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CAPITOLUL I INTRODUCERE  
 
               Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai 
importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, condiţionând şi influenţând în bună 
măsură evoluţia acestora. Acest tip de strategii clarifică direcţiile şi domeniile spre care se 
orientează efortul de dezvoltare al comunităţilor pe termen mediu şi lung.  
Principiile de bază care au stat la baza elaborării acestei strategii au fost următoarele: 
• principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Programul a fost elaborat în urma unei analize  
atente a realităţilor din această comună; 
• principiul realităţii. Acest plan strategic prezintă potenţialul, stadiul de dezvoltare şi  
baza de plecare în cadrul procesului dezvoltării durabile;  
• principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Programul va fi îmbunătăţit continuu şi după 
adoptarea acestuia de către primărie; 
• principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul Uniunii Europene; 
 Relevanţa acestui tip de activitate constă în faptul că, aplicarea strategiei de dezvoltare 
regională şi rurală va conduce la reducerea disparităţilor din cadrul spaţiului rural şi la 
participarea României la propunerile de asistenţă a U.E 
                Scopul acestei lucrări este acela de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul 
comunei  Dămienești , în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă 
această comunitate, precum şi definirii unei strategii de dezvoltare rurală.  
Diagnoza acestui spaţiu a fost realizată pe mai multe nivele:  
• nivel statistic;  
• evaluarea activităţii administraţiei publice locale; 
        Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei  Dămienești reprezintă un document 
cuprinzător, care exprimă valorile comunităţii locale şi stabileşte obiectivele de dezvoltare, 
conturând viziunea asupra viitorului comunei, indicând direcţii de dezvoltare şi punctând 
traiectoria evoluţiei printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o listă 
finală de acţiuni. 
        De asemenea, Strategia de Dezvoltare se constituie ca principal instrument de lucru al 
Consiliului Local Dămienești care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiectivele 
superioare sau către premisele obiectivelor. Contextul internaţional ales pentru trasarea 
Strategiei de dezvoltare este definit de aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, 
economică şi de mediu şi opţiunea faţă de modelul de dezvoltare durabilă.  
         Analiza contextului local a condus la un set compact de informaţii ce se regăsesc în 
analiza SWOT. 
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Cap.II. CONTEXT DE DEZVOLTARE  DURABILĂ 

 
II.1 CONTEXTUL INTERNAȚIONAL  
 
           Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional 
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții 
la nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și 
a disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor la 
anumite resurse a evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile 
și neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal . Bazele progresului în domeniul 
protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda 
internațională la Conferința de la Stockholm (1972). Rezultatul a fost crearea Programului 
ONU pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind protecția mediului în scopul de „a 
apăra și îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente și viitoare”. La această 
conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: 
economic, social și de mediu  . Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă se structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 
 
ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;  
 
CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia 
de calitatea vieții din țările dezvoltate;  
 
  MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin 
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 
Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a 
limitelor”. S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt 
limitate, au fost depășite, creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, 
prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea 
simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare 
durabilă și la un viitor comun la nivel global. Primul Summit al Națiunilor Unite pentru mediu 
și dezvoltare de la Rio, în 1992, a abordat reducerea ponderii economice, astfel încât să nu 
fie afectată capacitatea de menținere a echilibrului biofizic al Pământului, fără a renunța însă 
la bunăstarea socială. Declarația de la Rio și Agenda 21 au dezvoltat teme de mediu în 
beneficiul social și anume: calitatea vieții, utilizarea resurselor naturale, protecția bunurilor 
globale, managementul comunităților umane și creșterea economică . 
Summit-ul Mileniului, din 2000, a ratificat Declarația Mileniului, primul document cadru la 
nivel internațional pentru combaterea sărăciei, a foametei, a bolilor și inegalităților la nivel 
mondial. Pentru a realiza aspirațiile Declarației Mileniului, s-au definit 8 obiective specifice 
de dezvoltare, cunoscute ca Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, 21 de ținte și 60 de 
indicatori. Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, din 2012, a elaborat 
documentul Viitorul, care a înregistrat progresele în direcția realizării Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului și a făcut trecerea către stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă pentru Agenda de după 2015. Acest document este o recunoaștere în continuare a 
importanței celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – social, economic și de mediu. 
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Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, adoptată la 25 
septembrie 2015 de șefii de stat și guvernedin 193 de țări, în cadrul Adunării Generale a 
ONU, este o versiune, fundamental modificată, a cadrului conceptual al dezvoltării durabile, 
structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de ținte 
subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu 
venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să 
contribuie la creștere economică și abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educație, 
sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând în același timp problemele 
combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de asemenea, 
aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și 
industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin 
democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază 
responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile. 
 
II.2 CONTEXT EUROPEAN  
 
            În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat 
în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca 
obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, 
pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în 
mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în 
vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 
In 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 
de promovare a creșterii inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare), durabile 
(bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență energetică, resurse regenerabile) și 
incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). Alături de statele membre 
și respectând principiul subsidiarității UE s-a angajat să devină lider în punerea în aplicare a 
Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 
Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori pentru un 
viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 și 
confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în 
prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai 
relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a 
angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți 
respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea  COM(2016)793 - 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Next steps for a 
sustainable European future European action for sustainability” . și eficiența economică, 
societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. Răspunsul UE la 
Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii 
efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 
ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră 
a acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea integrată a obiectivelor 
din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 
 
II.3 CONTEXT NAȚIONAL  
              Pornind de la ideea că beneficiile dezvoltării economice trebuie să fie mai mari 
decât costurile, inclusiv cele legate de conservarea și îmbunătățirea mediului, prima strategie 
de Dezvoltare Durabilă a României din 1999 a avut ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și 
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menținerea bunăstării populației în corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor 
naturale și ale conservării ecosistemelor. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a ajustat 
prioritățile naționale, prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013-
2020-2030 (SNDD), aprobată de Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând reducerea 
decalajului socio-economic față de cel al statelor membre ale Uniunii Europene. 
            Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 
2030, împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în 
jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. Strategia pleacă de la premisa că, 
dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire care, odată însușit de către cetățean, va 
ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate și care să 
poată face față schimbărilor aduse de probleme actuale globale, regionale și naționale, 
inclusiv scăderea demografică. Grija statului față de cetățean și respectul cetățeanului față 
de instituții, față de aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor 
duce la o societate durabilă. 
               Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen 
lung de care să beneficieze cetățenii României. Deși economia unei țări adeseori se măsoară 
prin cifre, care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea economiei într-
una durabilă și competitivă necesită un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, 
optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului 
în care cetățeanul se poate realiza material și aspirațional. 
            Sub aspect social este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de 
îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și 
femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, 
în care cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței populației, 
în așa fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile 
acasă. În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului prin 
abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere, probleme 
la care se poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat 
pentru toți cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere 
între cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români pentru a se realiza 
prin forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 
Conștientizarea importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea ce 
privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea tuturor 
datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-
un scop nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. Realizarea unui mediu antropic 
durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de comunitate, care 
să elimine simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal 
și, în ultimă instanță, a funcționării comunitare. 
 
OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
 OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE  
Tinte 2030  
• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  
     •  Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă 
     • Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 
ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 
evenimente climatice extreme 
 
 OBIECTIVUL 2:FOAMETE ZERO  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

5 
 

Tinte 2030  
 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înre-

gistrat în anul 2014 
 Finalizarea cadastrului agricol 
 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 
 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite 
 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 
 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole  
 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plan-

telor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin 
creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geo-
grafică 
 
OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE  
Tinte 2030  

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 
promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 
registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 
medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân 
sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile 
și defavorizate 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub 
media UE 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fie-
care vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, 
pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai compa-
niilor în domeniu, precum și alți factori interesați 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu 
în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisi-
bile 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 
prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 
 Reducerea consumului de substanțe nocive 

 
OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIE DE CALITATE  
Tinte 2030  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 
 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită 

o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea pon-
derii de materii opționale 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 
pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și 
stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 
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păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 
durabilă 

 Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiu-
nilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile de-
mocrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și în-
țelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenome-
nul de violenţă în școli  

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-în-
vățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 
dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit ce-
rințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe 
tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale 
de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre 
ale UE 

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile 
locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 
programe  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 
inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 
decente și antreprenoriatul  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  
 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și speci-

alizare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 
 
 OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN  
Tinte 2030  

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe 
 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice 

și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare 
 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică 
și publică 
 
II.4 CONTEXT REGIONAL 
 Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027, este un document 
strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-
uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, 
biodiversitate,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în 
considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și 
Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și 
echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea 
infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei 
ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile 
infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor 
locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime. 
      Regiunea NE isi propune pentru anul 2030 urmatoarele elemente de ordin strategic: 
 - viziunea: regiunea NE va fi un spatiu competitiv, durabil si incluziv, unde iti vei dori sa 
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locuiesti, sa lucrezi si sa investesti! 
 - obiectivul general: derularea in regiune a unei dezvoltari echilibrate printr-un proces 
de crestere economica durabil, favorabil incluziunii sociale, care sa conduca la cresterea 
standardului de viata si reducerea decalalajelor de dezvoltare intra si inter regionale. Pentru 
atingerea obiectivului general sunt avute in vedere sase obiective strategice si sapte 
prioritati, dupa cum urmeaza: 
 obiectivul strategic nr.1 - Imbunatatirea competitivitatii regionale prin cresterea 
productivitatii in domenii cu valoare adaugata, prin stimularea capacitatilor de inovare si 
cercetare si promovarea utilizarii tehnologiilor avansate si a serviciilor tehnologiei 
informatiei si comunicatiilor dezvoltat pe prioritatile : 

- nr 1: NE - o regiune mai competitiva, mai inovativa  
-  nr 2: NE - o regiune mai digitalizata;  

-obiectivul strategic nr.2 - Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor prin 
sprijinirea si promovarea eficientei energetice, prin reducerea emisiilor de carbon si 
dezvoltarea infrastructurii verzi in mediul urban dezvoltat pe prioritatea nr.3: NE - o 
regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul;  
-obiectivul strategic nr. 3 - Cresterea accesibilitatii, conectivitatii si sigurantei prin 
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne si durabile dezvoltat pe 
prioritatea nr.4: NE - o regiune mai accesibila;  
-obiectivul strategic nr. 4 – Cresterea accesului si participarii la un invatamant de 
calitate, corelat cu cerintele pietii muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educationale 
moderne dezvoltat pe prioritatea nr.5: NE - o regiune educata;  
-obiectivul strategic nr. 5 – Sprijinirea dezvoltarii locale prin valorificarea si promovarea 
potentialului local existent dezvoltat pe prioritatea nr.6: NE - o regiune mai atractiva; 
-obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea capacitatii administrative pentru managementul 
si controlul POR la nivel regional dezvoltat pe prioritatea nr.7 – asistenta tehnica.  
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CAPITOLUl III. ANALIZA-DIAGNOSTIC A DEZVOLTĂRII SOCIO-
ECONOMICE  
 
A.LA NIVELUL JUDEȚULUI  BACAU 
        Scurt  istoric   
       Izvoarele scrise ca şi cercetările arheologice, atestă faptul că unitatea timpurie etno – 
culturală a populaţiei care locuia în spaţiul extracarpatic  şi-a menţinut permanenţa din cele 
mai vechi timpuri până în zilele noastre. Diversitatea urmelor de cultură materială  rămase, 
dovedeşte  permanenţa locuirii teritoriului încă din Epoca neolitică. Obiectele din piatră 
şlefuită, din ceramică şi a altor obiecte casnice descoperite pe teritoriul judeţului, 
demonstrează că populaţia se stabilise în aşezări stabile  iar oamenii îşi procurau prin muncă 
cea mai mare parte a bunurilor necesare traiului (eneolitic – aşezarea fortficată de la Brad 
– cultura Cucuteni AB). 
         Pe teritoriul Judeţului Bacău, au fost peste 160 de staţiuni arheologice cu descoperiri 
din diferite faze ale epocii neolitice (Tg.ocna, Blăgeşti-Buda, Ţigăneşti, Gura Văii, Poiana 
Negri) 
        Epoca metalelor reprezintă a doua mare subdiviziune a istoriei străvechi din teritoriului 
Judeţului Bacău; epoca bronzului şi a fierului (Hallsttat-ului timpuriu şi mijlociu) este 
prezentă în numeroase locuri ale judeţului demonstrând o mare dezvoltare din punct de 
vedere economic şi social. 
        Epoca geto-dacică aparţine sfârşitului sec. IV şi începutul sec. III î.e.n. este bine 
reprezentată prin urme materiale ce constau din fragmente de chirpici de la locuinţe şi 
vetre, oase de animale, fragmente ceramice. unelte şi  obiecte de podoabă. Aceste 
materiale cât şi prezenţa vetrelor şi locuinţelor de formă ovală la suprafaţă sunt 
caracteristice  fazei „clasice” a culturii geto-dacice prezente la Răcătău, Poiana, Brad-Negri. 
         Perioada se caracterizează prin apariţia „davelor”-cetăţi sau fortificaţii închise cu 
şanţuri de apărare, sanctuare, pieţe pavate, canale de scurgere a apei pluviale dar şi a 
„aşezării deschise” din apropierea primelor în care se desfăşura activitatea agricolă şi 
meşteşugărească a întregii comunităţi. De asemenea trebuie amintită existenţa necropolei 
şi a tumulilor (morminte) în apropierea „davei”(Brad, Răcătău, Tiseşti ş.a) 
        Epoca medievală  este marcată de apariţia primelor formaţiuni socio-politice cu 
caracter feudal, aşezate îndeosebi pe văile apelor – Valea Siretului şi în locurile mai ferite 
din Subcarpaţi şi Carpaţi. O parte din acestea s-au dezvoltat şi întărit vechile aşezări fie au 
apărut altele mărind numărul aşezărilor omeneşti.  
        Valea Siretului a oferit posibilităţi diverse privind practicarea unor vechi îndeletniciri 
ale oamenilor din toate timpurilor: cultivarea  plantelor, creşterea  vitelor, pescuitul, 
vânatul, precum şi diverse meşteşuguri legate de varietatea materialelor existente aici. 
Începând cu această epocă, valea devine principala cale de comunicaţie între ţinuturile 
nordice şi sudice fapt ce adus la înfiinţarea drumurilor comerciale şi înfiinţarea 
numeroaselor târguri şi mai apoi oraşe. La 6 octombrie 1408, cancelaria domnitorului 
Alexandru cel Bun, emite documentul de atestarea a târgurilor Bacău şi Trotuş. Între anii 
1681 şi 1700 atât ţinutul Bacăului cât şi al Trotuşului cunoaşte o deosebită dezvoltare şi 
extindere teritorială încât s-a făcut necesară unirea acestora. 
         Prin „Legea Comunală” dată în 1864 de Al. I. Cuza denumirea de „ţinut” a fost 
înlocuită cu cea de „judeţ”; la această dată apare pentru prima oară denumirea de „Judeţul 
Bacău” aflat la „întretăierea drumurilor comerciale”  
         Epoca modernă continuă evoluţia şi dezvoltarea socio-economică a judeţului conform 
fenomenului general al întrgii ţări. Resursele naturale ale judeţului au permis o dezvoltare 
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economică în domenii foarte diverse.     
                                                           
AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 
Judeţul Bacău este situat, din punct de vedere geografic, în partea de est a ţării, având o 
suprafaţă de 6622 km2, ceea ce reprezintă circa 2,8% din teritoriul României, fiind al 14-
lea judeţ după dimensiunea teritorială (conform datelor INS, 2018). În actuala configuraţie 
spaţială, se învecinează cu judeţul Neamţ (N), judeţul Vrancea (S), judeţul Vaslui (E) şi 
judeţele Covasna şi Harghita (V) (fig. 1). De la nord la sud acesta este străbătut de râul 
Siret, prezentând un relief variat, compus din unităţi componente ale Munţilor Carpaţi, 
Subcarpaţilor şi Podişului Moldovei. 

 

Judeţul Bacău face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, fiind situat în partea de 
sud-vest a acesteia, reprezentând al doilea judeţ ca suprafaţă după Suceava . Din punct 
de vedere administrativ-teritorial, judeţul Bacău, prezintă:3 municipii (Bacău, Moineşti, 
Oneşti),5 oraşe (Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Târgu Ocna) şi 85 de 
comune . 

GEOLOGIE ŞI RELIEF 
În ceea ce priveşte caracteristicile geologice şi configuraţia reliefului, în judeţul Bacău se 
remarcă o structură complexă, evidenţiindu-se subdividiziuni ale trei mari unităţi de relief, 
şi anume Carpaţii Orientali, Subcarpaţii  şi Podişul Moldovei . 
Carpaţii Orientali. 
 Zona montană (Carpaţii Orientali) se desfăşoară în partea vestică a judeţului Bacău fiind 
constituită dintr-un segment al Grupei Centrale a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Moldavo- 
Transilvani) şi o porţiune redusă a Grupei Carpaţilor de Curbură (Curburii). 
Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Moldavo-Transilvani) 
Această grupă este reprezentată, pe teritoriul judeţului Bacău, prin Munţii Trotuşului care 
sunt alcătuiţi din subunităţile Munţii Tarcăului, Goşmanu, Berzunţi la nord de valea 
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Trotuşului şi Munţii Ciucului şi Nemira la sud . Munţii Trotuşului aparţin în întregime, din 
punct de vedere geologic, flişului, cea mai mare extindere având-o pânzele de Ceahlău şi 
de Tarcău. Tectonica complexă este caracterizată prin prezenţa a numeroase falii şi fracturi 
de fundament .Pe teritoriul judeţului Bacău se desfăşoară parţial Munţii Tarcăului, 
Goşmanu, Ciucului, Nemira şi integral Munţii Berzunţi. 
Munţii Tarcăului sunt delimitaţi la sud şi sud-vest de Valea Trotuşului, iar la est de valea 
Camenca. Altitudinile se menţin, în general, sub 1500 m, cu excepţia câtorva înălţimi (Grin-
duşu 1663 m - situat spre limita cu judeţul Neamţ, cel mai înalt vârf din judeţ, Ciudomir 
1649 m, ş.a.). Aceştia sunt alcătuiţi predominant din gresii (gresie de Tarcău, de vârstă 
paleogenă). 
La est de valea Camenca se află Munţii Goşmanu, cu altitudinea maximă în vârful Cracu 
Geamăna (1442 m), poziţionat la limita cu judeţul Neamţ . Munţii Goşmanu prezintă o 
culme principală, orientată NNV-SSE, cu altitudini în general de 1000-1200 m (cu excepţia 
câtorva vârfuri mai înalte) din care se desprind culmi secundare îndeosebi către est, cu 
altitudini de 700-900m . 
Munţii Berzunţi sunt situaţi între valea Trotuşului la sud şi vest, Şaua Moineştilor la nord 
şi valea Tazlăului la est. Aceştia domină aria subcarpatică cu câteva sute de metri înălţime 
pe aliniamentul unui abrupt morfotectonic la baza căruia se află un glacis.  
Munţii Ciucului, situaţi între văile Trotuşului la nord şi Uzului la sud sunt formaţi dintr-o 
culme principală care descrie un larg arc de cerc între Ghimeş-Făget şi depresiunea Dăr-
măneşti, cu o deschidere spre nord-nord-est, pe o lungime de peste 50 km. Înălţimile mai 
importante de pe această culme depăşesc în câteva locuri 1500 m (vârful Şoiul Mare/Gura 
Muntelui - 1553 m, vârful Cărunta - 1517 m), însă, în general se încadrează sub această 
altitudine.  
Munţii Nemira se întind între văile Uzului la nord, Oituzului la sud şi depresiunea subcar-
patică Tazlău- Caşin la est. Cu excepţia unui areal redus din partea de vest, aceşti munţi 
s-au format pe unităţile de Tarcău şi de Vrancea, structurile interne fiind, în general, cute 
normale cu orientarea nord-sud. Culmea principală prezintă aspect de hogback, al cărui 
versant abrupt domină cu câteva sute de metri culmile secundare estice, separate de prin-
cipalii afluenţi ai Trotuşului.  
Culoarul Trotuşului reprezintă un areal de discontinuitate morfologică, alternanţele de fa-
ciesuri litologice, pe mari compartimente structural-tectonice, imprimând procesului de ero-
ziune un caracter selectiv. Astfel, de la Ghimeş-Făget la Goioasa, valea se menţine largă, 
iar ulterior până în amonte de Asău aceasta se îngustează, căpătând un caracter de defileu. 
Confluenţa Asău-Trotuş, în condiţiile prezenţei depozitelor miocene, recunoscute printr-o 
slabă rezistenţă la eroziune în raport cu formaţiunile de fliş a favorizat o nouă lărgire a văii.  
Grupa Carpaţilor de Curbură (Curburii) 
La sud de valea Oituzului se desfăşoară Carpaţii de Curbură, pe teritoriul judeţului Bacău 
evidenţiindu-se subunitatea Munţii Vrancei. În această zonă, limita estică, de natură tecto-
nică (falia externă a flişului), este marcată de abrupturi de 100-300 m, trecând pe la vest 
de localităţile Oituz şi Mănăstirea Caşin.  
Subcarpaţii  
Zona subcarpatică este reprezentată pe teritoriul judeţului Bacău prin subunităţi ale Sub-
carpaţilor Moldovei şi ale Subcarpaţilor de Curbură (Curburii), în zona sudică. 
Subcarpaţii Moldovei 
Subcarpaţii Moldovei se desfăşoară la contactul dintre două unităţi structurale diferite şi 
anume Platforma Moldovenească în est şi orogenul carpatic în vest. Subcarpaţii Moldovei 
au o alcătuire orografică relativ simplă, evidenţiindu-se două aliniamente sub forma unui 
şir de depresiuni cu structură cutată în vest, închise de un aliniament de dealuri la est . 
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 Depresiunea Tazlău-Caşin, se află în partea sudică desfăşurându-se în lungul Tazlăului şi 
pe Trotuş la confluenţa acestuia cu Oituzul şi Caşinul. Relieful depresiunii este alcătuit din 
luncile foarte largi ale râurilor principale, din multe terase, iar la contactul cu dealurile din 
glacisuri .În acelaşi timp, apar unele forme de relief structural pe roci mai rezistente - 
hogback-uri pe gipsuri şi gresii în sudul şi sud-vestul depresiunii, cueste pe depozitele sar-
maţiene. Valea Trotuşului după ce iese din munţi, la vest de Târgu Ocna, se înscrie într-un 
vast spaţiu depresionar (Oneşti-Caşin).  
Depresiunea Cracău-Bistriţa se desfăşoară în partea nordică a judeţului Bacău, în această 
unitate administrativă fiind inclus doar un segment redus. Aceasta este închisă spre est de 
dealul Runcu. Relieful este caracterizat prin larga dezvoltare a luncii şi teraselor Bistriţei. 
Dealurile subcarpatice care închid şirul de depresiuni la est prezintă pe sectoare caracteris-
tici diferite determinate atât de alcătuirea structurală cât şi de înălţarea deosebită a aces-
tora suferită în cuaternar . 
Subcarpaţii de Curbură (Curburii)-Subcarpaţii de Curbură reprezintă cea mai complexă 
subunitate a Subcarpaţilor, desfăşurându-se la sud de Valea Trotuşului, sub forma unor 
şiruri de dealuri şi depresiuni subcarpatice. Pe teritoriul judeţului Bacău se individualizează 
o parte redusă a subunităţii Subcarpaţii Vrancei.  
Podişul Moldovei. Zona estică a judeţului aparţine Podişului Moldovei şi mai precis subdi-
viziunii sudice a acestuia - Podişul Bârladului, la care se adaugă Culoarul Siretului. Pe teri-
toriul judeţului Bacău, Podişul Bârladului, include segmente din subunităţile Podişul Central 
Moldovenesc (în nord- estul judeţului) şi Colinele Tutovei (în estul şi sud-estul judeţului). 
Podişul Central Moldovenesc.Podişul Central Modovenesc ocupă partea de nord a 
Podişului Bârladului, iar pe teritoriul judeţului Bacău se desfăşoară de la Culoarul Siretului 
în vest şi valea Morii (afluent al Siretului) în sud până la limita estică şi nordică a judeţului. 
Structural acesta corespunde cu partea sudică a Platformei Moldoveneşti, cu constituţie 
omogenă şi mobilitate tectonică redusă, ceea ce a condiţionat dispunerea monoclinală a 
sedimentelor de cuvertură.  
Colinele Tutovei 
Colinele Tutovei se află în partea de vest - sud-vest a Podişului Bârladului, iar pe teritoriul 
judeţului Bacău se desfăşoară de la Culoarul Siretului în vest şi valea Morii în nord (afluent 
al Siretului) până la limita estică şi sudică a judeţului.Din punct de vedere al alcătuirii geo-
logice, această unitate se suprapune pe un fundament ce aparţine Platformei Moldoveneşti 
(flancul sudic) şi părţii de nord-vest a Depresiunii Bârladului, puternic compartimentat şi 
faliat.  
Culoarul Şiretului 
Siretul formează o vale, cu aspecte şi caracteristici de culoar, caracterizată prin lăţime 
variabilă şi asimetrie, cu versanţii estici abrupţi şi înalţi, însoţiţi de fragmente de terasă, iar 
cei vestici mai domoli, cu o largă desfăşurare a teraselor, pe alocuri ajungând la un număr 
de 8, impresionant dezvoltate în adevărate câmpuri în aria de confluenţă cu Bistriţa 
.Aspectul de culoar este bine conturat cu o lăţime cuprinsă între 4-18 km, cea mai îngustă 
porţiune din întregul culoar fiind aceea din dreptul pârâului Răcăciuni (şi localitatea 
omonimă) îngustarea fiind cauzată de un orizont de cinerite andezitice, destul de dure, 
asupra căruia eroziunea diferenţială se exercită mai lent.  
 
Caracteristici climatice 
Particularităţile parametrilor climatici depind de o serie de factori generali, precum radiaţia 
globală şi circulaţia maselor de aer şi locali, mai precis poziţia geografică, caracteristicile 
reliefului, ale vegetaţiei, etc. . Ca urmare, clima din judeţul Bacău prezintă variaţii de la 
nord la sud, dar mai ales o tranziţie gradată de la nuanţele moderate (în vest) la cele 
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continentale (în est). Influenţele continentale sunt moderate de masele de aer din vestul şi 
nord- vestul Europei care ajung pe teritoriul judeţului prin înşeuările carpatice şi cresc 
cantitatea de precipitaţii. Dintre factorii dinamici climatogeni apar mai evident marile 
sisteme barice: iarna se resimte influenţa maselor de aer arctic (anticiclonul siberian), iar 
vara acţionează masele de aer umed (anticiclonul Azorelor) şi masele de aer cald de tip 
mediteraneean (în zonele extracarpatice) Temperatura medie multianuală, calculată pentru 
intervalul 1961-2010, evidenţiază valori similare la cele două staţii analizate, respectiv 9,3°C 
la Bacău şi 9,5°C la Târgu Ocna. La nivel teritorial, temperaturile medii anuale prezintă o 
serie de fluctuaţii în corelaţie cu variaţia altitudinală, cele mai scăzute fiind caracteristice 
pentru partea vestică a judeţului.  

 

Regimul precipitaţiilor. Regimul manifestării precipitaţiilor pe perioade variate (anuale, 
sezoniere, lunare, zilnice) cât şi forma şi durata producerii diferitelor tipuri prezintă impor-
tanţă întrucât de acestea depind debitele râurilor şi volumul de apă din lacuri, alimentarea 
pânzelor freatice, specificul formaţiunilor vegetale din albiile râurilor ca şi cele de pe ver-
sant, regimul revărsărilor şi inundaţiilor, calendarul activităţilor agricole, cu multe alte im-
plicaţii cu caracter economic . 
Regimul eolian Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului arată o predominare accentu-
ată a acestuia din nord şi nord-vest, precum şi dinspre sud şi sud-est. La staţia meteorolo-
gică Bacău, vântul de nord are o frecvenţă de 20%, cel de nord-vest de 12%, cel de sud 
de 19%, iar calmul atmosferic de 37%; frecvenţa cea mai mică o are vântul de est; vitezele 
cele mai mari le au vânturile de nord, sud, nord- vest şi de sud-est . 
Vânturile locale sunt facilitate de o anumită configuraţie orografică în raport cu circu-
laţia generală, sau de dezvoltarea unor condiţii diferite de presiune între două zone limi-
trofe, cele mai cunoscute fiind: 

• Crivăţul, iarna, are viteze mari, provoacă ger, viscole, troienirea zăpezii, îngheţ; 
• Nemira este o variantă a Crivăţului, prezentă în masivele Berzunţi şi Nemira, provoacă 

scăderi bruşte de temperatură şi îngheţ; 
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• Foehnul (curenţi de aer descendenţi pe versanţii unde masele de aer coboară brusc datorită 
unor diferenţe de nivel de mai multe sute de metri; au viteză mare, provoacă primăvara 
topirea rapidă a zăpezii); 

• Brizele de munte, realizate diurn (mai ales vara) sub forma unei circulaţii locale, produsă 
ziua între vatra depresiunilor sau văilor şi culmile înalte limitrofe şi invers în timpul nopţii  
 
Apele 
Apele de suprafaţă 
Râurile. Principalele râuri catre tranzitează teritoriul judeţului Bacău sunt Siret, Bistriţa şi 
Trotuş. Reţeaua hidrografică este tributară în totalitate râului Siret care pătrunde pe teri-
toriul judeţului în apropiere de localitatea Hârleşti, şi pe care îl traversează de la nord la 
sud, ieşind în aval de localitatea Bereşti . Siretul reprezintă cel mai mare sistem hidrografic 
din ţara noastră, având un bazin asimetric cu cei mai însemnaţi afluenţi pe partea dreaptă 
cu obârşie în Carpaţi . 
Râul Trotuş drenează zona montană şi aproape în întregime zona subcarpatică a judeţului. 
Principalii afluenţi, în zona montană, sunt: Caminca/Camenca, Asău, Urmeniş, Plopul, Larga 
(pe stânga) şi Sulţa, Ciobănuş, Uz, Dofteana, Slănic, Oituz (pe dreapta). În zona subcar-
patică, Trotuşul primeşte Tazlăul şi Caşinul.  
Râul Bistriţa pătrunde pe teritoriul judeţului Bacău în apropiere de oraşul Buhuşi se varsă 
în Siret în aval de municipiul Bacău, la aproximativ 3 km nord de amenajarea hidrotehnică 
Galbeni. 
În partea de est a judeţului, în Colinele Tutovei, se află un număr relativ mare de râuri, 
afluenţi ai Bârladului, cu direcţie de curgere nord-sud, dar cu un debit mic. Dintre acestea, 
cele mai importante cursuri sunt Berheciul şi Zeletinul  
Zona montană prezintă o densitate mai ridicată a reţelei hidrografice, cu un debit mai 
constant care se diminuează în zona subcarpatică, prezentând un regim al scurgerii mai 
neregulat. În zona de podiş densitatea este şi mai mică, evidenţiindu-se un caracter to-
renţial al râurilor . 
Alimentarea reţelei hidrografice se realizează, în proporţie de peste 70%, din apa provenită 
din ploi şi din topirea zăpezilor, în timp ce alimentarea din subteran deţine aproximativ 
30% în zona montană şi 10-15% în zona de podiş şi în cea subcarpatică  
Debitele medii multianuale cresc spre aval, mai ales după principalele confluenţe, după 
cum urmează: 

• râul Siret, prezintă la Drăgeşti (în aval de confluenţa cu Moldova) 75,1 m3/s în timp ce la 
Răcătău (în aval de confluenţa cu Bistriţa) acesta creşte la 140 m3/s; 

• râul Bistriţa, la vărsarea în tributar prezintă 62,5 m3/s; 
• râul Trotuş are 3,52 m3/s la Ghimeş Făget, 6,38 m3/s la Goioasa, 17,0 m3/s la Târgu 

Ocna, 25,1 m3/s la Oneşti şi 35,2 m3/s la Vrânceni (PMB-ABAS, 2015). 
Pentru toate râurile din judeţ este dominantă scurgerea de primăvară, determinată de to-
pirea zăpezilor şi de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, în toate aceste zone se pro-
duce cel mai mic volum al scurgerii  
Lacurile. Unităţile lacustre sunt reprezentate prin două tipuri genetice: naturale şi antropice. 
În prima categorie se încadrează doar lacul Bălătău, de baraj natural, care s-a format în 
vara anului 1883, după o perioadă de ploi însemnate cantitativ, prin bararea cursului pârâ-
ului Izvorul Negru, afluent al râului Uz, în urma unei alunecări de teren. Lacurile de origine 
antropică sunt reprezentate de lacurile de acumulare amenajate pe mai multe cursuri de 
apă. Dintre acestea se remarcă acumulările permanente de pe râul Siret (Galbeni, Răcăciuni 
şi Bereşti), Bistriţa (Gârleni, Lilieci şi Bacău II) şi Uz (Poiana Uzului) . 
Rolul acestora este complex fiind utilizate atât pentru combaterea inundaţiilor cât şi pentru 
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producerea de energie electrică, alimentarea cu apă potabilă şi industrială, piscicultură, 
agrement şi sporturi nautice. Astfel, cele de pe Siret sunt utilizate pentru hidroenergie, 
apărarea împotriva inundaţiilor şi irigaţii, cele de pe Bistriţa pentru hidroenergie, dar şi 
irigaţii, alimentări cu apă, iar Poiana Uzului pentru hidroenergie şi alimentări cu apă. O altă 
amenajare pe râul Bistriţa a fost lacul de acumulare Racova, care a fost dezafectat în 2011, 
din cauza dizolvării sării şi gipsului din roca de fundaţie. 
 Apele subterane 
Cele mai bogate pânze de ape subterane se găsesc în şesurile aluvionare alcătuite din 
pietrişuri şi nisipuri din lungul Şiretului, Trotuşului şi Bistriţei, la baza teraselor largi şi a 
conurilor de dejecţie  
Pe teritoriul judeţului Bacău au fost delimitate şi identificate un corp de apă subterană 
freatică şi două corpuri de apă subterană de adâncime . 

 
Vegetaţia 
        În judeţul Bacău sunt prezente 2 din cele 5 regiuni biogeografice din România  res-
pectiv regiunea continentală (mai extinsă) şi alpină, dispuse de la est la vest. Suprafaţa 
forestieră reprezintă 40,9% din totalul suprafeţei fondului funciar . Analiza compoziţiei fon-
dului forestier evidenţiază că 65,7% reprezintă păduri de foioase şi 32,4% păduri de răşi-
noase . Vegetaţia naturală iniţială a fost înlocuită, în unele zone, pe fondul intervenţiei 
antropice, de pajişti utilizate ca păşuni şi fâneţe, care în alcătuirea floristică reflectă inte-
racţiunea condiţiilor zonale cu particularităţile edafice şi topoclimatice locale . 
În ceea ce priveşte distribuţia vegetaţiei la nivel teritorial, pe fondul interferării factorilor 
fizico- geografici şi a modificărilor antropice au rezultat o serie de unităţi de vegetaţie zo-
nală şi intrazonală, putându-se evidenţia o serie de diferenţieri pe principale unităţi de 
relief. 
Zona montană. În Munţii Trotuşului pădurile de molid prezintă o dezvoltare mai mare în 
Munţii Tarcăului şi Ciucului, iar pădurile de amestec (fag, brad şi molid) ocupă aproape în 
întregime Munţii Goşmanu, Berzunţi şi versantul estic al Nemirei . La altitudini mai reduse 
apar păduri de foioase, precum pe versanţii scunzi şi însoriţi de pe rama depresiunilor 
Comăneşti-Dărmăneşti, cu păduri de gorun şi carpen . Însă, gradul de împădurire variază, 
în anumite zone pădurea fiind defrişată. Munţii Vrancei reprezintă una dintre zonele cele 
mai bine împădurite din judeţul Bacău, în care predomină pădurile de amestec (fag, brad 
şi molid), iar în zonele de peste 1200 m pădurile de conifere (în special, molid) . 
La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care se suprapun peste zona montană cele mai 
mici suprafeţe ocupate cu păduri se înregistrau, la nivelul anului 2014, la Comăneşti (2937 
ha), dar şi în oraşele situate la contactul dintre zona subcarpatică şi cea montană, respectiv 
Târgu Ocna (1422 ha) şi Moineşti (1056 ha). La polul opus, cea mai mare suprafaţă cores-
punde comunei Asău (27063 ha) .Pajiştile secundare sunt alcătuite din asociaţii de Festuca 
rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis şi pe alocuri Nardus stricta. În valea Trotuşului se 
întâlnesc o serie de specii rare pentru Carpaţi, ca Rubus glandulosus, Rubus subvillicaulis, 
dar şi specii relicte Fagus orientalis şi Fagus taurica Vegetaţia azonală este reprezentată în 
luncile mari de zăvoaie cu anin alb, la altitudini mai ridicate (între 700-1500 m) sau asociaţii 
de anin alb cu anin negru la altitudini mai coborâte spre poalele munţilor şi în cadrul de-
presiunilor. În Subcarpaţii Vrancei vegetaţia aparţine predominant pădurilor de foioase, mai 
precis păduri de fag şi gorun. O mare parte din aceste păduri au fost tăiate de-a lungul 
secolelor, locul lor fiind luat de pajişti secundare, fâneţe şi mai ales de culturi agricole. 
Cea mai mare răspândire o au pajiştile colinare de iarba vântului (Agrostis tenuis) cu păiuş 
roşu (Festuca rubra) şi pajiştile de Agrostis tenuis cu diverse specii mezofile şi mezoxerofile,  
care reflectă îndeosebi efectul condiţiilor pedoclimatice zonale . Ca urmare a erodării 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

15 
 

solurilor, datorită păşunatului excesiv sau a utilizării neadecvate pentru agricultură, au luat 
o mare  extindere pajiştile degradate de bărboasă (Botriochloa ischaemum), în general cu 
puţine specii însoţitoare . 
Cele mai reduse suprafeţe ocupate de pădure se regăsesc în Depresiunea Tazlău-Caşin, la 
Târgu Trotuş (25 ha, a doua cea mai redusă suprafaţă din judeţ), Pîrgăreşti (89 ha), Oneşti 

(237 ha), Ardeoani (243 ha), dar şi în Depresiunea Cracău-Bistriţa, la Buhuşi (452 ha), 
conform datelor INS din 2014 . 
Vegetaţia azonală este reprezentată prin cea de luncă, cu specii lemnoase şi ierboase, care 
prezintă adaptări şi caractere ecologice speciale (higrofile sau mezofile). Râurile mari au 
lunci larg dezvoltate, în care se regăsesc sălcii, plopi, arinul negru, arinul alb. Pe solurile 
sărăturoase din jurul izvoarelor sărate se întâlnesc specii halofile  
Zona de podiş. În Podişul Moldovei, vegetaţia zonală este reprezentată prin păduri de foi-
oase, cu subetajul fagului, la peste 400 m, care se asociază frecvent cu gorun, carpen, 
mesteacăn, etc. Arbuştii sunt puţini şi apar în unele sectoare ale pădurii (Ielenicz M., Săn-
dulache I., 2008). Pajiştile prezintă asociaţii formate din păiuşcă (Agrostis tenuis), pieptă-
năriţă (Cynosurus cristatus), păiuş (Festuca pratensis), etc.  
Subetajul cvercineelor, apare la o altitudine de sub 400 m, fiind reprezentat de păduri de 
gorun şi stejar. În Colinele Tutovei predomină pădurea de gorun în amestec cu carpen, tei 
argintiu, frasin, sau sub formă de arborete pure. În Podişul Central Moldovenesc, la altitu-
dini de 300-400 m, pădurea are un caracter mixt datorat prezenţei în combinaţii diferite a 
stejarului, gorunului şi fagului (Ielenicz M., Săndulache I., 2008). Pajiştile sunt formate 
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preponderent din asociaţii mezo-xerofite de păiuş (Festuca valesiaca şi Festuca sulcata), 
firuţă (Poa pratensis), iar pe pantele degradate prin păşunat şi eroziune se instalează aso-
ciaţii de bărboasă (Botriochloa ischaemum), păiuş (Festuca pseudovina), firuţa cu bulb (Poa 
bulbosa), pirul gros (Cynodon dactylon), etc. . 
Referitor la extinderea zonei forestiere, se constată că cele mai reduse suprafeţe, la nivel 
de UAT sunt situate în partea nordică a judeţului, în Culoarul Siretului şi la contactul cu 
unităţile învecinate (Podişul Central Moldovenesc în est şi Subcarpaţii în vest), la care se 
adaugă o suprafaţă redusă în sud, la întrepătrunderea cu Colinele Tutovei. Cea mai pro-
blematică situaţie se întâlneşte la Letea Veche, care prezintă doar 1 ha de pădure, urmată 
de Municipiul Bacău, cu 74 ha, Săuceşti, cu 83 ha şi Prăjeşti cu 112 ha . 
În ceea ce priveşte vegetaţia azonală, în zonele de luncă se dezvoltă o vegetaţie de pajişti 
mezofile şi local arborete specifice. Pajiştile sunt alcătuite predominant din graminee, la 
care se adaugă leguminoase şi alte dicotiledonate. Vegetaţia lemnoasă este formată, cel 
mai adesea, din esenţe slabe, grupate în sălcişuri, răchitişuri, plopişuri şi aninişuri, sau în 
amestec. În sectoarele mai puţin umede ale luncilor podişului, esenţele moi se amestecă 
cu cele tari (îndeosebi stejar, ulm, frasin), acestea din urmă putând forma chiar arborete 
pure  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fauna 
În zona montană, în pădurile de conifere, dintre mamifere se remarcă ursul, cerbul, râsul, 
jderul, lupul; se adaugă numeroase specii de păsări, precum cocoşul de munte, ierunca, 
ciocănitoarea, acvila de munte, şorecarul, forfecuţa, alunari, corb, mierlă, auşei, piţigoi de 
munte etc. De asemenea, se mai întâlnesc diverse reptile şi nevertrebrate . 
Fauna pădurilor de foioase este reprezentată prin cervide, porc mistreţ, lup, dihor, vulpe, 
pisică sălbatică, nevăstuică, viezure, jder de copac, rozătoare, etc. În acelaşi timp, se re-
marcă o varietate de păsări, precum ciocănitoare, ghionoaie, ciuful de pădure, huhurez, 
sitar, cuc, pupăză, graur, grangur, etc. Reptilele au puţine specii caracteristice acestei re-
giuni, iar amfibiile sunt mult mai numeroase . 
Ihtiofauna, este reprezentată prin păstrăv (în zona montană), scobar, clean, mreană, etc. 
. 
Dintre speciile ocrotite prezente pe teritoriul judeţului Bacău, fac parte: 

• mamifere: Ursus arctos (urs), Lynx lynx (râs), Felix silvestris (pisica sălbatică), Canis lupus 
(lup), Lutra lutra (vidra), Lutreola lutreola (nurca), liliecii; 

• păsări: Hyrunda sp. (rândunica), Delichon sp. (lăstun), Merops apiaster (prigorie), Coracias 
garrulus (dumbrăveanca), Upupa epops (pupăza), Conturnix conturnix (pitpalac), Ciconia 
ciconia (barza albă), C. nigra (barza neagră), Egretta garzetta (egreta mică), Egretta alba 
(egreta mare), Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic), Haliaetus albicilla (codalb), 
Cygnus cygnus (lebăda de iarnă), Cygnus olor (lebăda de vară), Platalea leucoroida (lopă-
tar), toate răpitoarele de zi şi de noapte; 

• batracieni: Bufo viridis (broasca râioasă verde), Bufo bufo (broasca râioasă cenuşie de 
pădure) (PLAM Bacău, 2013). 
 
Soluri 
Pe teritoriul judeţului Bacău se individualizează o varietate de tipuri de soluri, pe fondul 
diversităţii condiţiilor fizico-geografice, dar şi a exercitării presiunii antropice. 
Repartiţia solurilor pe unităţi de relief. Solurile identificate în diverse studii pentru unităţile prin-
cipale de relief din judeţ.  
Zona montană. Dezvoltarea flişului carpatic (cu roci variate bazice şi acide) determină extin-
derea la periferia munţilor a unor fâşii de preluvosoluri, luvosoluri şi eutricambosoluri 
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asociate cu districambosoluri. O altă consecinţă este reducerea şi fragmentarea arealelor 
ocupate de prepodzoluri şi podzoluri care sunt întâlnite la altitudini mai mari sau pe rocile 
acide. În zonele depresionare, în areale reduse, se pot întâlni soluri din clasa cernisoluri. 
Zona subcarpatică. În cuprinsul Subcarpaţilor Moldovei, în zonele joase ale depresiunilor, pe 
terasele inferioare şi medii s-au format tipurile cernoziomuri şi faeoziomuri din clasa cerni-
soluri. Pe terasele mai înalte, interfluvii şi culmi subcarpatice apar preluvosolurile şi luvo-
solurile, din clasa luvisoluri .În zonele mai înalte pot fi identificate soluri din clasa cambiso-
luri. Districambosolurile adesea însoţite de eutricambosoluri, se desfăşoară pe conglome-
rate burdigaliene în partea înaltă a Culmii Pietricica .În Subcarpaţii Vrancei se constată 
predominarea luvisolurilor şi cambisolurilor  
Zona de podiş. În Podişul Moldovei, luvosolurile apar în zonele mai înalte, de regulă, de peste 
400 m, în general sub păduri de fag, în timp ce preluvosolurile sunt specifice pentru altitu-
dini mai reduse, formate sub păduri de gorun şi stejar. Pe terenurile slab înclinate se evi-
denţiază cernoziomurile şi faeoziomurile .De asemenea, pe lângă tipurile prezentate mai 
sus, în cadrul judeţului, în raport de condiţiile locale de relief, rocă, grad de umiditate, 
intensitate a eroziunii, etc., se întâlnesc soluri cu extindere variabilă din clasele protisoluri, 
hidrisoluri, antrisoluri, salsodisoluri, vertisoluri. 

În luncile râurilor se regăsesc aluviosoluri, clasa protisoluri, aflate în diverse stadii de 
evoluţie. Litosolurile apar pe versanţii puternic înclinaţi iar regosolurile pe versanţii cu 
pante accentuate, afectaţi de eroziune. Producerea de alunecări şi ravenări intense a 
facilitat dezvoltarea solurilor din clasa antrisoluri .Solurile din clasa hidrisoluri apar pe 

suprafeţe reduse fiind legate de excesul de umiditate.

. 
 
Repartiţia solurilor pe unităţi administrativ-teritoriale 
 La nivel de unităţi administrativ-teritoriale, în raport de informaţiile disponibile, se poate 
prezenta o situaţie cu repartiţia tipurilor de sol, în baza datelor de la Oficiul de Studii 
Pedologice şi Agrochimice Bacău. Astfel, din suprafaţa totală de 662052 ha a judeţului, 
studiile pedologice au fost efectuate pe 336768 ha, din care suprafaţa agricolă reprezintă 
320983 ha iar cea neagricolă 15785 ha. Suprafaţa cartată, în cadrul acestora, reprezintă 
51% din teritoriul judeţului. 
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Arii naturale protejate 
Arii naturale protejate de interes comunitar 
 La nivelul judeţului Bacău au fost declarate 15 situri de importanţă comunitară, dintre care 
11 SCI (situri de importanţă comunitară) şi 4 SPA (arii de protecţie avifaunistică), totalizând 
54.954,56 ha. O parte dintre acestea se desfăşoară şi pe teritoriul judeţelor învecinate, 
întreaga suprafaţă a siturilor de importanţă comunitară din judeţ însumând 4,59% .Din 
punct de vedere al repartiţiei teritoriale se constată o concentrare a acestora în partea de 
vest a judeţului, în zona montană, dar şi în cea subcarpatică, în lungul Văii Trotuşului.  

 
Habitate de interes european. În cele 11 situri de importanţă comunitară care se suprapun 
total sau parţial pe teritoriul judeţului Bacău, fac obiectul protecţiei patru dintre clasele 
majore de habitate .Statutul de conservare al habitatelor de interes european prezente 
la nivelul judeţului Bacău este unul favorabil.La nivelul judeţului Bacău au fost evaluate 
35 de specii de animale şi plante, de interes european, din care 7 specii de mamifere, 4 
specii de amfibieni, 1 specie de reptilă, 14 specii de peşti, 4 specii de nevertebrate şi 7 
specii de plante, distribuite în cele 2 regiuni biogeografice . 
 
RESURSE 
Pe teritoriul judeţului Bacău există mai multe tipuri de resurse ale subsolului, după cum 
urmează: 

 sare gemă: Moineşti, Sărata, Târgu Ocna; 
 gips: Perchiu, Oneşti; 
 săruri de potasiu: Arşiţa, Solonţ, Stăneşti, Găleanu; 
 nisipuri şi pietrişuri: Cornăţel, Urecheşti, Gârleni, Orbeni; 
 argile: Dofteana, Măgura, Luizi-Călugăra; 
 gresii: Ghimeş Făget şi la est de zona Slănic Moldova; 
 petrol şi gaze naturale: în zona dintre Tazlău şi Oituz, cu exploatări la Zemeş, Moi-

neşti, Lucăceşti, Solonţ, Stăneşti, Dărmăneşti, Dofteana şi în Podişul Moldovei; 
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 cărbune brun: Comăneşti; 
 ape minerale terapeutice: sulfuroase şi feruginoase - Moineşti, Lucăceşti; cloroso-

dice,  
clorurate, iodurate, bromurate - Lucăceşti, Schela Moineşti, Lunca, Poiana Sărată, Târgu- 
Ocna, Sărata-Băi. Sunt consemnate 10 izvoare în Moineşti şi 3 în Lucăceşti. La Poiana 
Sărată, pe Valea Oituzului, există ape minerale clorosodice, slab sulfuroase, cu emanaţii 
de gaz metan, asemănătoare cu cele de la Slănic Moldova, fiind cartate 10 izvoare  
Staţiunea Slănic Moldova este renumită pentru apele minerale alcaline, carbogazoase, 
feruginoase, cloruro-sodice, sulfuroase, bromurate, iodurate, hipotone, pentru cură in-
ternă; ape oligominerale . Dintre cele 24 de surse hidrominerale identificate şi omologate 
în anul 1980, în prezent sunt exploatate 11 surse, ale căror caracteristici sunt prezentate 
în tabelul de mai jos .În anul 2013, oraşele Slănic Moldova şi Târgu Ocna au dobândit 
statutul de staţiune balneoclimatică prin HG 1072/2013. 
 
Calitatea aerului 
În judeţul Bacău există trei staţii de monitorizare a calităţii aerului, după cum urmează: 

 staţia Bacău 1, de fond urban, amplasată în municipiul Bacău, cu monitorizarea următorilor 
poluanţi: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), oxizi de azot (NO, N0x, 
N02), benzen, particule în suspensie PMi0 (măsurări gravimetrice şi nefelometrice). 

 staţia Bacău 2, de fond industrial, amplasată în municipiul Bacău (cartier Izvoare), cu mo-
nitorizarea următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3), monoxid de carbon 
(CO), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), ozon (O3), particule în suspensie PM10 (măsurări nefe-
lometrice şi gravimetrice). 

 staţia Bacău 3, de fond industrial, amplasată în municipiul Oneşti (cartier TCR, strada Ca-
uciucului), cu monitorizarea următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), ozon (O3), benzen, hidrogen sulfurat (H2S), particule 
în suspensie PM10 (măsurări nefelometrice) (RSM Bacău, 2018). 
Localităţile din judeţul Bacău au fost încadrate în regimul II de gestionare a calităţii aerului 
(conform OM 1206/2015), deoarece după evaluarea calităţii aerului pentru perioada 2010 
- 2014 s-a înregistrat respectarea valorilor limită/valorilor ţintă prevăzute în Legea 
104/2011 pentru concentraţia de particule în suspensie PM2,5 şi PM10, dioxid de azot, dioxid 
de sulf, monoxid de carbon, benzen, plumb, arsen, cadmiu, nichel, cu excepţia municipiului 
Bacău pentru poluantul dioxid de azot.  
Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul I de gestionare a calităţii aerului (conform pre-
vederilor OM 1206/2015), întrucât după evaluarea calităţii aerului pentru perioada 2010-
2014 s-a înregistrat depăşirea valorii limită prevăzută în Legea nr.104/2011 pentru concen-
traţia de NO2.  

 

 Resursele de apă ale judeţului Bacău sunt constituite din apele de suprafaţă (râuri interi-
oare, lacuri naturale şi artificiale) şi într-o măsură mai mică, din apele subterane. Resursele 
de apă subterană sunt constituite din depozitele de apă existente în straturi acvifere frea-
tice şi straturi de mare adâncime. Resursele de apă teoretice din judeţul Bacău însumează 
1310 mil. mc. din apele de suprafaţă şi 170 mil. mc din apele subterane . 
 
Apa potabilă 
Principalele surse de alimentare cu apă sunt râul Uz prin Lacul Poiana Uzului pentru siste-
mul municipiului Bacău şi oraşele de pe Valea Trotuşului (Moineşti, Dărmăneşti, Târgu 
Ocna, Oneşti), râul Ciobănuş pentru oraşul Comăneşti, fronturile de captare Gherăieşti şi 
Mărgineni pentru oraşul Bacău şi frontul de captare Poiana Morii pentru oraşul Buhuşi. 
Toate oraşele dispun predominant de reţele vechi de distribuţie, cu pierderi însemnate, 
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depăşind 40% din volumul de apă intrată în sistem. Reţelele noi, construite în ultimii ani, 
se prezintă, în general, în condiţii bune  
Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă în judeţul Bacău a înregistrat 
o tendinţă generală ascendentă în ultimii ani (tabel 31). Cu toate acestea, ponderea locui-
torilor cu acces la sistemul public de alimentare cu apă reprezenta, la nivelul anului 2017, 
doar circa 55% din populaţia rezidentă. Însă, se pot constata o serie de diferenţieri, în 
urban, procentul de conectare fiind ridicat , în timp ce în rural locuitorii racordaţi la un 
sistem public de alimentare cu apă prezintă ponderi reduse. 
 

Reţele de canalizare. : in anul 2018 , 53 de UAT-uri prezentau canalizare publică, pe lângă 
localităţile urbane fiind incluse şi 45 de comune. În ceea ce priveşte populatia conectată la 
sistemele de canalizare, în intervalul 2013-2018, tendinţa generală a fost ascendentă, cu 
un uşor declin în 2015, restabilit ulterior .În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, lungi-
mea totală simplă a conductelor de canalizare, în anul 2018 la nivel de judeţ . 

Riscuri naturale  
Inundaţii 
Istoricul inundaţiilor 
 În generarea inundaţiilor, sunt frecvente viiturile rapide, cu caracter puternic torenţial, în 
zonele de deal şi de munte, în special, în bazinul râului Trotuş, cu revărsări importante în 
albia majoră şi cu areale mari de extindere. Cele mai mari pagube au fost produse în zonele 
cu despăduriri masive (precum în comunele Ghimeş-Făget, Palanca, Brusturoasa, Agăş, 
Asău, Zemeş, Balcani, Berzunţi şi oraşul Slănic Moldova) . Astfel de fenomene sunt deter-
minate de numeroase cauze naturale şi antropice care se influenţează şi se intercondiţio-
nează reciproc: 
-intensitatea deosebită a fenomenelor hidrometeorologice (precipitaţii de peste 160 l/mp), 
debitele înregistrate depăşind debitele de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de 
apărare şi pe cele istorice; 
-tendinţa generală de aridizare a climei în partea central - estică a Europei, un efect fiind 
creşterea gradului de torenţialitate al precipitaţiilor şi scurgerii apei; 
-lipsa lucrărilor de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii solului; 
-despăduriri excesive în bazinele de recepţie ale cursurilor de apă; 
-reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului masiv de 
aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale; 
-blocarea podurilor de acces şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase aduse de torenţi; 
-amplasarea de locuinţe şi obiective social - culturale în zone inundabile ale cursurilor de 
apă, precum şi depozitarea pe malurile cursurilor de apă de material lemnos, deşeuri, pro-
venite din gospodării; 
-amplasarea şi exploatarea intensivă a balastierelor pe teritoriul judeţului Bacău  
În perioada 1991-2014, în bazinul hidrografic al râului Trotuş şi pe principalii săi afluenţi s-
au constatat deseori precipitaţii de intensitate deosebită, înregistrându-se debite maxime 
istorice. Cantităţile de precipitaţii înregistrate în interval scurt, au depăşit pragurile critice 
determinând concentrări rapide de debite pe cursurile mici de apă şi torenţi, scurgeri de pe 
versanţi însoţite de antrenare şi transport de aluviuni, blocarea cu material lemnos a albii-
lor. 
Viiturile din anul 2010. 
În noaptea de 27/28 iulie 2010, în bazinul hidrografic al râului Trebeş şi în zona municipiului 
Bacău au căzut precipitaţii abundente în timp scurt, care au generat viituri de mare am-
ploare pe cursurile de apă. Cantităţile de precipitaţii căzute au totalizat 144,3 l/m2 la Podiş, 
110,7 l/m2 la Luncani, 99,3 l/m2 la Măgura, 92,8 l/m2 la Mărgineni, 108 l/m2 la Bacău, etc. 
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Trebuie remarcată intensitatea mare a precipitaţiilor cu deosebire în perioada de început: 
Măgura - 27,5 l/m2 în 50 de minute (orele 1 - 1.50), Staţia Meteo Bacău - 49,2 l/m2 în 50 
de minute (orele 1.05 - 1.55), Podiş - 104,3 l/m2 în 6 ore (orele 1 - 7) şi altele. Viiturile 
care s-au produs în urma acestor precipitaţii s-au format rapid şi au avut niveluri şi debite 
de vârf deosebit de mari, situate peste probabilităţile de depăşire de 2% şi chiar 1%  
Viiturile din anul 2016 
În perioada 24-30 mai 2016 pe spaţii extinse în judeţul Bacău s-au semnalat ploi, mai 
ales sub formă de aversă însoţite şi descărcări electrice. Local cantităţile de apă au fost 
însemnate (35.4 l/ m2 Drăgeşti; 46.6 l/ m2 la Târgu Ocna; 35,9 l/ m2 la Sulta; 32 l/ m2 la 
Ciobănuş; 30.0 l/ m2 la Cremenea; 42,3 l/ m2 la Dofteana; 50,9 l/ m2 la Cireşoaia; 42,7 
l/ m2 la Ferăstrău 43,1 l/ m2 la Helegiu; 41,1 l/ m2 la Mărgineni; 59,7 l/ m2 la Haloş; 39.1 
l/ m2 la Podiş; 38.4 l/mp la Buhuşi) (ABA Siret, 2018). Pe durata anului 2016, au fost 
afectate de inundaţii 256 localităţi. 
Viiturile din anul 2018. Ca urmare a inundaţiilor din perioada 29-30.06.2018 (prin trece-
rea apei peste digurile mal stâng şi mal drept ale cursului de apă Bârnat), au fost inundate 
şi afectate un număr de 13 case, un obiectiv social (Asociaţia Caritas) şi terenuri agricole 
. 
 

 
Cutremure 
Judeţul Bacău este situat în partea de nord a zonei de seismicitate maximă a ţării - regiunea 
Vrancea, care cuprinde o suprafaţă de aproximativ 5500 kmp (95 x 58) în care se concen-
trează majoritatea focarelor determinate până acum .Analiza condiţiilor seismotectonice ale 
judeţului Bacău stabileşte că nu este o zonă cu activitate seismică maximă mare. Cutremu-
rele de pământ intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) în zona Vrancea, la adân-
cimi de 70-170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130-150km) au provocat în zona 
studiată distrugeri însemnate (de exemplu în 1940, 1977, ambele cu magnitudini ce au 
depăşit gradul 7) .Riscul seismic în zona epicentrală Vrancea (care poate afecta teritoriul 
judeţului Bacău), arată că în aceasta zonă există aproximativ 90% probabilitate de produ-
cere a unei mişcări seismice cu magnitudine maximă aşteptată M. max. = 7,5 R, o dată la 
200 ani .Riscul major îl reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de suprafaţă 
prin reflexii şi refracţii multiple, ducând la creşteri ale acceleraţiei, vitezei deplasării. Mişca-
rea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, ralieri, surpări, etc. ale 
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terenului, mai ales datorită nivelului apelor subterane, ducând la amplificări în straturile de 
suprafaţă a valorilor acceleraţiei seismice. Sursele de risc la incendii în masă, în judeţul 
Bacău, prezintă următoarele caracteristici : 

-zone cu risc la incendii în masă datorate activităţilor forestiere, preponderent în zona mon-
tană a judeţului, cu suprafeţe semnificative de pădure; 
-zone cu risc la incendii în masă datorate activităţilor forestiere şi tehnologice (petrolier) 
localizate pe un areal restrâns în partea nordică; 
-zone cu risc la incendii în masă datorate activităţilor tehnologice se regăsesc în zonele 
urbane şi în apropierea acestora, în principal, în municipiile Bacău şi Oneşti.Zonele vulne-
rabile la incendii de pădure de pe raza Direcţiei Silvice Bacău pot fi împărţite în cinci cate-
gorii: 
 păduri situate în jurul localităţilor şi în lungul traseelor turistice; 
 păduri aflate în vecinătatea păşunilor şi fâneţelor naturale; 
 păduri unde sunt amplasate instalaţii de exploatare a petrolului; 
 păduri unde sunt amplasate parchete de exploatare a masei lemnoase; 
 păduri în vecinătatea cărora sunt amplasate instalaţii de prelucrare a lemnului. 
Cauza principală a incendiilor de pădure o constituie neglijenţele umane şi mai rar feno-
menele naturii. Probabilitatea producerii incendiilor de pădure este mare în primăverile 
secetoase, înaintea pornirii în vegetaţie a arboretului, în perioada recoltării fructelor de 
pădure şi ciupercilor comestibile (lunile iunie, iulie, august, septembrie), în sezonul estival, 
în special în perioadele de weekend, în parchetele de exploatare pe tot parcursul anului, 
primăvara în timpul curăţirii păşunilor şi fâneţelor prin arderea resturilor vegetale. 
Populația judetului Bacau  

                            Nr.locuitori la data de 1 iulie  
Specificație 
 

2017 2018 2019 

Total județ 745456 743574 738225 
masculin 368714 367746 364753 
feminin 376742 375828 373472 
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Pe grupe de varsta     
0-14 ani 117058 115902 112084 
15-59 ani 475309 472460 368943 
60 ani si peste 153089 155212 157198 
Pe medii    
Urban  352214 352415 350376 
Rural 393242 391159 387849 

 
Reprezentare grafică : 

 
 

 
 
Mișcare naturală a populației  
 
Specificație 2017 2018 2019 
Nascuți vii(persoane) 6598 6525 5749 
Decese(persoane) 8680 9134 8701 
Decese la o varsta sub 1 
an (personal) 

46 50 48 

Spor natural (persoane) -2082 -2609 -2952 
Casatorii (nr) 4182 4398 4167 
Divorturi(nr) 1078 1145 1010 
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Reprezentare grafica  
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Situația somerilor  
Specificație 2017 2018 2019 
Total someri din care 14032 12638 11023 
Femei  5348 5107 4496 
Persoane cu studii gimnaziale, profesioanle, din 
care  

12265 8563 8061 

Femei 4629 3384 3148 
Persoane cu studii liceale  și postliceale, din care 1246 3662 2692 
femei 511 1482 1189 
Persoane cu studii superioare , din care  521 413 270 
Femei 208 231 159 

 
Reprezentare grafică  
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Someri inregistrați pe categorii : 
 
Specificație 2017 2018 2019 
Total someri din care 14032 12638 11023 

Femei  5348 5107 4496 
Someri indemnizati, dc  2402 1949 1778 
Femei 1121 1015 966 
Someri neindemnizati, dc  11630 10689 9245 
Femei 4227 4092 3530 

Reprezentare grafică  

 
Numar de salariati  
Specificație 2016 2017 2018 
Total economie,din care 111144 113774 115322 
Agricultura  2916 3020 3074 
Industrie  30898 32071 32431 

Reprezentare grafică  
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Agricultură  
Productia agricolă vegetală                                                           Um=tone 
Specificație 2016 2017 2018 
Cereale boabe 430313 500866 656932 
           Sector privat 429858 499660 656379 
Griu și secara 54880 66074 70467 
        Sector privat 54645 66070 70403 
Orz și orzoaică 8074 8979 9333 
        Sector privat 7968 8979 9263 
Porumb boabe 363079 421313 572482 
         Sector privat 362965 420111 572063 
Floarea soarelui 15640 26954 27792 
         Sector privat 15640 26954 27792 
Sfecla de zahar 5233 5054 3473 
         Sector privat 5233 5054 3473 
Cartofi 29247 38444 45626 
        Sector privat 29205 38404 45525 
Legume 61717 71877 76712 
       Sector privat 61501 71643 76550 

Reprezentare grafică  

 
Efectivele de animale la 1 decembrie  
Specificație 2016 2017 2018 
Bovine 63489 63857 58243 
           Sector privat 63456 63823 58210 
Porcine 85351 81449 77448 
        Sector privat 84977 81105 77096 
Ovine  170616 196287 197969 
        Sector privat 170086 195757 197444 
Caprine 69010 70130 73426 
         Sector privat 68890 70010 73301 
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Reprezentare grafică  

 
Industrie  
Indicii de volum ai producției industriale –serie bruta 
                                                                       an precedent 100% 
Specificație 2017 2018 2019 
Industrie total 111,7 107,8 104,6 
extractiva 0,0 0,0 0,00 
prelucrătoare 112,2 108,8 104,7 
Producție si furnizare de EE si termică., gaze și 
aer condiționat 

94 64,6 94,5  

 
Indicii valorici ai cifrei de afaceri  

                                                an precedent 100% 
Specificație 2017 2018 2019 
Industrie total 114,4 110,8 107,7 

Reprezentare grafică  
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Investitii/Construcții 
Investitii pe elemente de structură % 
Specificație 2017 2018 2019 
Investiții-total 100 100 100 
Lucrări de construcții 51,5 46,5 52,9 
Utilaje cu și fără montaj 27,5 32,4 29,1 
Mijloace de transport 16,4 15,2 14,3 
Lucrări geologice și alte 
cheltuieli de investiții  

4,6 5,9 3,7 

 
Reprezentare grafică  
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Indicii investițiilor realizate % (an precedent 100%) 
 
Specificație 2017 2018 2019 
Investiții-total, din care 100 100 100 
Lucrări de constructii 99,6 77,2 174,6 
Utilaje cu si fara montaj 98,6 112,9 145,7 
Mijloace de transport 99,1 88,6 151,5 

Reprezentare grafică  

 
Situație locativa  
Numarul locuintelor terminate  
Specificație 2016 2017 2018 
Total –locuinte terminate 1033 863 942 
Suprafata construită-mp 152462 127156 138482 
Suprafata utila -mp 119767 99864 108598 
Suprafata locuibila –mp- 83387 69158 71866 
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Reprezentare grafică  

 
Transporturi 
Numărul autovehiculelor înscrise în circulație  
Specificație 2016 2017 2018 
Autovehicole de calatori -
total 

133717 147062 157241 

Autobuze si microbuze 1212 1251 1286 
Autoturisme 132505 145811 157241 
Mopede si  motociclete 2307 2457 2637 
Autovehicole de marfa  22275 23648 24970 
Tractoare 932 929 927 
Vehicole rutiere pentru 
scopuri speciale 

867 926 983 

Remorci si semiremorci 8880 9456 10145 
Reprezentare grafică 
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Comert exterior  
 
Specificație 2017 2018 2019 
Export FOB (mii euro) 554915 590920 768911 
Import CIF(mii euro) 783861 862760 987295 

 
Reprezentare grafică  

 
Turism  
Specificație 2016 2017 2018 
Total judet 126 147 151 
Hoteluri 15 19 20 
Hosteluri 2 4 7 
Moteluri 11 12 12 
Vile turistice 9 17 13 
Bungalouri 1 1 1 
Popasuri turistice 1 1 1 
Cabane turistice 1 1 1 
Campinguri - 1 1 
Căsute turistice 2 1 1 
Tabere de elevi si 
prescolari 

2 2 2 

Pensiuni turistice 45 52 58 
Pensiuni agroturistice 37 36 34 

Reprezentare grafică  
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Sosiri ale turistilor cazați în unitățile de cazare turistica  
Specificație 2016 2017 2018 
Total turisti 337447 364177 378625 
romani 296480 321773 340295 
straini 40967 42404 38330 

 
Reprezentare grafică  

 
 
Invatamant  
Numarul unitatilor scolare 
Specificație 2016 2017 2018 
Total 184 186 186 

Reprezentare grafică  
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Populație scolara 
Specificație 2016 2017 2018 
Total 104170 102692 101194 
Invatamant prescolar 17085 16793 16837 
Invatamant primar si gimnazial 56409 55227 53930 
Invatamant liceal 19339 18915 18745 
Invatamant profesional 3495 3826 3750 
Invatamant postliceal si scoli 
maistri  

2299 2176 2223 

Invatamant supperior  5543 5755 5709 
 
     Reprezentare grafică  
 

 
 

Sanatate 
Numarul cadrelor medicale în sectorul public/privat  la data de 31 decembrie  

Specificație 2016   2017 2018  
 public privat public privat public Privat 
Medici 646 440 663 434 678 442 
Stomatologi 21 300 19 302 19 299 
Farmacisti 20 261 16 262 17 262 
Personal 
sanitar mediu  

2378 1261 2477 1292 2475 1308 

Personal 
sanitar 
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1398 190 1464 259 1497 327 
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Reprezentare grafică  

 
Cultura  
Situatia bibliotecilor  
Specificație 2016 2017 2018 
Biblioteci-total 364 358 357 
Biblioteci centrale, 
universitare 

2 2 2 

Biblioteci specializate 23 22 21 
Biblioteci scolare 266 262 265 
Biblioteci publice  73 72 69 

 
Reprezentare grafică  

 
 

Situatia muzeelor  
Specificație 2016 2017 2018 
Numar unitati 25 26 27 
Numar vizitatori 90012 118556 119320 
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   Reprezentare grafică  

 
 
     Infrastructura  
    Drumuri publice (km) 

Specificație 2016 2017 2018 
Total drumuri publice 2454 2455 2455 
Drumuri modernizate 937 972 990 
Drumuri cu imbracaminti usoare rutiere 459 441 435 
Drumuri nationale, total  449 449 449 
Drumuri modernizate 429 429 429 
Drumuri cu imbracaminti usoare rutiere 19 19 19 
Drumuri judetene si comunale, total 2005 2006 2006 
Drumuri modernizate 508 543 561 
Drumuri cu imbracaminti usoare rutiere 431 422 416 
Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp 37,1 37,1 37,1 

 
  Reprezentare grafică  
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Transport feroviar  
Specificație 2016 2017 2018 
Lungimea totala a caii ferate  
(km) 

221 221 221 

Din care  electrificata  189 189 189 
Linii cu ecartament normal -km 221 221 221 
Din care, cu o cale  109 109 109 
Densitatea liniilor pe 1000 kmp 
de teritoriu 

33,4 33,4 33,4  

 
      Reprezentare grafică  

 
        Alimentare cu apa  

Specificație 2016 2017 2018 
Localitati cu instalatii de alimentare 
cu apa  potabila (nr) 

78 78 78 

Lungime retelei (km) 1834 1842 2084 
Apa potabila distribuita (mii mc) 14202 14432 14726 

  Reprezentare grafică  
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Reteaua de canalizare  
Specificație 2016 2017 2018 
Localitati cu instalatii de 
canalizare  (nr) 

50 53 55 

Lungimea conductei de 
canalizare (km) 

755 681 996 

 
Reprezentare grafică  
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B. LA NIVELUL COMUNEI DĂMIENEȘTI 
1. AȘEZARE GEOGRAFICĂ ȘI ACCES 

 
Comuna Dămieneşti este aşezată în partea de de Nord-Est a judeţului Bacău, pe malul 

stâng al râului Siret. 

 
Comuna este aşezată în Podişul Central Moldovenesc, cu specific de zona colinară 

compusă din dealuri și plaforme pe care se practică agricultura cu rezultate bune în condiţii 
climaterice normale. 

Comuna se învecinează la Nord cu Icusești, jud.Neamţ, la Est Roşiori, jud. Bacău și la 
Vest cu Filipeşti, jud. Bacău iar la sud cu comuna Negri. Hotarul cu comuna Filipeşti este râul 
Siret. Suprafaţa totală a comunei este de aproximativ 4000 ha din care mai mult de 3000 ha 
este extravilan. Comuna este compusa din 4 sate si anume: Dămieneşti, reşedinţa, spre Vest 
satul Drăgeşti, la Est satul Călugareni și tot în Est cătunul Pădureni la hotar cu comuna 
Dămieneşti. Comuna este străbătută spre Sud de la Est la Vest de râul Ripas ce se varsă în 
Siret în sudul satului Drăgeşti (de unde și denumirea de Drăgeasca). 
 Comuna Dămienești este membru fondator al GAL «Colinele Tutovei» 
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GAL Colinele Tutovei este constituit din 21 de unităţi administrativ teritoriale, 1 unitate 

administrativ teritorială (comuna Valea Ursului) situată în partea de sud-est a judeţului 
Neamţ, şi 20 unităţi administrativ teritoriale (comunele: Berești Bistrița, Colonești, 
Dămienești, Filipeni, Itești, Izvoru Berheciului, Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, 
Plopana, Prăjești, Rosiori, Săucești, Secuieni, Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni ) situate 
în partea de nord-central-estică a judeţului Bacău. Cele 21 unităţi administrativ teritoriale fac 
parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona 
colinară denumită Colinele Tutovei. 

Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad fiind 
afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă din 
bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară. 

2. SCURT ISTORIC 
Localitatea Dămieneşti, fost târg Dămieneşti și reşedinţa a plasei Fundu, este aşezată 

la 4 km de malul stâng al râului Şiret, pe drumul judeţean ce duce spre Bacău, mărginit de 
dealuri ce fac parte din Podişul Bârladului. După ce şoseaua iese din satul Dămieneşti, 
străbate satul Drăgeşti și ajunge pe o poziţie pitorescă, stânca de la Brad, de unde spre 
apus, în depărtare se zăreşte Ceahlăul cu vârfurile sale semeţe și golaşe.  Stânca este 
serpuita de râul Siret, peste care odinioară se întindea un pod plutitor. 
 În dreapta şoselei, pe un pinten de deal, a fost cândva o casa albă cu cerdac mare și 
multe ferestre: era casa primului agronom și patriot român, Ion lonescu de la Brad. Cu mult 
timp în urma, pe acest loc unde a trăit și si-a desfăşurat activitatea Ion lonescu, a fost o 
cetate dacica. Acest fapt s-a dovedit în urma săpaturilor arheologice efectuate între anii 
1963-1964 de Muzeul jud. Bacău, prin persoana d-lui Ursache Vasile, mărturii fiind 
exponatele ce se găsesc și astăzi în cadrul muzeelor din Bacău și din Roman. 

Satul Damieneşti, mai târziu târg, iar azi reşedinţa a comunei Damieneşti, își are 
istoria în vremuri îndepărtate. Numele localităţii este legat de prezenta familei Damian și a 
soţiei sale (Damieneasca) care au emigrat la noi din ţinuturile nemțene. Documentar însa, 
satul este menţionat prima data la 20 mai 1624. Ca atâtea alte sate, și el a avut o istorie 
foarte zbuciumată. Până în prezent nu s-a găsit nici un document istoric care sa ateste cu 
exactitate vechimea aşezării, dar s-au găsit unele documente care menţionează de 
Damieneşti, un sat necăjit, pierdut pe undeva pe sub dealurile Bârladului, cu câteva căscioare 
strâmbe, făcute din bârne, formate dintr-o odaiță mică și cu o singură ferestruică. 

În alte documente se pomeneşte de Damieneşti (1848), ca un târgușor destul de bine 
dezvoltat. La intrarea în localitate nu existau case, doar mai la vale se zarea târgusorul, 
înşirat, cu câteva dughene și un fund de deal cu trei căsuțe îngropate în el. Pe atunci ţăranii 
aveau foarte puţin teren agricol, în schimb toate pământurile bune formau moşiile boierilor 
Mortun, Roiu si Agarici. 

Evreii care locuia în targ se ocupau cu negustoria și câştigau mult mai bine ca restul 
cetăţenilor. În timpul Primului război mondial, mulţi țărani au participat la lupta pentru 
apărarea gliei strămoşeşti. În memoria celor cazuți la datorie s-a ridicat în anul 1932, prin 
contribuţia obstei, monumentul Vulturul. Drumurile proaste au încetinit apariţia mijloacelor 
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de transport. Dupa cel de-al Doilea război mondial, localitatea Damieneşti a înregistrat o 
accelerată și impetuoasă dezvoltare, schimbându-și radical înfățișarea: de la case mici 
acoperite cu paie, luminate cu opaițuri, la case mari și spaţioase, construite cu gust, cu 
facilitaţi moderne de trai. 

 
                                      Monumentul eroilor  
 
3. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 

Teritoriul administrativ al comunei Damienești face parte din bazinul hidrografic al 
râului Siret. 

 
Râul Siret 

Drenajul apelor de suprafaţa este asigurat de râul Siret și de pârâul Rapas, ajutat de 
o serie de văi cu caracter torenţial. 

Adâncimea pânzei de apă freatică variază în funcţie de formele de relief existente pe 
teritoriul comunei. 
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4. CLIMA 
 Din punct de vedere climatic sectorul din Culoarul Siretului se încadrează în: 
-  sectorul de provincie climatică cu caracter de ariditate; 
-  ţinutul climatic de dealuri şi platouri  joase (< 300 m); 
-  subţinutul climatic al Subcarpaţilor Moldovei cu vegetaţie higrofilă. 
 În ansamblu clima în Culoarul Siretului în sectorul amintit se caracterizează prin: 
temperaturi mai scăzute iarna şi vara decât în Podişul Bârladului, situat la est; creşterea 
accentuată a umezelii relative în perioada  rece a anului ca urmare a stratificării aerului mai 
rece care favorizează producerea  ceţii şi a inversiunilor  termice de intensitate moderată; 
canalizarea curenţilor de aer în lungul culoarului: direcţiile dominante sunt nord (16.5 % 
frecvenţa) şi sud (15.7% frecvenţă). Advecţiile de aer nordic conduc la răciri accentuate 
iarna şi la zile răcoroase vara în timp ce advecţiile de aer sudic, continental,  conduc la 
creşterea accentuată a valorilor termice, mai ales vara. 
  Dintre fenomenele meteorologice care pot influenţa nivelul de poluare a atmosferei 
în zonă menţionăm: curenţii de aer, inversiunile termice însoţite de stări de calm 
atmosferic,   mai frecvente şi au o intensitate mai mare iarna, în condiţiile stratificării 
aerului rece deasupra culoarului de vale. Apariţia unor astfel de situaţii meteosinoptice 
poate favoriza stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de emisie. 
Climatul are influenţe montane, cu ierni mai scurte, veri calde şi toamne prelungite, 
vânturile dominante sunt dinspre nord  - vest şi vest. 
Media  precipitaţiile anuale este de 550 mm, cele mai multe se înregistrează la începutul 
verii, iar perioada cea mai secetoasă este toamna. 
Luna iulie se caracterizează ca o lună foarte călduroasă, cu temperatură medie de 20 grade 
Celsius, iar luna ianuarie cu o temperatura medie de 4-5 grade Celsius. 
 
5. CARACTERISTICI GEOTEHNICE 
 Roca pe care s–a format solul localității este reprezentat prin: luturi loessoide, luturi 
nisipoase, luturi pe platouri și versanți slab înclinați marne, argile, pietrișuri,luturi, argile de 
origine aluvială, pe luncă și terasă luncă a râului Siret, materiale aluvio-coluviale, pe valea 
paraului Rapasi din satul Calugareni. 
       Apa freatică se află la adâncimi  diferite, astfel: la 2-4 m pe lunca Siretului la 10-15 
m, pe terase, iar în lunca pârâului Călugareni, la 0,60 m. 
         Pe versanți în zone cu alunecări (ocupate cu pășune), apar izvoarele de coastă. 
 
6. RELIEF 

Teritoriul comunei Damieneşti face parte din unitatea geomorfologică a podişului 
Moldovenesc, subdiviziunile Colinele Tutovei. 
 Ca forme de relief distingem: 

 Lunca limitrofă cursului râului Siret, supusă periodic inundaţiilor. 
 Terasa râului Siret, care prezintă pante foarte reduse, în majoritate de 5%. 
 Versanții afectaţi în mare parte de eroziuni, prezintă o pantă de peste 20%. Expunerea 

versanților este mai mult estică decât vestică. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

43 
 

 Văile și zonele depresionare reprezentate de zonele limitrofe cursurilor de ape de 
suprafaţa 
Altitudinea cea mai mica este de cea 175-200 m în lunca Siretului, iar în partea de 

sud a comunei - Dealu Calugareni - atinge cea 308 m. 
 

7. FLORA ȘI FAUNA 
 Dămienești este o comună cu flora şi fauna specifice climatului temperat continental. 
Astfel flora este alcătuită în principal de arbori (tei, salcie, plopi, salcâm), pomi fructiferi 
(pruni, caişi, meri, peri, cireşi, etc) şi arbuşti (prunul sălbatic, măceşul, porumbarul, măceşul 
pitic), flori viu colorate şi bogate (muşeţel, mac, trandafiri, albăstrele, margarete). 

Plantele mici sunt numeroase. Predomină specii de ierburi printre care îşi fac loc: 
trifoiul sălbatic, măzărichea, păpădia, coada şoricelului, laptele câinelui, traista ciobanului. 
Printre ierburi cresc: menta, sânzienele, pătlagina, macrişul, scaieţii. De pe şanţuri nu lipsesc 
cucuta, urzicile, iar pe locurile bătătorite de pe lângă drum, troscotul şi loboda. în culturile 
agricole nelucrate la timp se găsesc costreiul, mohorul, palamida, răpită, sălbatică, susaiul, 
volbura, lăptuca, macul, albastriţa. Mecanizarea lucrărilor agricole, ierbicidarea şi chimizarea, 
îngustarea spaţiilor necultivate vor încheia existenţa acestor plante care sărăcesc pământul. 

 Ca urmare a extinderii culturilor, fauna care a existat pe teritoriul comunei este în 
continuă scădere, împuţinându-se ca specii. Lucrările mecanice agricole au dus la scăderea 
numărului iepurilor. Dintre animalele păgubitoare se menţin vulpile, aricii, cârtiţile. Aceeaşi 
diminuare o întâlnim şi în lumea păsărilor. Păsările mici sunt reprezentate de ciocârlan pe 
câmpurile de cultură, prin piţigoi şi ciocănitori prin livezi şi de vrăbii în interiorul comunei. 

  Fauna din etajul gorunetelor include specii ca: Rana dalmatina (broasca săritoare), 
numeroase specii de pasări (turturica, sturzul cântător, mierla neagră, scorţarul ciocănitoarea 
pestriţă, piţigoiul, ciuful de pădure, şoimul rândunelelor s.a. Nevertebratele sunt 
reprezentate de specii legate prin relaţii trofice cu unele plante (de exemplu Carpocapsa 
splendana – molia ghindei). 

Dintre mamifere menţionam: şoarecele de pitic (Micromys minutus pratensis), 
chitcanul de pădure (Sorex araneus tetragonurus) şi de câmp (Crocidura leucodon); dintre  
reptile: (gusterul-Lacerta viridis); numeroase specii de nevertebrate (lepidoptere, ortoptere, 
himenopterul Eurytoma morio,  etc.) 

În fauna din cadrul zăvoaielor şi a pajiştilor de luncă (în lunca si terasa Siretului) sunt 
prezente zoocenoze bogate şi bine structurate cu foarte multe elemente constitutive din care 
menţionăm: boicusul (Remiz pendulinuso, grelusul de zăvoi (Locustella fluviatilis), acvila de 
câmp (Aquila helica), pescarelul albastru mic  (Alcedo atthis)  etc. 

 De asemenea sunt prezente numeroase insecte fitofage (de exemplu fluturul alb al 
plopului–Leucoma salicis), coleoptere (Saperda populnea, Melasoma populi), himenoptere, 
homoptere. În pajiştile din luncă în funcţie de natura terenului şi prezenţa suprafeţelor 
acvatice se întâlnesc numeroase specii de păsări adaptate mediului acvatic (barza- Ciconia 
ciconia) dar şi mamifere (guzganul de apa), reptile (broasca ţestoasă de baltă, şarpele de 
apă), amfibieni (broaştele de lac, buhaiul de baltă, tritoni) etc.   
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8. RESURSE LOCALE 
 Resursele naturale care se găsesc pe teritoriul comunei constau în bogăţia apelor de 
suprafaţa şi subterane, pădurilor, păşunilor, fânetelor şi pomilor fructiferi, viilor, legumelor. 

Principala resursă locală a Comunei Dămienești o reprezintă suprafata agricolă. 
Terenurile cu destinaţie agricolă pot fi de diferite tipuri: arabil, păşuni şi fâneţe 

naturale, vii şi livezi. 
Teren arabil reprezintă suprafaţa care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani şi se 

cultivă cu plante anuale sau perene. 
Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale 

naturală sau regenerate prin însămânţare, destinate păşunatului animalelor. 
Fâneţele reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale 

naturală sau regenerate prin însămânţare şi destinate recoltării pentru obţinerea de fân. 
 Viile şi pepinierele viticole reprezintă suprafeţele cu plantaţii viticole, pepiniere viticole 

şi terenul în pregătire pentru vii. 
 Livezile şi pepinierele pomicole reprezintă suprafeţele cu plantaţii pomicole, arbuşti 

fructiferi, pepiniere pomicole şi terenul în pregătire pentru livezi. 
 
9. Populatia comunei Dămienești 
Populaţia după domiciliu   
Specificație  An 2015 An 2016  An 2017  An 2018  An 2019 An 2020 
Total 1.937 1.927 1.908 1.887 1.839 1.829 
Masculin 982 982 976 969 945 937 
Feminin 955 945 932 918 894 892 
  
        Reprezentare grafică 
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Reprezentare grafică 

 
 

RATA DE NATALITATE - număr născuți vii la mia de locuitori 
 
Specificație An  2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Rata de 
natalitate 

8,2 9,8 9,9 7,9 6,9 10,9 

 
Reprezentare grafică 

 
 
DECEDAȚI 
Specificație An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Nr.persoane 
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Reprezentare grafică 

 
 

DECEDAȚI SUB 1 AN 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Nr. pers. decedate 
sub 1 an 

- - - - - - 

 
NĂSCUȚI MORȚI 
Specificație An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Nr. pers. decedate 
sub 1 an 

- - - - - - 

 
RATA MORTALITATII 
Specificație An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Rata 15,3 17,0 18,7 17,3 17,0 17,4 
Reprezentare grafică 
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RATA MORTALITĂȚII INFANTILE 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Nr. persoane sub 1 
an decedate la 
mia de locuitori 

- - - - - - 

 
SPORUL NATURAL AL POPULAȚIEI = diferența dintre numărul născuților vii și cel al 
decedaților din rândul populației 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Spor natural -14 -14 -17 -18 -19 -12 
 
Reprezentare grafică 

 
 MIGRAȚIA INTERNĂ 
STABILIRI CU DOMICILIU 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 

Stabiliri cu 
domiciliu 

60 39 39 23 26 31 

 
Reprezentare grafică 
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PLECĂRI CU DOMICILIU 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Plecări  cu 
domiciliu 

41 44 25 33 48 52 

 
Reprezentare grafică 

 
 

MIGRAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
EMIGRANȚI DEFINITIVI 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Nr. emigranți 
definitivi 

- 3 2 1 2 3 

 
Reprezentare grafică 
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IMIGRANȚI DEFINITIVI 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Nr. imigranți 
definitivi 

- 1 - - 2 - 

 
Reprezentare grafică 

 
 

CĂSĂTORII PE MEDII 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
 Nr. căsătorii 3 4 3 3 7 6 
Reprezentare grafică 

 
 
RATA DE NUPȚIALITATE 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Rata de 
nupțialitate 

1,5 2,1 1,6 1,6 3,7 3,3 
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Reprezentare grafică 

 
DIVORȚURI 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Număr 
divorțuri 

- 2 4 2 2 - 

 
Reprezentare grafică 

 
 

RATA DE DIVORȚIALITATE 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Rata de 
divorțialitate 

- 1,03 2,07 1,05 1,06 - 
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Populației comunei Dămienești este într-o continuă scădere, conform datelor puse 
la dispoziție de către INSSE, din care reise o scădere a populației comunei cu 108 persoane 
în anul 2020 față de anul 2015. 

Ca în majoritatea unităților administrativ teritoriale ale județului nostru, populația de 
gen masculin este ușor mai numeroasă față de populația de gen feminin. 

În contradicție cu populația comunei Dămienești este rata natalității care atinge 
pentru anul anul 2019 cel mai ridicat procent din ultimii 6 ani analizați. 

Exceptând anul 2016  când s-a ajuns la un număr de 36 de persoane decedate, se 
poate vedea că media ultimilor ani privind numărul deceselor depășește ușor cifra de 30 
de persoane decedate/an. 

Comparând numărul nașterilor din comuna Dămienești cu cel al deceselor constatăm 
un număr mai ridicat al celor din urmă pentru intervalul supus prezentei analize, cea ce 
reflectă în scăderea populației comunei. 

Numărul persoanelor care au dorit să se stabilească cu domiciliul pe raza comunei 
Itești este mai mic față de cei care au părăsit comuna, aspect confirmat de datele statistice 
menționate în Anuarul statistic al județului Bacău ediția 2020. Din datele analizate se 
observă că în anul 2019 a fost atins cel mai ridicat prag al persoanelor care au dorit să 
părăsească comuna. 

Numărul persoanelor care au dorit să se căsătorească este în creștere față de cele 
care au divorțat. În anul 2018 au fost înregistrate 7 căsătorii, cel mai mare număr de 
căsătorii, numărul acestora menținându-se apropiat și pentru anul următor. 

 
10. FOND LOCATIV 
LOCUINTE EXISTENȚE PROPRIETATE MAJORITAR PRIVATĂ 
Specificație An 2014 An 2015  An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 
Număr locuințe 871 875 880 881 882 880 
Suprafața locuibilă – mp - 32.546 32.881 33.280 33.349 33.374 33.284 
Locuințe terminate în 
cursul anului – nr - 

3 6 6 1 1 1 

Reprezentare grafică 
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11. DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
Dezvoltarea economico-industrială excesivă, realizată după al doilea război mondial, 

nu a ţinut seama de raţiunile specifice protecţiei mediului şi a condus la poluarea tării, a 
judeţului Bacău, inclusiv a zonei comunei Damienesti. Este un adevăr şi faptul că după anul 
1990 industria a scăzut, anumite ramuri industriale chiar s-au desfiinţat. 

Sursele de poluare din comuna Damienesti sunt: 
 gospodării ale populaţiei, ca sursă generatoare de deşeuri menajere, emisie de 

noxe de la sistemele de încălzire ale locuinţelor (emisii de oxizi de azot, oxizi de sulf, 
oxizi de carbon) în strânsă legătură cu natura combustibililor, înălţimea coşurilor şi 
nivelul de concentrare pe unitatea de suprafaţa 

 traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autovehiculele 
aflate în trafic. Noxele emise (oxizi de sulf şi azot, acroleina, plumb şi metale grele, 
compuşi organici volatili) sunt determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic 
înregistrat, tipul motoarelor şi distanta fata de arterele rutiere 

 unităţi prestatoare de servicii (baruri) 
 latrinele de tip uscat şi puţurile absorbante din gospodării pot afecta pânza freatică 
 pe raza comunei nu sunt puţuri seci pentru distrugerea cadavrelor de pasări și 

animale 
 existența unor zone neautorizate de depozitare a deşeurilor menajere (pe văi, la 

marginea intravilanelor, pe malul apelor etc.) 
 Comuna Dămienești face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Salubrizare Bacau, care are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a 
unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, 
modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe 
baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 
 In anul 2016, comuna Dămienești a încheiat un contract de prestări servicii de 
salubrizare cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERIVICE S.A. 
 Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 
județul Bacău, membre ADIS, a fost aprobat la nivel local prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.17/2020. 

Prezentul Regulament se aplică următoarelor activități componente ale serviciului de 
salubrizare: 
a) Precolectare, colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al de-
șeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, fracții colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 
baterii și acumulatori; 
b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, 
c) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile simi-
lare; 
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d) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;   
e) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; 
f) administrarea depozitelor de deșeuri existente și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeu-
rilor municipale și ale deșeurilor similare; 
 Regulamentul se află în curs de implementare. 
 

INDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE    
Activitățile desfățurate pe teritoriul comunei DĂMIENEŞTI şi care pot avea un impact 

potential asupra factorilor de mediu se încadrează în patru mari domenii: 
- activități social – culturale 
- activități economice şi prestari servicii 
- activități specifice desfășurate în gospodăriile populației şi anexele acestora; 
- activități diverse. 
Din activitățile menționate sunt  identificate şi caracterizate următoarele surse de 

poluanți atmosferici: 
 surse organizate, staționare şi temporare de poluare: coșurile sobelor ce folosesc 

lemn drept combustibil, prin care se pot evacua în atmosfera gaze de ardere, pulberi. În 
urma arderii efluenții gazoși pot contine în principal bioxid de carbon, monoxid de carbon, 
oxizi de azot, hidrocarburi, etc. funcție de combustibilul utilizat (lemn de foc şi carbune); 

 surse mobile (trafic):  gazele de eșapament; 
 zona fermelor zootehnice, zona căilor de comunicaţie şi transport, zona 

construcţii tehnico-edilitare, gospodarire comunală şi cimitire. 
În localităţile comunei Damienesti, în general, nu există zone cu nivele mari de 

zgomot. 
In perioada calda a anului depozitarea de materii organice poate creea disconfort prin 

emisia de substanțe urât mirositoare (amoniac, hidrogen sulfurat s.a.). 
In absenta unor surse majore si permanente de poluare a aerului nu sunt necesare 

masuri speciale, specifice. Sunt necesare unele masuri punctuale: la arderea deseurilor in 
gospodariile populatiei  sa nu fie arse ambalaje sau alte materii si materiale (recipienti din 
plastic, obiecte din cauciuc s.a.) care sa emane in atmosfera substante toxice, periculoase. 
      
CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

  CALITATEA AERULUI         
   Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Sursele de poluare a 
aerului sunt: 

 naturale (procesele fiziologice ale omului şi animalelor, pulberile de sol, substanţele 
organice şi anorganice, radioactivitatea datorată emisiilor de roci sau de origine 
cosmică, incendierea maselor vegetale, descompunerea materiilor organice vegetale 
şi animale); 

 antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto, industria alimentară, 
 depozitarea şi conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului, activitatea agricolă şi 

zootehnică).   
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Presupunem că este posibil ca în viitor pe teritoriul comunei DĂMIENEŞTI să se 
dezvolte obiective cu activități noi şi care, ar putea constitui surse de poluare pentru aer. 
Natura şi gradul de dezvoltare a acestor obiective, precum şi dinamica creșterii economice 
nu se cunosc,  dar se impun măsuri care să diminueze poluarea aerului  prin: 

 respectarea legislației pe linie de mediu existentă, astfel încât viitoarele obiective 
să nu funcționeze decât în baza acordului de mediu obținut prin evaluarea impactului asupra 
mediului; 

 obiectivele existente să fie supuse reevaluării din punct de vedere al emisiilor 
obținându-se de către acestea autorizația de mediu, eventual reautorizarea pentru cele care 
dispun deja de acest document; 

 orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu potențial redus de 
poluare sau nepoluante; 

 la amplasarea în teritoriu a obiectivelor trebuie să se țină cont şi de faptul că unele 
dintre condițiile mediului geografic local pot asigura procesele de autoepurare naturală a  
aerului. 

Fenomenele meteorologice care pot influenta nivelul de poluare al aerului sunt: 
- curenții de aer (vânturile) au un caracter puternic depoluator la viteze > 3 m/sec.; 
- calmul atmosferic favorizează stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de 

emisie; 
- inversiunile termice, insotite de stari de calm atmosferic, ceata şi depuneri de 

chiciura, sunt mai frecvente şi au o intensitate mai mare iarna, în conditiile stratificarii aerului 
rece deasupra culoarului de vale. 
          
 CALITATEA APELOR 
 APELE DE SUPRAFAŢĂ 

Impactul asupra mediului este dat în principal de: 

 calitatea apei - se impune urmărirea calității apei potabile prin analize de 
potabilitate; 

 nu este asigurată în totalitate zona de protecție sanitară pentru captările de apă, 
conform HG 930/2005; 

  depozitarea în spatele curtilor, pe malul apei a resturilor menajere rezultate din 
gospodariile oamenilor, aceasta constituind astfel un factor de risc în poluarea apelor din 
zona; 
  depozitarea în spatele curților, pe malul apei a dejecţiilor animaliere, care în urma 
pătrunderii în pânza freatică pot conduce la apariţia nitraţilor în apă, constituind astfel un 
factor de risc în poluarea apelor din zonă. 

Din activitatile comunei, în special agrozootehnice, pot rezulta ape uzate, care 
deversate (direct sau accidental) în apele din receptorii naturali din zonă pot sa le deterioreze 
calitatea. 
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 folosirea substantelor pesticide, necontrolat, fiind posibil ca excesul din aceste 
substante sa intercepteze stratul freatic. De asemenea, utilizarea ca îngrașăminte a gunoiului 
de grajd și a deșeurilor fecaloid-menajere, depozitarea deșeurilor menajere în spatele curților 
și în locuri neamenajate pot duce la infestarea pânzei freatice.   

Impactul este redus în absenta unor surse majore de poluare a apelor. Principala 
problemă o reprezintă depozitarea necontrolată a deşeurilor pe malurile apelor curgătoare, 
în absenta unor amenajări pentru depozitarea controlată. Nu se poate face o evaluarea 
globala a impactului acestei poluări. Totuşi la ape mari parte din deseurile depozitate pot fi 
preluate de viitura. 
 
 APELE SUBTERANE 
           Calitatea apelor subterane prezintă o relevanţă sporită, mai ales acolo unde acestea 
constituie principala sursă de apă potabilă pentru populaţie. Cel mai mare pericol îl 
reprezintă încărcările cu poluanți de diverse origini (chimici, organici) din: 
 apele din precipitații care se infiltrează în terenurile agricole pe care se aplică 
necorespunzător îngrășăminte chimice și pesticide; 
 deversările de deșeuri lichide zootehnice. 
Alte cauze ale poluării apelor subterane pot fi și: 
 - amplasarea necorespunzătoare a surselor de apă potabilă – a fântânilor – prea aproape 
de  gospodărie, de closet, de depozitele de deșeuri zootehnice, fără a se respecta zona de 
protecție; 
 
CALITATEA SOLURILOR 
 Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului 
lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Cele mai 
grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care determină 
scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale modului de 
folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri menajere poate 
avea consecinţe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri şi infiltraţii, asupra plantelor, 
animalelor şi omului. 

Prin realizarea obiectivelor propuse la nivelul primăriei comunei Dămienești şi a 
priorităţilor, prin  asigurarea unei funcţionări normale a unităţilor, dar mai ales prin 
asigurarea colectării selective si depozitarii controlate a deşeurilor şi  prin infiintarea unui 
serviciu de colectare şi  transport a  deșeurilor municipale la o stație de transfer consideram 
că impactul asupra solului se va reduce. 

Datorită antropizării au fost  posibile modificări în activitatea biologica a solurilor, a 
calității, vulnerabilitaăți şi rezistentei acestuia. 

Intrucat îngrășămintele chimice se folosesc, după 1989, pe scara mult mai redusă 
prezența unor compuși chimici remanenti în sol poate fi considerată doar ca o ipoteza. 

Utilizarea îngrășămintelor organice pe terenurile localnicilor nu prezintă probleme 
majore privind riscul de poluare a solurilor. De asemenea prezența întămplătoare a unor 
substanțe toxice pe terenurile pe care se depozitează, necontrolat, deșeuri poate induce o 
poluare punctuală a solului. Amplitudinea acesteia depinde foarte mult de relatia dintre: 
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natura și cantitatea substanței, condițiile exterioare (care pot amplifica procesul de transfer 
a substantei pe profilul de sol), caracteristicile  solului și durata de persistență a substanței 
pe sol. 

Pentru evitarea și reducerea poluării solului sunt necesare următoarele: 
 aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a păşunilor, prin evitarea 

suprapăşunatului şi introducerea păşunatului alternativ pe parcele; 
 conformarea la legislatia în vigoare în ceea ce privește gestionarea deșeurilor; 
 practicarea unei agriculturi ecologice; 

 
12. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
 

 
 

Primăria este condusă de un primar, viceprimar şi un secretar al comunei, numărul 
total al personalului angajat fiind de 18 din care 11 functii publice (7 ocupate + 4 vacante) 
și 7 funcții contractuale (6 ocupate la data prezentei și una vacantă). Instituţia este 
structurată în servicii şi compartimente. Primăria comunei Dămienesti  are regulament de 
organizare şi funcţionare. 

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a comunei, are iniţiativă şi hotărăşte, 
în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 
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lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.  Componenţa 
Consiliului Local este stabilită prin vot public universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 
în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
 Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea economico-socială a 
comunei. 

Pentru exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Local Itești aprobă: 
 hotărârile privind bugetul local 
 hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii 
 hotărârile prin care se stabilesc taxe și impozite locale 
 hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeana, regională, zonala 
sau de cooperare transfrontaliera 
• hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localitaților și amenajarea 
teritoriului; 
• hotărârile privind privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritați publice, cu persoane 
juridice române sau străine 
• hotarârile privind privind administrarea patrimoniului 
• hotărârile privind privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în 
numele și în interesul colectivităţii locale la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor 
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, în condiţiile 
legii. 

Cetăţenilor le este permisă participarea la şedinţele Consiliului Local. Cetăţenii se pot 
adresa Primăriei şi Consiliului local cu petiţii scrise şi pot obţine audiente. Audientele se 
desfăşoară cu participarea reprezentanţilor sau a conducătorilor compartimentelor, pentru 
ca solicitanţii să primească pe cât posibil pe loc, informaţia dorită. La rândul lor, 
reprezentanţii autorităţii publice primesc sarcini de a soluţiona, în mod operativ, problemele 
ridicate de cetăţeni la audiente. 

În urma analizării compartimentelor din cadrul primăriei, se poate spune că există o 
distribuţie echilibrată a personalului. 
          Serviciile furnizate de Primăria comunei Dămienesti , cetăţenilor sunt:  eliberare 
certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii, autorizaţii de desfiinţare    registru agricol, 
cadastru şi agricultură    serviciu impozite şi taxe,  administraţia domeniului public    stare 
civilă,  protecţie civilă,  relaţii cu publicul,  asistenţă socială -  protecţie socială.  Pentru 
furnizarea acestor servicii publice dar şi pentru susţinerea investiţiilor principalul instrument 
de care dispune Primăria comunei Dămienesti este bugetul local.   

La nivel relaţional, exista o buna comunicare între Primărie şi celelalte instituţii locale. 
Un aspect care atrage atenţia îl constituie practica de a nu încheia acorduri de parteneriat, 
deci nu se întocmesc procedurile şi mecanismele care să descrie foarte clar rolul fiecărui 
partener şi zona sa de acţiune. Primăria are pagina web, fiind întreţinută de personalul 
primăriei. Sediul primăriei este construit din anul 1920 si nu mai corespunde cerinţelor 
actuale. Conducerea primăriei e hotărâtă să facă toate demersuriile pentru a atrage fonduri 
în vederea dezvoltării comunei în baza unui plan strategic şi metodologic, primul pas major 
făcut în aceasta direcţie de dezvoltare. 
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Structura veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anii 2018 – 2020 
                                                                                               UM= mii Lei   

 
Denumire capitol An 2018 An 2019 An 2020 

 
Venituri - total 3.752.352 3.209.871 2.731.957 

 
Venituri proprii 
 

371.925 372.565 393.017 

Cote și sume impozit 
 

467.141 601.441 453.156 

Sume din TVA 
 

1.773.871 1.879.000 1.619.824 

Alte transferuri voluntare 
 

114.922 3.768 0 

Donații și sponsorizări 
 

0 0 0 

Subvenții alte administrații 
 

1.024.493 256.502 208.169 

Fonduri europene 
 

0 96.595 57.791 

Cheltuieli – total 3.729.721 3.068.368 2.755.808 
 

Autorități publice 
 

1.147.229 1.228.285 1.178.859 

Ordine publică 
 

57.019 73.370 79.128 

Învățământ 
 

185.190 541.703 470.615 

Cultura 
 

37.185 61.874 51.778 

Sănatate 
 

0 0 0 

Asistență socială 
 

585.997 604.849 595.354 

Gospodarie comunală 
 

1.347.895 168546 170.212 

Protecția mediului 
 

75.393 197.520 183.491 

Agricultura 
 

0 0 0 

Transport 
 

293.813 192.221 26.371 
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După cum reiese din analiza bugetelor din ultimii trei ani, veniturile primăriei 
Dămienești sunt în scădere. Față de anul precedent, în anul 2020 veniturile au fost cu 
aproximativ 500 de milioane de lei mai mici. 

O creștere se înregistrează în dreptul veniturilor proprii. În ceea ce privește venituri 
provenite din fonduri europene în anul 2020 față de anul anterior. Și cheltuielile primăriei 
Dămienești sunt în scădere, dintre toate subcapitolele bugetare o creștere realizându-se doar 
pentru subcapitolul ”Ordine publică”. Analizând cheltuielile din ultimii trei ani, subcapitolul 
”Gospodarie comunală”  înregistrează o creștere în anul 2020 în comparație cu anul anterior. 
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13. SPORT 
Sportul nu este un lux pentru orice societate, ci mai degrabă o investiție importantă 

în prezentul și viitorul unei națiuni. Sportul acoperă toate formele de activități corporale care 
contribuie la bunăstarea fizică a persoanei, echilibrul mental al acesteia și interacțiunile 
sociale. Promovarea unui stil de viață activ și sănătos reprezintă o prioritate datorită 
multiplelor beneficii pe care le au mișcarea în sine și adoptarea valorilor sportive la nivel de 
individ, societate, națiune. Practicarea activității fizice și a exercițiilor sportive regulate 
conduce la reducerea riscului apariției bolilor cardio-vasculare, a anumitor tipuri de cancer și 
diabet, la îmbunătățirea sistemului muscular și osos, la controlul greutății corporale și mai 
ales la menținerea sănătății mintale și favorizarea proceselor cognitive. 

Din păcate, în comuna Damienești nu  există o  bază sportivă amenajată  , fapt care 
este totuşi un  mare neajuns al comunităţii.  

În comuna Damienești există un teren de fotbal care nu are dotare corespunzătoare 
 

 
 
14. CULTE   
 În comună există următoarele obiective şi simboluri istorice sau cu valoare de 
patrimoniu: 

– Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” din Drăgeşti, ctitorită de fraţii Gavril şi Ursu Burchi în 
anul 1773, transformată şi mărită în anii 1833-1834 de către aga Gheorghe Hermeziu. 

– Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Dămieneşti, construită în anul 1772 de către 
mazilul Nicolae Momitco; noua biserică din Dămieneşti, construită din cărămidă între anii 
1929 şi 1945 cu hramul „Buna Vestire” 
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   Biserica ”Buna Vestire” Dămienești 
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Troiță sat Dămienești 

Începând anul 1947 în satul Călugăreni a demarat construirea bisericii romano-
catolică ”Schimbarea la Față”. De construirea acestei biserici s-a ocupat părintele Neculai 
Ivanciuc. Edificiul are 32 de metri lungime și 10 metri lățime.  
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Când a luat fiinţă Parohia Băluşeşti în 1955, satul Călugăreni i-a devenit filială, iar în 
anul 1975 a fost înfiinţată Parohia Călugăreni. Contribuţii şi merite deosebite, pe lângă 
credincioşi, au avut părintele Mihai Chelaru, părintele Dumitru Pascal şi părintele Francisc 
Simon. Parohia are în grijă şi o filială - Roşiori - la opt km distanţă, unde sunt 45 de familii 
catolice printre cele ortodoxe. Credincioşii din Roşiori au o biserică, construită prin 
organizarea şi jertfa părintelui Anton Matieş, zugrăvită ca şi biserica parohială în anul 1976. 
Patronul bisericii din filială este "Regina Sfântului Rozariu". 

 

 
 
Începând cu anul 2009 primăria comunei Dămienești a autorizat construirea 

Oratoriului parohial Mişcarea Euharistică Mariană (M.E.M.). 
 
15. ORDINE PUBLICĂ 
    
 Serviciul de ordine publică este organizat la nivel de compartiment-politie locală, cu 3 
posturi existente, din care 2 ocupate. Comuna Dămienești aparține de postul de poliție 
Traian.  

ATRIBUȚII PRINCIPALE 

     a) menţine ordinea şi siguranţei publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază 
şi ordine publică; 

      b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, în 
parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrative-teritoriale, 
a zonelor comerciale şi de agrement, parcurilor, pieţelor, cimitirelor şi a altor locuri 
aflate în proprietatea unităţii administrative-teritoriale şi/sau în administrarea 
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autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes 
local, stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică; 

    c) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul 
local, conform planurilor de pază şi ordine publică; 

    d) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în 
instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; 

     e) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor 
lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 

     f) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, copiilor lipsiţi de ocrotirea părinţilor sau a 
reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi ia măsuri pentru predarea acestora 
către serviciul public de asistenţă socială în vederea soluţionării; 

     g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru 
încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia 
localităţilor, comerţul, protecţia mediului, precum şi pentru faptele care afectează 
climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale 
primarului; 

     h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 
legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 
sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa 
acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul 
acestora la adăpost; 

    i) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, 
marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 
promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, comemorative şi sportive 
organizate la nivel local; 

    j) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea 
stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea 
situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; 

    k) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi 
prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor 
periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi 
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de 
evenimente; 

    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni cu privire la modul de depozitare a deşeurilor 
menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi 
a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate 
şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; 

      m) comunică, în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate, datele cu privire la 
aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care 
a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

    n) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 
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    o) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari 
privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu 
caracter penal; 

     p) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag 
urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; 

     r) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală 
şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-
teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

     s) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării 
Naţionale; 

alte atributii: 
      - participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea 
măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, 
procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-
artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care 
se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane. 
 
 16. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ   
            Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea stǎrii de 
sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului asistenţei 
medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de organizare şi furnizare a 
serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a activitǎţii şi sunt 
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centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate. Asigurarea serviciilor medicale în 
comuna  Dămienesti  se face de cǎtre  un  dispensar uman în localitatea  Dămienesti.  In 
localitatea  Dămienesti functioneaza  o farmacie umana. Comuna Dămienesti dispune de un 
spatiu pentru functionarea unui cabinet stomatologic, dar datorita lipsei specialistilor acest 
spatiu este nefunctional. 
   În ceea ce priveste starea de sanatate a comunei, masurata prin natalitate si mortalitate, 
se constata un raport nefavorabil al nasterilor fata de numarul de decese. Pentru ameliorarea 
acestor indicatori se impune in continuare nevoia de planificare familiala moderna, de 
descurajare a avorturilor, de protectie a familiei si femeii gravide, de continuare a actiunilor 
de educatie pentru sanatate din partea medicilor de familie precum si de imbunatatire a 
dotarilor cabinetelor medicale individuale.  
 Prioritatile din aceasta sfera sunt:    
• asigurarea asistentei medicale cu medici de specialitate;   
• prevenirea aparitiei bolilor prin actiuni complexe, integrate.  
     Asistenta sociala presupune un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a 
raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii 
unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prevenirea autonomiei si 
protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru 
promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii . 
         Pe plan local, rezultatele obtinute in domeniul asistentei sociale  sunt bune, urmarindu-
se cu prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate la nivelul Primariei Dămienesti fara a depasi 
termenele legale de solutionare a petitiilor .  

Primaria Dămienesti se preocupa ca in preajma sarbatorilor religioase , prin atragerea 
de sponsorizari si din alte surse legal constituite, sa ofere un sprijin material familiilor aflate 
in dificultate.  
 SPAS Dămienesti  nu  este acreditat pentru acordarea de servicii  sociale și nu are 
încheiate acorduri de parteneriat cu alte ONG-uri. In comuna Dămienesti  375 persoane au 
beneficiat de produsele de igienă respectiv produse alimentare, distribuite prin Programul 
operational Poad, astfel: 

 296 persoane beneficiare de venit minim garantat și respectiv alocatie suplimentară 
pentru susținerea familiei  

 79 persoane încadrate în grad de handicap grav și accentuat și persoane/familii aflate 
temporar în situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilor, persoane de-
pendente. 
Un alt proiect important pentru comunitate (creator de locuri de muncă) este Centrul 

Socio-Medical, prin care se asigură îngrijirea  unui număr de cel mult 30 de bătrâni din 
întreaga tară. Această lucrare a fost finanţată prin programul PNDR, masura 322 b, Axa 
LEADER-41.322 lansată de Grupul de Acțiune Locală Colinele Tutovei-Bacău și a necesitat o 
investiție de aproximativ 800.000 de euro.        
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17.  CULTURĂ 
  În comuna Damienesti exista următoarele cămine culturale, astfel: 

 în localitatea Dămienești cu circa 200 locuri, dar necesită reparaţie capitală 
 în localitatea Dragești cu circa 250 locuri 

 
Tradiții și obiceiuri  

 
Saluturile la întâlnirile ocazionale dintre gospodarii așezați evidențiau deplinul respect 

și se manifestau prin scoaterea căciulii sau a pălări, însoțită de regulă de expresia ”Bun 
noroc”, ” Hai noroc”, ” Ziua bună”. 

Ridicatul de la masa era cinstiti de capul familiei cu expresia: Mulțumim, Doamne, 
pentru pâine și sare, pentru darurile Sfinției Sale! 

Sosirea primăverii era pusă sub semnul întâmpinării sărbătorii Paștelui. Gospodina 
avea grijă să aprindă candela de sub icoană, să văruiască și să igienizeze spațiul de locuit. 
În Postul mare hrana de bază consta din urzică fragedă și pilaf de arpacaș (mai rar de orez), 
precum și din borș de putină cu cartofi, fasole sau cu lianți de curpeni recent crescuți pe 
arborii din lunci și păduri. 

La sărbătoarea Învierii Domnului la poartă și la uși se atârnau crenguțe cu muguri de 
salcie – ca simbol al învierii naturii – iar la Duminica Mare (Duminica Tomii) în aceleași locuri 
erau atârnate crengi de tei înflorit. Un ritual consacrat era cel al spălării șia la frecării pe față 
cu ouă roșii și apoi al ciocnirii acestora între membrii familiei. 
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Primul tunet de primăvară era însoțit de lovirea frunții de sapa sau hârlețul aflate în 
mâna gospodarilor, dar și cu o monedă din buzunar. Primăvara, în zilele de sărbătoare, pe 
maidane copii adolescenți și tinerii majori se organizau în echipe la jocurile de oină, folosind 
mingile obținute din țesălatul vitelor care erau strânse în plase de sfoară și apoi udate pentru 
a se îngreuna. 

Un alt joc preferat, chiar și de către cei mai în vârstă era țurca, joc ce consta din 
bătutul monezilor pe scândura unui gard, câștigul fiind asigurat de către cel mai dibaci care 
reușea bătaia cât mai aproape de moneda etalon ce era pe pământ, dar nu mai departea de 
o schioapă măsurată tot cu palmă etalon. 

Nu mai puțin hazliu era jocul numit urda prin care grupuri de copii aflați cu vitele la 
pășunat, se organizau luând la țintă un arbore de măcieș, aflat la o distanță de 15-20 de 
pași, în care se arunca cu bățul. Pierzătorul era trântit în spini. 

Odată cu extinderea unor așa zise obiceiuri cosmopolite de după cel de al Doilea 
Război Mondial, a început să se extindă și jocul de fotbal, chiar dacă mingile erau jalnice și 
improvizate. 

Alte obiceiuri erau legate de sărbătorirea unor sfinți din perioada de toamnă – iarnă, 
cea de la Sfântul Andrei când tocurile ușilor erau unse cu usturoi pentru alungarea strigoilor. 
În timpul iernii, la vreme de seară, fetele își mai căutau ursitoarele în fața oglinzii, practică 
stăpânită de câteva vârstnice – văduve, care le povesteau cu cine își vor combina viitorul, 
cine le va fi și cum va arăta cel ce le va fi ursit, adică destinat de soartă. 

Sărbătoarea Crăciunului era întâmpinată cu acel post consacrat, dar și cu pregătirea 
grupurilor de colindători și a formațiilor specifice întâmpinării Anului Nou. Era nelipsită 
formația de urători cu plugul la care era înjugată o pereche de boi, dar și capra, călușeii sau 
ursul. Din formația caprei nu lipsea taraful, urâșii, ofițerul, capra și conducătorul formației. 
Uneori se organiza și o formației de jieni, ce avea ca repertoriu cântece haiducești.  
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Dămienești este una din cele 7 comune din România finaliste pentru titlul de Sat Eu-
ropean de Tineret 2022. 

Titlul de „Sat European de Tineret” este oferit de Guvernanță (Asociația pentru Dez-
voltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile) în cadrul programului 
European Youth Village comunelor din România care susțin tinerii în acțiunile pe care aceștia 
doresc să le organizeze în comunitate, și care înțeleg că schimbarea la nivel local este gen-
erată printr-un parteneriat între autoritoritățile locale și tineri. 

Pe parcursul anului 2022, în comunele care vor purta acest titlu, toate inițiativele, 
evenimentele sau acțiunile ce vor fi organizate la nivel local vor urmări să crească partici-
parea tinerilor și a autorităților în vederea rezolvării unor probleme sau nevoi ale tinerilor din 
comunitate, cât și îmbunătățirii unor aspecte care-i vizează în mod direct pe tinerii din mediul 
rural. Prin participarea în program, tinerii devin mai conștienți de resursele de care dispun, 
mai vizibili și pregătiți să acționeze în direcția unei schimbări pe care și-o doresc la nivel local, 
național, european.Toate activitățile implementate sub umbrela programului vor avea o 
abordare nediscriminatorie, vor promova și vor încuraja solidaritatea socială și incluziunea 
persoanelor din grupurile vulnerabile în general și a tinerilor cu oportunități reduse în special; 
 
18. EDUCAȚIE 

Pe teritoriul comunei Darnienesti se desfăşoară două forme de învățământ: preşcolar 
și general. 

În Școala Gimnazială Călugăreni din satul Călugăreni învață un număr de 135 de elevi, 
activitatea didactică fiind susținută de 16 profesori. 

Școala Gimnazială, sat Călugăreni funcționează în rețeaua școlilor din județul Bacău. 
 este autorizată din punct de vedere sanitar; 
 are personalitate juridică, iar structura Școala Primară Drăgești este situată în satul 

cu același nume; 
 are încălzire prin centrale termice cu combustibil solid – lemn; 
 deține grup sanitar în interiorul clădirii: o toaletă pentru cadrele didactice, o toaletă 

pentru persoanele cu handicap, 3 toalete pentru baieți + 2 pișoare, 5 toalete pentru 
fete, câte două lavoare pentru fete și băieți; 

 se alimentează cu apă, care din păcate nu este potabilă, din cele două fântâni proprii; 
 posedă aproximativ 1000 m.p spațiu verde în care se desfășoară ore de educație 

fizică, când timpul este favorabil; 
 dispune de 2 corpuri de clădire. 
Școala Gimnazială Călugăreni dispune de 11 săli de clasă, distribuite astfel:  

 corpul A construit în anii 1980 este prevăzut cu 8 săli de clasă (unde își desfășoară 
activitatea elevii de la învățământul primar și gimnazial), o bibliotecă – cu aproximativ 
3000 de volume, un laborator mic de informatică, o sală de sport improvizată într-o 
sală de clasă, o arhivă, o cancelarie, un cabinet (unde își desfășoară activitatea 
directorul și secretara unității); 

 corpul B dat în folosință în anul 2009, prevăzut cu 3 săli de clasă (unde își desfășoară 
activitatea copiii de la învățământul preșcolar și clasa pregătitoare). 
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Din cauza faptului că școala nu dispune de cabinet medical asistența medicală este 
asigurată elevilor conform protocolului încheiat între şcoală şi cabinetul medical Dămienești.   

La 4 km faţă Şcoala Gimnazială Călugăreni este situată Şcoala Primară Dămienești, a 
cărei clădire se află în conservare. Până la 01.12.2015,  aici funcționa o clasă de nivel primar 
în regim de dublu-simultan. De la această dată copiii au fost transferaţi la cererea părinților 
la Şcoala Gimnazială Călugăreni. 

La 8 km faţă de Şcoala Gimnazială Călugăreni este situată Şcoala Primară Drăgești, a 
cărei clădire se află în conservare, fiind obiectiv de patrimoniu UNESCO. 

În curte cu  Școala Primară Drăgești își desfășoară activitatea Grădinița cu program 
normal Drăgești, grupa combinată. 

În Grădinița cu program normal Drăgești, din satul Drăgești își desfășoară activitatea 
un număr de 28 preșcolari, coordonați de două cadre didactice. 

În anul 2018 a fost semnat contractul pentru investitia: „ANVELOPARE ȘCOALĂ  
GIMNAZIALĂ  SAT  CĂLUGĂRENI, COMUNA DĂMIENEȘTI, JUDETUL BACAU, finanțat cu bani 
europeni prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.  Recepția a avut loc în 
data de 21 octombrie 2019, și a presupus o finantare de 50.000 de euro. 

La stadiul de receptie finală se află Grădinița din satul Drăgești. Un proiect contestat 
la început, se dovedește a fi foarte așteptat de părinți și copii, dat fiind faptul că, atît 
preșcolarii cât și cei din ciclul primar sunt nevoți a învăța în satul Călugăreni. 

Este realizată prin PNDL II și va presupune o alocare de circa 1.000.000 de lei. 
 
19. Activităţi economice 

Componenta de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice 
a devenit prioritate naţională, pornindu-se de la importanta sa atât pentru asigurarea 
condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana, cât şi pentru creşterea 
nivelului de trai. 

Cu atât mai mult, propagarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, 
implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai 
pregnante în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico - 
sociala, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de 
fonduri private interne sau prin cofinantari şi împrumuturi externe. 

Zona preponderent agricolă, în care, în anii de dinaintea revolutiei, activau 3 CAP-uri, 
2 ferme zootehnice, spital, farmacie, dispensar uman și veterinar, brutărie, 3 școli, CEC, 
Banca de Credit, oficiu poștal. Mediul de afaceri din prezent se bazează în procent 
considerabil, pe exploatarea terenului, în domeniul vegetal (cultura mare), astfel încât cele 
4 ferme mari (ROMAGRIA, PRODAGRAS, COMFERT și II Vlad Laurențiu) alături de alte 5, 6 
ferme mici (50-100 de ha), administrează  suprafața de 3000 ha teren extravilan a comunei. 
Există deasemena o exploatație legumicolă și o livadă. 

Pe cale de disparitie se află cresterea animalelor, motivul principal constituindu-l 
îmbatrânirea populației la care se adaugă rentabilitatea scăzută în raport cu munca și efortul 
depus. 
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Deasemenea au dispărut în integralitate serviciile: frizerie, reparații aparate 
electrocasnice, cizmarie, fierărie, etc. 

Au rezistat tranziției, oficiul poștal (2 salariați), dispensarul veterinar (2 salariați), 
cabinetul medical de familie (2 salariați), farmacia (1 salariat) iar în locul spitalului activeaza 
un centru socio medical de îngrijire a batrânilor (6 salariați). 

În rest mai activează 8 spații comerciale mixte (magazin +bar), o stație de alimentare 
cu carburanți, o moară de porumb și câțiva crescători de albine. 
 
Forța de muncă 
Numărul mediu de salariați 
Specificație An 2014 An 2015 An 2016  An 2017 An 2018 An 2019 
Număr  mediu 
de salariați 

58 60 67 49 66 76 

Reprezentare grafică 

 
Șomeri înregistrați 
Specificație An 2018 An 2019 
Nr. șomeri la final de an 34 34 
Nr. mediu de șomeri 0,3 0,4 
 
Reprezentare grafică 
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20. INFRASTRUCTURA 
 Infrastructura rutieră 
 Din rețeaua locală de drumuri sătești, de 22 km, o lungime de 4,14 km au fost 
asfaltați. Distanta Dămienești-Bacău, de aproximativ 31 km, este asigurată de DJ 159, asfalt 
în totalitate. Transportul este asigurat de o societate autorizată: SUPERVOIAJE. 

 
 

Prin programul PNDL 1, s-au asfaltat, în perioada 2015-2017, un număr de 4,1 km 
drumuri sătești, prin proiectul: “Modernizare drumuri sătești, comuna Damienești, județul 
Bacau”. Investiția a costat aproximativ 700.000 de euro. 
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Drum judetean 

Gospodarirea apelor 
Alimentarea cu apă 
 Cel mai important proiect implementat în perioada 2014-2020, în comuna Dămienești, 
având o valoare de 1,5 milioane de euro este infiintarea serviciului de alimentare cu apă si 
canalizare. 
 El asigură posibilitatea racordării a cel putin 200 de gospodării în cele două sate 
beneficiare (Dămienesti și Călugăreni). Alcătuit din două puturi forate la mare adâncime 
(aproximativ 100 de m) ,cu statie de tratare, două bazine de înmagazinare a 300 mc de apă 
și o stație de epurare, va fi pus în funcțiune etapizat, în următorii ani. Proiectul a fost 
cofinantat prin Agentia Fondului de Mediu. 

 
Alimentarea cu energie electrică   

În comuna Dămienești, nu există locuință neelectrificată. 
Alimentarea cu energie electrica este asigurată din rețeaua națională, prin stații de 

transformare.  
Reţeaua electrică de iluminat public este construită pe stâlpi comuni cu reţeaua elec-

trică de distribuţie şi este alimentată din aceleaşi posturi de transformare. Pentru gospodă-
riile individuale alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua electrică de joasă tensi-
une, aerian, prin consola pozată pe clădiri. 

 
Alimentare cu energie termică 

 Încălzirea locuințelor se realizează prin centrale termice proprii și prin sobe pe baza 
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de lemne. 
 
Alimentare cu gaze naturale 

  În prezent comuna nu este racordată la sistemul naţional de distribuţie gaze. 
 
Gospodărire comunală 

Există televiziune, telefonie și internet furnizat de retelele autorizate (telekom, orange, 
vodafone.). În discutie se află un proiect privat de asigurare a internetului, telefoniei si 
televiziunei, prin fibră optică, de un nou operator, începând cu a doua jumătate a anului 
2021.  

 
21. SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
În comuna Damienesti s-a înfiinţat din anul 2007 Comitetul local pentru situaţii de 

urgenta, al cărui preşedinte este primarul comunei, care are în subordine Serviciul Voluntari 
pentru situaţii de urgenta format dintr-un număr de 26 de voluntari şi un sef de serviciu, 
structurat pe patru echipe de intervenţie în funcţie de tipul de risc, având următoarele 
atribuţii: 

 desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi 
masurilor de apărare împotriva dezastrelor 

 verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc 
apărarea împotriva dezastrelor 

 verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi masurilor care privesc 
apărarea împotriva dezastrelor, acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor 
dezastrelor 

 acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea 
primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre 

 acordarea de ajutor, în condiţiile legii, a persoanelor a căror viata este pusa în pericol, 
în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii precum şi în caz de dezastre. 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă execută misiuni specifice de prevenire şi 

stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor incendiilor. 
          Organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează 
pe principiile legalităţii, autonomiei, responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, 
cooperării şi solidarităţii, în vederea: pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;  
realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;  participării la protecţia 
valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului;  
desfăşurării pregătirii profesionale a personalului;  organizării şi executării intervenţiei 
operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;   
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CAPITOLUL IV ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe (vulnerabile), a 
oportunităţilor şi a ameninţărilor care a fost creată şi utilizată de întreprinderi ca instrument 
de formulare a strategiilor. 

Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum 
şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei 
teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administraţii-
lor publice. 

Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei descrieri 
a cadrului general a situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să aibă 
o „bază comună”. Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment 
ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivel comunităţii dispun de o informare 
asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda „brainstor-
ming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea de 
elaborare a strategiei. 

Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, opor-
tunităţi şi ameninţări. 
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Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare fundamen-
tală la care trebuie să se rărspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor comunității pot rezulta o 
întragă gamă de puncte tari. Acestea pot fi puncte tari-grele (hard) și puncte tari-uşoare 
(soft)”. Dacă, în mod normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se conturează 
prin discuţii ulteriore sau din activităţi de cercetare. 

Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de punctele 
tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor slabe este 
posibil să facem distincţia între „puncte slabe-grele” şi „puncte slabe-uşoare”. 

Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discu-
tate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, se impune o nouă 
descriere, mult mai clară a persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei 
dacă punctele tari şi oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi pa-
rametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a 
verifica dacă există o distincţie clară între punctele tari şi oportunităţi. 

Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportuni-
tăţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele 
externe pot genera într-un fel ameninţări. 

În analiza SWOT nu există o corespondenţă exclusivă între puncte tari şi oportunităţi, 
pe de o parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de altă parte. Uneori, unele elemente de 
forţă pot conduce la ameninţaţi într-un scenariu „după politică”. Punctele tari şi punctele 
slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într- o perioadă 
determinată de timp CEEA CE EXISTĂ. 

Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul şi se referă la alegerile pe care le 
au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare CEEA CE VA FI. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile 
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: 

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

ANALIZĂ SECTORIALĂ 
Poziționarea în teritoriu 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

• distanță mică față de  municipiul Bacau 
• acces rapid față de localitățile în-
vecinate pe căi rutiere modernizate 
 

• migraţia populaţiei spre oraş în căutarea  
unui loc de muncă 
• apropierea față de municipiul  Bacau   
conduce la renunţarea la unele activităţi care 
ar putea fi desfăşurate în comună 
(aprovizionare cu alimente, servicii de 
asistenţă medicală, servicii poştale, etc) în 
favoarea spaţiului urban 
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Oportunități 
 

Amenințări 

• accesarea programelor naționale și/sau 
europene pentru modernizarea infrastruc-
turii comunale 
• apartenența la GAL Colinele Tutovei  

• modificarea legislativă privind reorgani-
zarea comunelor   
• existența în apropierea comunei 
Dămienești a polilor urbani ar putea avea 
efecte negative în ceea ce priveşte atragerea 
investiţiilor directe în zonă 
 

 
Infrastructura tehnico-edilitară 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

•  deschiderea autorităţii locale 
•  rețea de alimentare cu apă și canalizare 
•  rețea de energie electrică ce permite 

accesul întregii populații la acest serviciu 
•  servicii de internet mobil în zonele ru-

rale 
• existenta drumului judeţean modernizat 
 

• resurse financiare insuficiente de la 
bugetul local 
• lipsă alimentare cu apă și canalizare pe 

teritoriul întregii comune dar şi a infrastructurii 
necesare protecţiei mediului 
• lipsă baza sportiva amenajată la standarde 

europene 
• lipsă reţea gaze naturale 

Oportunități 
 

Amenințări 

• programe de finanţare europeana în do-
meniul infrastructurii 
• surse de finanţare guvernamentale 

• riscuri naturale 
• interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în comuna, datorită 
infrastructurii fizice şi sociale neadecvate 
• resurse financiare limitate ale comunităţilor 
locale necesare întreţinerii infrastructurii de 
bază. 
 
 

 
Capital uman 
 

Puncte tari Puncte slabe 
 

• participării rezidenţilor din zona rurală la 
programe de instruire pentru dobândirea de 
noi competenţe. 
 

• cultură antreprenorială slab dezvoltată, 
caracterizată de lipsa cunoştinţelor 
manageriale de bază. 
• nivel scăzut al venitului pe gospodărie. 
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 • nivel scăzut al productivităţii muncii. 
• pondere crescută a populaţiei rurale aflată 
în risc de sărăcie sau de excluziune socială. 
• lipsa cunoștintelor specifice pentru 
dezvoltarea afacerilor și crearea de noi locuri 
de muncă 
•  procent mare al fermierilor în vârstă 
• programe insuficiente de pregătire 
profesională (pe tot parcursul vieţii) pentru 
fermieri, deţinătorii de păduri şi pentru 
populaţia din zona rurală în general. 

Oportunități 
 

Amenințări 

• utilizarea abilităţilor şi activelor de capital 
de către persoanele care au activat pe pieţe 
de muncă externe în domeniul agricol 
• continuarea şi consolidarea programelor 
de instruire de bază, a programelor de 
învăţare pe tot parcursul vieţii şi de dezvol-
tare a abilităţilor antreprenoriale 
• potenţialul tehnologiei informaţionale şi al 
mijloacelor media de a sprijini dezvoltarea 
rurală 
• creşterea accesului populaţiei la 
tehnologia informaţiei şi serviciile de 
comunicaţii pentru a conecta societatea 
rurală la progresele globale, facilitând o mai 
bună participare la creşterea economică 

• scăderea populaţiei rurale, în special în rân-
dul tinerilor şi al persoanelor calificate 
• migrația populației către alte țări ale  
Uniunii Europene sau alte regiuni ale Roma-
niei 
• scăderea  ponderii populației tinere din 
 totalul populației (îmbătrânirea populației)  
• dezinteresul populaţiei pentru  
reconversia profesională şi reticenţa la schim-
bare 
• depopularea comunei 
• majorarea numărului șomerilor în randul 
tinerilor absolventi  
 

Mediu  
Puncte tari 

 
Puncte slabe 

• eforturi ale autorităţilor locale de 
aplicare riguroasa a legislaţiei privind 
protecţia mediului 

• lipsa spatiilor verzi amenajte 
• depozitarea necontrolată a deşeurilor 

Oportunități 
 

Amenințări 

• utilizarea programelor UE destinate rea-
bilitării condiţiilor de mediu din mediu ru-
ral 
• extinderea colaborării şi implicarea or-
ganizaţiilor neguvernamentale 

• prezenta mentalităţii de indiferenta fata de 
protecţia mediului (mai ales la nivelul popu-
laţiei adulte) 
• insuficienta antrenare a copiilor şi a elevi-
lor în acţiuni practice de protecţie a mediului 
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• şi a şcolilor în programe comune de 
educaţie ecologica 

 
Administrație publică 
  

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

•  este perceputa o imbunatatire a comu-
nicării cetăţenilor cu autoritatea locală 
•  acces la mijloace de informare: presa, 
telefon, internet 
• transparenta 
• deschiderea administrației actuale către 
investiții 

• mediatizare slabă a acţiunilor întreprinse 
•  promovare slaba a potenţialului turistic 
•  mobilizare insuficienta a cetăţenilor în pro-
blemele comunităţii 
•  insuficienta exploatare a potenţialului cul-
tural 
•  dotări insuficiente şi servicii insuficient 
dezvoltate 
•  caracterul rural al comunităţii 
•  lipsa informaţiilor în ceea ce priveşte opor-
tunităţile de accesare a unor fonduri 
• spaţiu inadecvat pentru sediul primăriei 

Oportunități 
 

Amenințări 

•  programe de instruire privind angajaţii 
administraţiei publice locale 
•  existenţa unor programe naţionale şi in-
ternaţionale pentru dezvoltarea 
• capacităţii administraţiei publice locale 
şi a serviciilor publice 
• deschiderea spre modernizare a 
administraţiei publice locale 
 

• adâncirea disparităţilor dintre zonele rurale 
şi urbane, din cauza slabei capacităţi în 
asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de 
bază. 
• eşecul în formarea de parteneriate locale 
puternice 

 
 
Învățământ 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

• cadre didactice pregătite şi calificate în 
scoli 

• frecventa bună a elevilor la cursuri 
 

• lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului 
liber, a activităţilor recreative şi culturale 
• resurse insuficiente de susţinere 
• familiile elevilor nu sunt implicate 
suficient în activitatea de educare a copiilor 
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Oportunități 
 

Amenințări 

• programe de finanţare în domeniul 
educaţional (programe de modernizare a 
școlilor) 
• o bună colaborare între şcoală şi primărie 

  

• insuficienţa echipamentelor/soluţiilor IT 
• transferuri ale cadrelor didactice către alte 
unități de învățământ, în special din mediul 
urban  
• orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu 
realizată superficial, bazată pe idei 
preconcepute; 
• dezinteresul manifestat de majoritatea 
părinţilor faţă de școală 

  
 
Sănătate-asistență socială 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

• existența  unui medic de familie 
• existența programelor legale de aju-
toare sociale 
• acces direct la informatii privind formele 
de ajutor de stat datorită liniilor de co-
municații existente 

 

•  lipsa unui cabinet stomatologic 
 
•  insuficiența personalului calificat în 
servicii sociale 
•  absenta actorilor locali capabili sa presteze 
sau sa preia servicii sociale 
•  fonduri reduse la nivel local pentru 
servicii sociale 
•  dotarea materială în domeniu este 
veche și insuficientă 
• neatractivitatea mediului rural pentru 
specialiștii în domeniu 

Oportunități 
 

Amenințări  

• posibilitatea ca infrastructura existentă 
să asigure spații pentru furnizarea de ser-
vicii sociale în urma reabilitărilor și mod-
ernizărilor absolut necesare ale unor clădiri 
existente. 
• existenta politicilor sociale de susținere 
din partea Uniunii Europene. 
• oportunități de finanțare 
nerambursabilă prin accesarea de fonduri 
guvernamentale și fonduri europene 

• neîndeplinirea standardelor în domeniul 
sănătății și în domeniul asistenței sociale 
• insuficiența fondurilor locale pentru 
activitati sociale 
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Economie 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

• deschiderea autorităţilor locale pentru 
sprijinirea investitorilor 
• potenţial turistic şi agro-turistic 
deosebit 
• resurse naturale aflate în general în 
stare bună de conservare 

• resurse financiare la nivel local insuficiente 
pentru sprijinirea şi promovarea unor 
investiţii 
• stare improprie a unora din drumurile 
comunale 
• funcţia predominanta economică este 
activitatea agricolă 
• parcelarea terenurilor-productivitate 
scăzută (suprafeţele agricole nu pot fi eficient 
lucrate mecanizat) 
• scăderea producţiilor medii la aproape 
toate culturile 
• lipsa cunoştinţelor, a tehnologiilor moderne 
şi folosirea unor tehnologii şi proceduri 
învechite 

Oportunități 
 

Amenințări 

• reconversia unor capacităţi, în special 
agricole, spre arii de productivitate adap-
tată condiţiilor locale 
• disponibilitatea autorităţilor locale de a 
încheia relaţii de parteneriat cu investitori 
locali sau străini 
 

• pierderea meşteşugurilor şi ocupaţiilor tra-
diţionale 
• reducerea ponderii populaţiei active 
• lipsa de receptivitate şi flexibilitate a popu-
laţiei locale la cerinţele pieţei care determina 
decalaje economice mari, greu de recuperat 
• creşterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistentei sociale în 
perspectivă 
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CAPITOLUL V. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ 
 
5.1. Viziunea comunitară  
 
 
 

 
 
          Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe 
parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu 
privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care 
practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al 
realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale 
locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii 
lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi 
prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând 
şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui 
proces de evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul  comunei Dămienești a înregistrat opiniile 
şi atitudinile populaţiei , cu privire la:  

 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale 
 condiţii de viaţă şi migraţie 
 încredere în instituţii şi participare cetăţenească 
 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.  

           În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Dămienești s-a utilizat pentru 
culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost 
chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n 
faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip 
de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea 
elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de 
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inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în 
primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate 
şi conferă personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu 
de grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă 
adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi 
intervievaţi din grup. 
Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Dămienești care au statutul de persoane - 
cheie în comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra 
domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni 
ale căror realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un 
aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor 
pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii 
exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi participării 
la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale 
(vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un impact direct 
asupra rezultatelor studiului.  
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos:  
Prin intermediul sondajului de opinie a fost aplicat un număr de 23  de chestionare 
cetăţenilor comunei Dămienești, pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile 
de dezvoltare ale comunei pe următorii 7 ani.  
Eşantionul ales pentru cercetare a fost format din următoarele categorii distincte de 
repondenți:  

 4  persoane cu studii generale   
 15  persoane cu studii liceale  
 3 persoane cu studii universitare  
 1 persoane cu master/curs postuniversitar  

 
Reprezentare grafica  

 
Virsta repondentilor  

 18-29 ani : 1 persoana  
 30-44 ani : 4 persoane 
 45-59 ani : 10  persoane 
 Mai mult de 60 ani : 8 persoane 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

generale liceale universitare universitare



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

84 
 

Reprezentare grafica  

 
 

La intrebarea : enumerati cel putin 3 elemente pozitive pozitive ale comunei Dămienești s-
au primit urmatoarele raspunsuri : 

 6 -Cămin bătrâni  
9- Apă și canalizare 
2-Modernizare dispensar uman 
6-Modernizare drumuri  
1-Înființare rețea gaze 
1-Învățământ 
1-Salubritate 
1-Renovare biserică 
2-Grădiniță Drăgești 

Reprezentare grafica  
 

 
 
La intrebarea : care considerați ca sunt principalele probleme la nivelul  comunei Dămienești 
,s-au primit urmatoarele raspunsuri : 
-14-Starea infrastucturii 
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-11-Lipsa locurilor de muncă 
-7-Migrația tinerilor 
-10-Resurse financiare insuficiente 
-2-Lipsa telefoniei  mobile 
-20-Îmbătrânirea populației 
-5-Dotarea unităților de învățământ 
-6-Lipsa spațiilor de recreere 
-13-Lipsa programelor pentru atragerea fondurilor UE 
 
Reprezentare grafica  
 

 
 
La intrebarea :  Câtă încredere aveți în : primar, consilieri locali, biserică, profesori/invățători 
, medici, agenți economici privați  ,s-au primit urmatoarele raspunsuri : 
Primar :  

 deplina incredere- 18 
 am încredere într-o mare măsură 3 
 nu prea am încredere -2 
 nu am încredere deloc -0 

Reprezentare grafica  
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consilieri locali: 
 deplina incredere -8  
 am încredere într-o mare măsură -4 
 nu prea am încredere -6 
 nu am încredere deloc -2 

Reprezentare grafica  
 

 
biserică 

 deplina incredere-15 
 am încredere într-o mare măsură -5 
 nu prea am încredere -1 
 nu am încredere deloc -0 

Reprezentare grafica  
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 profesori/invățători  

 deplina incredere -12 
 am încredere într-o mare măsură- 8 
 nu prea am încredere -2 
 nu am încredere deloc -0 

Reprezentare grafica  
 

 
medici 

 deplina incredere- 10 
 am încredere într-o mare măsură -6 
 nu prea am încredere -4 
 nu am încredere deloc- 1 

Reprezentare grafica  

 
 
 
 agenți economici privați   

 deplina incredere-4 
 am încredere într-o mare măsură -9 
 nu prea am încredere -5 
 nu am încredere deloc -0 
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Reprezentare grafica  
 

 
 

La intrebarea : considerați ca nivelul de trai al populației  (asigurat de venituri, utilități, 
servicii ) este satisfăcător?   ,s-au primit urmatoarele raspunsuri 

 Da -1 
 Intr-o măsură limitată - 14 
 In mica masura -6 
 Nu, deloc-2 

Reprezentare grafica  

 
 
7.Daca la întrebarea anterioara  aţi bifat unul dintre ultimele doua răspunsuri, 
care sunt motivele? 
 
Cai de acces si utilităţi deficitare-8 
Resurse financiare insuficiente-6 
Lipsa de atractivitate a comunei-5 
Lipsa de personal calificat-5 
Lipsa de interes a autorităţilor locale-3 
Altele-2 
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Reprezentare grafica  
 
 

 
 
8.La intrebarea : In comuna Dămienești se păstrează datinile si obiceiurile ?   ,s-au primit 
urmatoarele raspunsuri 
-da-2 
Intr-o măsură limitata-6 
In mica măsură-11 
Nu, deloc-4 
Reprezentare grafica  
 

 
 
9. .La intrebarea  Cum consideraţi dezvoltarea economica a comunei? s-au primit 
urmatoarele raspunsuri 
Este foarte buna-1 
Este buna-11 
Nu este buna-9 
Este foarte proasta-1 
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Reprezentare grafica  
 

 
 
 
10.Vă rugam să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investitiilor 
propuse pentru perioada 2021-2027  
Construire si dotare Camin cultural in localitatea Calugareni 
 prioritate mică-4 
 prioritate medie-11 
 prioritate mare-7 

Reprezentare grafica  
 

 
 
Realizare  baza sportiva in localitatea Damienesti 
 prioritate mică-5 
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Reprezentare grafica  
 

 
 
Realizare   terenuri de sport multifunctionale in localitatea Calugareni 
 prioritate mică-4 
 prioritate medie-7 
 prioritate mare-12 

Reprezentare grafica  
 

 
 
Realizare   terenuri de sport multifunctionale in localitatea Dragesti 
 prioritate mică-8 
 prioritate medie-8 
 prioritate mare-7 
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Reprezentare grafica  
 

 
 
Modernizare drumuri de interes local din comuna Damienesti  
 prioritate mică-0 
 prioritate medie-1 
 prioritate mare-22 

Reprezentare grafica  
 

 
 
 
Amenajarea unui parc/loc de promenada 
 prioritate mică-4 
 prioritate medie-12 
 prioritate mare-7 
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Reprezentare grafica  
 

 
 

Extindere retea distributie alimentare cu apa  si respectiv canalizare 
 prioritate mică-0 
 prioritate medie-1 
 prioritate mare-22 

Reprezentare grafica  
 

 
 

Modernizarea sistemului de iluminat stradal 
 prioritate mică-0 
 prioritate medie-9 
 prioritate mare-14 
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Reprezentare grafica  
 

 
 
Reabilitarea sediului Primariei Damienesti 
 prioritate mică-4 
 prioritate medie-10 
 prioritate mare-9 
  

Reprezentare grafica  
 

 
Instalare internet gratuit  -obtinere voucher WIFI 4 EU 
 prioritate mică-1 
 prioritate medie-6 
 prioritate mare-15 
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Reprezentare grafica  
 

 
 

Extindere si modernizare scoala sat Dămienești (grupuri sanitare) 
 prioritate mică-5 
 prioritate medie-11 
 prioritate mare-7 

Reprezentare grafica  
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Reprezentare grafica  
 

 
 

Infiintare retea distributie gaze naturale 
 prioritate mică-0 
 prioritate medie-1 
 prioritate mare-22 

 
Reprezentare grafica  

 
 

Modernizare sistem de iluminat public 
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Reprezentare grafica  

 

 
Reabilitarea spatiilor neutilizate din cadrul Caminului de batrini 
 prioritate mică-3 
 prioritate medie-8 
 prioritate mare-12 

Reprezentare grafica  
 

 
 

Implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor municipale 
 prioritate mică-2 
 prioritate medie-8 
 prioritate mare-13 
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Reprezentare grafica  
 

 
 
Amenajarea unei livezi 
 prioritate mică-1 
 prioritate medie-6 
 prioritate mare-16 

Reprezentare grafica  
 

 
 

Transformarea monumentului Scoala Dragesti in muzeu dedicat istoriei traditionale 
 prioritate mică-7 
 prioritate medie-10 
 prioritate mare-6 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

prioritate mica prioritate medie prioritate mare

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

prioritate mica prioritate medie prioritate mare



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

99 
 

Reprezentare grafica  
 

 
 

Realizarea in fiecare sat a unui loc de joaca pentru copii 
 prioritate mică-3 
 prioritate medie-10 
 prioritate mare-10 

Reprezentare grafica  
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5.2 VIZIUNEA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 
 

 
 
             In viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, Comuna Dămienești  
va deveni până în anul 2027  o localitate mai atractivă, prosperă şi durabilă, cu o mare 
capacitate de creștere a numărului populației prin atragerea locuitorilor din satele învecinate. 
Calitatea vieții locuitorilor va spori şi comuna va contribui la prosperitatea întregii zone prin 
diversificarea economiei locale şi valorificarea avantajelor competitive datorate accesului la 
rețelele naționale de transport şi a potențialului industrial şi agricol ridicat.  
                     Creșterea economică va sta sub semnul conceptelor moderne de economie 
bazată pe cunoaștere, prin promovarea tehnologiilor informaticii şi ale comunicațiilor, 
consultanță orientată către toate categoriile de populație şi întreprinzători, atragerea 
fondurilor nerambursabile, a investițiilor şi know-how-ului şi creșterea gradului de pregătire 
a resurselor umane disponibile în comună.  
Invăţămantul local va fi orientat spre sprijinirea acestor transformări, spre menținerea 
calității actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea 
abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate 
categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea.  
                  Transformarea localității se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă, 
asigurându-se o repartizare socială cât mai egală a beneficiilor, îmbunătăţind accesul la 
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bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi garantându-se protecția factorilor de mediu 
şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale.  
              Creșterea calității vieții, asigurarea accesului la utilităţi, dezvoltarea infrastructurii 
de transport şi revigorarea economiei locale vor deveni prioritare pentru următorii 7 ani, 
astfel încât oferta de locuințe civilizate, de locuri de muncă adecvate pregătirii profesionale 
şi de servicii comunitare să răspundă cu realism nevoilor si aspirațiilor cetățenilor şi să creeze 
noi modele de viață şi muncă.  
               Pentru următorii ani, perioada 2021 – 2027, atenția va fi îndreptată spre 
dezvoltarea serviciilor către populație, investițiile de interes comunitar şi noi activităţi social-
culturale vor conduce la regenerarea aspectului localității. Standarde noi de design şi 
management al localității vor îmbunătăţi calitatea mediului construit și natural.  
O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării economiei locale şi sprijinirii inițiativelor locale 
pentru creștere economică. Astfel, se va pune accent pe consilierea și accesul la informație 
al potențialilor investitori, crearea infrastructurii şi cadrului propice pentru dezvoltarea de noi 
afaceri şi consolidarea celor deja existente.  
CONCLUZII  
In urma analizei swot și a chestionarelor aplicate s-au stabilit următoarele obiective : 
 
Obiectivul general de dezvoltare  
 
Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a comunei Dămienești , prin 
crearea şi susţinerea unui mediu economico – social competitiv, 
stabil, sănătos şi diversificat, care să asigure creșterea economică în 
ritm continuu şi creșterea calităţii vieţii cetăţenilor 
 
Obiective specifice:  
 Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-eco-

nomice durabile  
 Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii standardu-

lui de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Dămienești .Politica pri-
vind problemele energetice .Programul de îmbunătățire a eficienței energetice . 

 Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi asigurarea 
echității, egalităţii de şansă şi facilitarea integrării sociale și pe piața muncii a grupu-
rilor defavorizate.  

 Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Dămienești , prin îmbună-
tăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi 
extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.  

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii medicale în 
vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate 
de bază.  

 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, pune-
rea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpu-
lui liber.  

 Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Dămienești  prin promovarea 
potențialului turistic -cultural local.  
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 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate şi adap-
tabile nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să 
combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reinte-
greze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.  

 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a 
comunei Dămienești 
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CAP. VI DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 
1. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 

 
 

Justificare  
In ultimii ani, preocuparea reprezentanților autorităţii publice locale a fost în principal 
reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest lucru este 
evidențiat de multitudinea proiectelor şi investițiilor în infrastructură realizate, atât din 
fonduri de la bugetul local şi bugetul de stat cât şi din finanțări nerambursabile.  
In acest stadiu se află în momentul de față infrastructura din comuna Dămienești , acela 
de reabilitare a drumurilor comunale și construire a unei imagini vizuale unitare a localității.  
 
Obiectiv general domeniu: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 
sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile.  

 
Obiective operaționale:  
 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea 
şi modernizarea rețelei de drumuri comunale/locale  în vederea asigurării unui acces mai 
facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei 
locale;  
 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini unitare a 
localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei pietonale, parcări, mobilier 
“urban”);  
 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale unui trai 
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru 
toți locuitorii comunei;  
 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației pentru toți 
locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație de ultimă oră.  
 
Activităţi și operațiuni:  
 
 Obiectivul operațional Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele 
urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea asigurării 
unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi 
diversificării economiei locale:  

 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale/locale 
 Reabilitare şi construire poduri şi podețe 
 Îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru persoane prin construirea 

de stații de autobuz 
 Reabilitarea drumurilor agricole 

 
 Obiectivul operațional Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei 
imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei 
pietonale, parcări, mobilier “urban”) :  
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o Realizare PUG actualizat şi PUD-uri prin care să se promoveze un concept de   dezvoltare 

urbanistică unitară a localității şi peisagistică “urbană”;  
o   Amenajarea de  locuri de joacă pentru copii şi dotarea cu mobilier “urban”  
o Construire/modernizare parcări, trotuare şi alei pietonale;  

o Activități și operațiuni specifice care se desfășoară  pentru imbunătățirea adminis-
trarii domniului public si privat al comunei Dămienești 

o Elaborarea planurilor  pentru finalizarea proceselor de cadastrare , parcelare si atribuire a 
titlurilor de proprietate in   comună Dămienești 
 
 Obiectivul operațional Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea 
condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin 
asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei Dămienești  
 

o  Extindere a rețelei de alimentare cu apă  
o Realizarea rețelei de canalizare şi a stației de epurare 
o Infiintare  rețea de alimentare cu gaz 
o  Extindere şi modernizare rețea de iluminat public  
o  Crearea unui sistem de supraveghere modern pentru creșterea siguranței cetățenilor. 

 
Obiectivul operaţional  Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia 
informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de 
comunicație de ultimă oră 
 

o Conectarea instituțiilor publice din comună la internet prin conexiuni broadband şi promo-
varea conceptului de e-educație, e-guvernare, e-sănătate;  

o Achiziționarea și instalarea unei rețele de  internet gratuit în comuna Dămienești WIFI 4 
YOU, care se adresează comunității locale, (asigurarea serviciilor de internet in spațiile 
publice). 

o Asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT în comună 
 

 
2. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU MEDIU 

 
Justificare  
 Administrația publică locală din comuna  Dămienești a avut ca principală preocupare 
protecția mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populație adoptând o 
atitudine de limitare a efectelor poluante ale intervenției omului în natură. Astfel, pe 
parcursul ultimilor ani a întreprins inițiative de conservare şi protejare a mediului 
înconjurător prin proiecte de colectare şi epurare a apelor uzate menajere, colectarea şi 
transportul deșeurilor, limitarea poluării prin implementarea sistemelor alternative de 
încălzire ce utilizează energie nepoluantă. De asemenea, s-au realizat investiții în 
crearea/amenajarea de spaţii verzi în zonele centrale ale localităţii.  
Reducerea costurilor, consumului şi creșterea performanței energetice în clădirile şi 
obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilității urbane și a serviciilor publice 
se numără printre principalele obiective şi priorități ale administrației publice 
Dămienești.În februarie 2015, Comisia Europeană și-a stabilit strategia energetică prin 
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Pachetul privind uniunea energetică care are  obiectivul „de a oferi consumatorilor UE 
– gospodării și întreprinderi – o energie sigură, durabilă, competit ivă și la 
prețuri accesibile” iar pentru a-l  îndeplinii s-au stabilit cinci piloni importanți: 

  asigurarea aprovizionării; 
  extinderea pieței interne a energiei; 
  creșterea eficienței energetice; 
 reducerea emisiilor; 
  cercetarea și inovarea. 

 În decembrie 2015, UE a jucat un rol important în medierea unui acord la nivel mondial  
privind schimbările climatice. La conferința de la Paris s- a convenit limitarea încălzirii 
globale la mai puțin de 2 °C în acest secol iar in octombrie 2016, UE a aprobat în mod 
oficial acest acord. În consecință, UE (și restul lumii) trebuie să ia măsurile necesare pentru 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 
 În noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, 
care își propune să revizuiască legislația pentru a contribui la tranziția către un sistem 
energetic ecologic. Pachetul include acțiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei 
curate, pentru a renova clădirile din Europa și pentru a le face mai eficiente din punct de 
vedere energetic, precum și pentru a îmbunătăți performanța energetică a produselor și 
pentru a garanta o mai bună informare a consumatorilor.Similar cu perspectiva Uniunii de 
a construi în jurul a cinci piloni politica sa energetică și de mediu la orizontul anului 2030, 
Romania a proiectat Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030 pe o serie de elemente constitutive, esențiale pentru definirea rolului și 
contribuției României la consolidarea Uniunii Energetice.  
În acest context, contribuția României la atingerea obiectivelor Uniunii la orizontul anului  
Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea activităților 
întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socio-economice descrisă în primul 
capitol:  

o nu exista rețea de alimentare cu apă în toata comuna  și respectiv de  canalizare  
o în comună există containere şi pubele dar nu este implementat un sistem integrat de co-

lectare selectivă a deșeurilor;  
o nu există incă o soluție de neutralizare/colectare şi transport a gunoiului de grajd şi res-

turi vegetale;  
o majoritatea  locuințelor folosesc ca şi metodă de încălzire sobele cu lemne;  
o sunt necesare lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii  
o educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi voluntariatului.  
o cladirile publice nu sunt reabilitate termic  

 
Obiectivul general : Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în vederea 
creșterii standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Dămienești  
 
Obiective operaționale:  

o Asigurarea managementului de calitate al apei  
o Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor;  
o Realizarea programului de eficiența energetica și promovarea unor tehnologii alternative 

de generare a energiei şi de eficienţă energetică;  
o Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a 

populației.  
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Activităţi și operațiuni:  
 Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei”  

o  Realizarea  extinderii  rețelei de alimentare cu apă  
o  Inființare  rețea de canalizare  

 
 Obiectivul operațional  Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al 
deșeurilor  

o Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de comună  
o Realizarea unei platforme de colectare a dejecțiilor animaliere 

 
Obiectivul operațional  Imbunătăţirea eficienţei energetice  la nivelul comunei Dămienești 
și promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei :  

o Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice prin lucrări de reabilitarea termică;  
o Reducerea consumului energetic al comunei prin modernizarea rețelei de iluminat public 

şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme care reduc consu-
mul de energie electrică.  

o Reducerea consumului de energie electrică generat de clădiriile din comuna Dămienești şi 
provenit din surse convenţionale cu cel puţin 10% până în anul 2027, raportat la situaţia 
din prezent. Principalele măsuri avute în vedere sunt: 

  Investiţia în surse de energie regenerabilă menite să scadă consumul 
energetic din surse conveţionale;  

  Campanii de conştientizare privind consumul energetic responsabil; 
 Încurajarea firmelor private din comuna Dămienești în realizarea de 

investiţii în eficienţa energetică.  
 promovarea culturilor energetice 

o  Reducerea consumului de benzină și motorină utilizate de vehiculele cu cel puţin 10% 
până în 2027 raportat la situaţia din prezent. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune mai 
multe direcţii de acţiune, toate menite să reducă gradul de dependenţă al populaţiei lo-
cale de autovehicule şi implicit să genereze un consum energetic mai redus. Măsurile 
principale necesare a se lua sunt următoarele:  

  Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectul nociv generat 
de consumurile de carburanţi;  

  Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile mersului 
cu bicicletă;  

  Realizarea de piste biciclete , inclusiv a unor puncte de închiriere biciclete;  
  Delimitare clară a unor zone şi trasee pietonale; - 
  Scăderea timpului petrecut în trafic de către autovehicule;  

Obiectivul operațional  Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor 
naturale şi de sănătate a populației :  
 

o Ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, menți-
nerea biodiversității şi dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice şi sociale ale pădurilor; 
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o Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele 
afectate de acest fenomen şi acțiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în zo-
nele inundabile şi în lunca râului Siret;  

o Realizarea de perdele de protecție a cailor de comunicații, localităților   
o Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de inter-

venții în situații de urgenţă (sistemul de avertizare);  
o Dezvoltarea activităților de conștientizare a populației asupra necesității conservării  

mediului înconjurător şi de implicare acesteia în activităţi de protejare a mediului. 
 

3. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU  ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 
Justificare  
Accesul la serviciile de bază: sănătate, educație şi servicii sociale reprezintă una dintre 
condițiile unei dezvoltări echilibrate şi incluzive; identificarea unei priorităţi pe această 
temă este cu atât mai necesară cu cât există întrunite mai multe premise pentru apariția 
şi întreținerea excluziunii sociale, atât la nivel de comună cât şi la nivel de județ:  

 în mediul rural, accesul comunităţii la serviciile publice este mai greoi;  
 ponderea destul de mare în totalul populației a minorității rrome, care se confruntă  
 cu rate ridicate de sărăcie, abandon școlar;  
 ponderea alarmantă în totalul populației a persoanelor cu handicap, corelată cu  
 incidenţa bolilor de nutriție (în principal diabet).  

              Eliminarea efectelor negative ale acestei stări de fapt se poate realiza prin câteva 
mari tipuri de intervenții:  
 investiții în infrastructura-suport şi echipamente, menite să generalizeze accesul şi să 
amelioreze calitatea serviciilor oferite;  
 proiecte vizând creșterea capacităţii instituționale, restructurarea sau îmbunătăţirea 
managementului instituțiilor prestatoare de servicii publice;  
 campanii de informare şi educare a populației, vizând schimbarea mentalităților.  
In comuna Dămienești  există inițiative pentru protecția şi asistenţa grupurilor 
dezavantajate, administrația locală implicându-se în acțiunile de incluziune socială  prin 
Compartimentul de  Asistenţă Socială . 
Recomandări strategice:  

o Dezvoltarea parteneriatelor între autoritatea publică locală şi sectorul ONG, furni-
zor de servicii sociale;  

o Implementarea programelor de voluntariat la nivelul comunităţii, implicând atât  
instituțiile școlare, cât şi persoanele vârstnice pensionare;  

o Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile prioritare 
la nivelul comunităţii: persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane neo-
cupate, familii monoparentale şi copii aflați în dificultate sau situație de risc;  

 Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala  Dămienești prin lărgirea schemei 
de personal specializat în asistenţă socială comunitară şi accesarea fondurilor de 
nerambursabile europene şi naţionale.  
 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi 
asigurarea echității, egalităţii de șanse şi facilitarea integrării sociale şi pe piața muncii a 
grupurilor defavorizate.  
 
Obiective operaționale:  

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale;  
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 Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a parteneriatelor cu alte primării  
 Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile din comună, în 

parteneriat cu furnizori acreditați;  
 Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala    Dămienești prin angajarea de perso-

nal calificat în domeniul social şi al accesării fondurilor nerambursabile.  
 
Activităţi și operațiuni:  
 
 Obiectivul operațional  Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale :  
 

 Implementarea, împreună cu alte autorităţi publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 
regională, pentru dezvoltarea şi îmbunatăţirea infrastructurii serviciilor sociale: centru de 
zi  bătrâni /copii, etc.  

 Dotarea unităţilor prestatoare de servicii sociale cu echipament special (medical, social, 
terapie reparatorie);  
Obiectiv operațional  Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a parteneriatelor cu 
primării comunale/ autorităţi publice locale în vederea dezvoltării infrastructurii serviciilor 
de asistenţă socială :  
 

 Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate în domeniile:  
 Servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate în nevoie;  
 Servicii specializate pentru persoane cu handicap;  
 Calificare și formare profesională pentru adulți;  
 Servicii specializate pentru copii aflați în dificultate şi familii monoparentale.  
 Crearea unei rețele cu alte autorităţi publice locale în vederea finanțării unor servicii ul-

traspecializate destinate acelorași grupuri vulnerabile, la nivelul mai multor comunităţi.  
 
Obiectiv operațional  Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile 
vulnerabile din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați 
 

 Crearea unei rețele de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de 
ajutor în traiul de zi cu zi, în parteneriat cu furnizori acreditați în domeniu, din sectorul 
ONG  

 Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane vârstnice  
dependente, care locuiesc singure prin dezvoltarea unei rețele de voluntariat în 
parteneriat cu unitățile școlare din comună;  

 Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ 
 recalificare profesională pentru persoanele neocupate, în parteneriat cu Agenția 
Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bacau  

 Asigurarea spațiului necesar pentru organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru  
angajatorii locali şi persoanele neocupate în vederea dezvoltării de noi activităţi 
economice în comună, pus la dispoziția furnizorilor de servicii de instruire în cadrul unui 
parteneriat.  
 
Obiectiv operațional  Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala    Dămienești 
prin angajarea de personal calificat în domeniul social şi al accesării fondurilor de 
finanțare nerambursabile  
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 Angajarea de asistenți sociali specializați în dezvoltare comunitară, asistenţă socială a  
persoanei cu handicap, asistenţa socială a copilului şi familiei;  

 Angajarea de experți în accesarea şi implementarea proiectelor finanțate din surse  
nerambursabile.  

 Formarea şi angajarea de asistenți personali profesioniști pentru persoanele cu  
handicap grav, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Bacău . 

 
4. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DOMENIU EDUCAŢIE 

 
Justificare  
În accepțiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită ca un sistem 
complex, o organizație a învățării, care stimulează noi noi căi de gândire, într-un climat în 
continuă schimbare.  
Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală care 
funcționează bine competența acesteia depășește suma competențelor personalului care 
o deservește  
De aceea, și implicarea comunității și a autorității locale în viața școlii se impune a fi pe 
măsură, astfel încât să asigure îmbunătățirea continuă a condițiilor în care se desfășoară 
procesul de învățământ, crescând atractivitatea școlii din comunitate și diminuând riscul 
migrației elevilor din ciclul II către mediul urban.  
 
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei 
Dămienești, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru 
desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor 
educaţionale.  
 
Obiective operaționale:  

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale;  
 Stimularea creșterii gradului de perfecţionare a personalului didactic;  
 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local;  

 
Activităţi și operațiuni:  
Obiectivul operațional  Dezvoltarea infrastructurii educaţionale :  

 Modernizarea unităților școlare  
 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ din comună şi îmbogăţirea  

fondului de carte al bibliotecilor şcolare;  
 Construirea unei baze sportive;  
 Realizarea website-ului de prezentare a instituţiilor de învăţământ şi a activităţii  

acestora.  
 
Obiectivul operațional  Creşterea gradului de perfecţionare a personalului didactic  
  
  

 Asigurarea condițiilor pentru instruirea în managementul proiectelor pentru  
persoanele implicate în gestionarea proiectelor europene la nivelul unităţilor de 
învăţământ, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic;  

 Sprijinirea școlilor din comună pentru inițierea şi derularea de proiecte de schimb de  
experiență şi parteneriate în domeniul învăţământului (se pot derula activităţi precum 
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vizite de studiu, schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli de vară, sesiuni de formare 
comune, conferinţe, seminarii etc.).  
 
Obiectivul operațional  Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local 
 

 Asigurarea condițiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor şi a altor categorii  
de personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în parteneriat 
cu furnizori de servicii de formare și/sau Casa Corpului Didactic;  

 Asigurarea condițiilor pentru furnizarea serviciilor de educaţie remedială (validarea  
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare 
psihologică şi profesională), în parteneriat cu furnizori de servicii acreditați;  

 Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor de tip “a doua şansă” pentru  
reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de 
alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  

 Susținerea promovării spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active în educaţie , prin  
intermediului unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  

 Asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicaţii şcolare. 
 

 
5. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU SĂNĂTATE 

 
 

Justificare  
Starea de sănătate a populatiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, și 
de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte.  Accesul la sănătate depinde într-o mare 
măsură de factori externi sistemului de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori 
de dezvoltare economică, factori socio-culturali.  Accesul la îngrijiri de sănătate este 
influențat aproape în totalitate de organizarea sistemului sanitar.  Accesibilitatea la servicii 
de îngrijire medicală este determinată de convergența dintre oferta și cererea de astfel de 
servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea 
bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparitățile în accesul la îngrijiri apar din cel puțin 
patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând costurile directe suportate de 
populație (co-plăți, costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele indirecte (cost 
transport, timpi de așteptare); așezare geografică inadecvată a facilităților de îngrijiri; 
calitatea inegală a serviciilor de același tip. În contextul legislativ actual misiunea autorității 
locale este aceea de a asigura accesul egal al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri 
de sănătate furnizate în plan local  
 
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale în 
vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de 
bază. Obiective operaționale:  
 
 Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse umane menite 
să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite. 
  Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.  
 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică. 
  Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor neguvernamentale 
şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate.  
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 Activităţi şi operațiuni:  
  
Obiectivul operațional  Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi 
resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite :   
 

  Dotarea  imobilului  în care  se desfășoară activităţi medicale;  
 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare şi implementarea sistemelor informatizate 

în cabinetul medical 
  Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități în 

scopul atragerii de specialiști; 
 
         Obiectivul operațional Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de 
sănătate  
 

 Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea de noi servicii de sănătate, în  
parteneriat cu furnizori publici și privați autorizați pentru fiecare domeniu abordat, astfel:  
-cabinet de planificare familială -centru consiliere antifumat, antialcool și consilierea 
minorilor singuri -centru de prevenire/consiliere  

 Implementarea  unui sistem de asistare/monitorizare la domiciliu prin buton de  
panică / camere video pentru persoanele ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu.   
 
 Obiectivul operațional Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea publică  
 

 Realizarea de campanii de informare-educare–comunicare pe probleme de sănătate 
 publică (de ex. educație pentru sănătate în scoli (clasele I –VIII)), în parteneriat cu Direcția 
de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean  

 Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, consumului de droguri, bolilor  
transmisibile, de planificare familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viața sănătos, 
în parteneriat cu Centrul de Consiliere și Prevenire Antidrog, Direcția de Sănătate Publică și 
Inspectoratul Școlar Județean.  
 
Obiectivul operațional Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor 
neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate:  
 

 Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG care să asigure organizarea unor rețele şi 
 grupuri de acțiune pentru promovarea unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, 
activitate fizică) 

 Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populației, în  
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică  

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru  
comunitatea  dezavantajată în scopul prezentării acestora la campaniile de vaccinare  

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru  
gravide, în scopul prezentării acestora la consultația periodică prenatală. 
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6.DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU CULTURĂ SI CULTE  
 

Justificare  
Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o întrebare esenţială: cum 
se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a comunităţii, în susţinerea 
creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului d+in perspectiva protecţiei şi promovării 
diversităţii culturale specifice spaţiului european şi a dezvoltării cetăţeniei europene.  Într-o 
societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul este de cele mai multe 
ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale  si spirituale a populației. Prin atributul său legal, însă, 
autoritatea locală din comuna Dămienești  își propune să redea culturii locul său în 
dezvoltarea generală durabilă a comunității.  
  
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural, obiectivelor ecumenice și  punerea în valoare a resurselor antropice şi 
crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.   
  
Obiective operaționale:  
  Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 
  Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber.  
  
Activităţi şi operaţiuni:  
Obiectivul operațional  Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună  

 Modernizarea  căminelor culturale (modernizare spaţii, dotare cu mobilier şi cu 
 aparatură audio-video a sălii de festivităţi);  

 Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor  
culturii locale (ex: pliante, album);  

 Campanii de marketing cultural pentru a creşte vizibilitatea evenimentelor propuse  
sau consacrate.  

  Sprijinirea  investițiilor  promovate de cultele religioase  
 

Obiectivul operațional  Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber :  
 Realizarea Centrului de tineret  Dămienești (activităţi de consiliere în domeniul edu-

caţiei  pentru sănătate, privind cariera şi problemele tinerilor, consultanţă pentru 
înfiinţarea de ONG-uri sau organizaţii de tineret dar şi pentru programe europene/gu-
vernamentale adresate tinerilor, informaţii despre structurile asociative naţionale, 
ateliere de creaţie artistică şi populară, activităţi teatrale), în parteneriat cu ONG-uri 
cu experiență relevantă în domeniu. 

 Elaborarea şi realizarea unui program de manifestări culturale.  
  

7. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU TURISM 
 
Justificare  
Tradițiile şi meșteșugurile populare au fost menținute, acestea fiind în prezent reprezentate 
şi menținute în viață de  un numărmare de persoane.   
            In zestrea etnografica a comunei Dămienești se adauga folclorul muzical si 
coregrafic, expresia unei bogate activitati spirituale.Folclorul oglindeste realitatile vietii 
sociale si economice, gandurile, nazuintele si lupta poporului pentru o viata mai buna. 
Desi nevalorificat in totalitate, folclorul Dămieneștin a pastrat autentice valori artistice  din 
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domeniul cantecului si dansului popular care astazi se practica mai mult la nunti si vedre sau 
cu ocazia unor spectacole  organizate pentru pastrarea traditiilor, de catre grupuri 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Dămienești 
prin promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui 
turism de agrement. 
 Obiective operaționale:  

 Dezvoltarea infrastructurii turistice. 
 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea de nișe în domeniul turismului de agrement şi  

agroturism şi transformarea acestora în principala atracție a comunei Dămienești fapt ce 
va determina dezvoltarea economică şi socială a comunei.  

  
Activităţi şi operaţiuni: 
  Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii turistice”:  

  Acordarea de facilitați agenților economici care investesc in turismul de  agrement 
care va conduce la  transformarea comunei în destinație turistică;  

 Sprijinirea înființării de  facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni agroturistice) 
 capabile să asigure un minim de spații de cazare în zona, facilitați necesare pentru 
dezvoltarea oricărui tip de turism; 
 
Obiectivul operațional Transformarea obiectivelor culturale din comuna Dămienești în 
obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic  

 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de  
schimburi cultural-turistice;  

 Derularea de evenimente culturale care să devină tradiţionale; 
 Promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin internet, pliante și  broşuri.  

 
 

8. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU TINERET 
 

Justificare  
  
Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de mărimea 
demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate, nivelul dotărilor 
infrastructurale. Revitalizarea comunei Dămienești  poate fi dinamizată de oportunităţile 
apărute şi accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte, impunându-
se o „altfel” de abordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode ce 
includ o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi 
convingătoare. Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi 
sociale trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi 
investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi 
dezvoltarea durabilă a localităţii.  
 
Obiectiv general domeniu: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, 
de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să 
limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să 
reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.  
  
Obiective operaționale:  
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 Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor şi întărirea 
rolului acestora în acordarea de servicii sociale 
  Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 
  Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
  Dezvoltarea sportului de masă  şi a infrastructurii sportive 

o Îmbunatatirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuinţă decentă a   
tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe de serviciu sau sociale, în 
vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-
se stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Dămienești  
  
 Activităţi şi operaţiuni:  
 
 Obiectivul operațional  Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor 
tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale:  
 

 Realizarea de parteneriate cu instituţii publice (locale, judeţene, regionale) în  
vederea dezvoltării unor acţiuni comune pentru creşterea calităţii serviciilor sociale adresate 
tinerilor 

 Înființarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educație şi Resurse pentru Tineri; 
 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din comuna Dămienești  în vederea susținerii  

unor servicii sociale destinate altor categorii de beneficiari (persoane vârstnice, persoane 
cu dezabilități)  

 Sprijinirea activitatilor  ce se desfasoara in  comuna daminesti in vederea obtinerii titlului 
de ”Dămienești -sat european al t ineretului ” 

  
Obiectivul operațional Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 
 

 Înfiinţarea unui centru multifuncţional destinat tinerilor din comuna Dămienești care să  
asigure servicii în procesul de formare continuă a tinerilor, recalificare şi reconversie 
profesionala precum şi  facilităţi de recreere, oferite de furnizori acreditați; 

 Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a tinerilor, de  
exemplu ateliere protejate, birouri de consiliere etc., în parteneriat cu furnizori de servicii 
acreditați  

 Promovarea derulării de activităţi culturale pentru tineri: înființarea de echipe de  
dansuri populare, dansuri moderne, înfiinţarea de publicații locale (inclusiv publicații 
electronice).   
  
Obiectivul operațional Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării 
profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
 

 Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul 
 Școlar Județean în vederea analizării situației şi elaborării unor strategii comune şi eficiente 
în domeniul tinerilor şi formarii profesionale.  

 Realizarea de studii şi sondaje care să evidențieze necesităţile, cerințele şi exigentele 
 pieței muncii atât în prezent cât şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul că un ciclu 
educațional durează între 3 şi 4 ani de studiu;  

 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în comună și creează locuri  
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de muncă  
  
Obiectivul operațional Dezvoltarea sportului de masă  şi a infrastructurii  
sportive :  
 

 Derularea de evenimente sportive la nivel local şi încurajarea  participării tinerilor la activi-
tăţi cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber, la nivel naţional şi internaţional; Con-
strucția, unei  baze sportive,  

 Revigorarea echipei de fotbal a comunei 
 

Obiectivul operațional Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o 
locuinţă decentă a  tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe de serviciu 
sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod 
asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Dămienești . 
 

 Construirea de locuințe sociale destinate unor categorii de persoane cărora nivelul de  
resurse şi/sau de existentă nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea 
unei locuințe în condițiile pieței.   

 Construirea de locuințe de serviciu pentru păstrarea tinerilor specialiști în comună.  
 
 

9. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A                           
COMUNITĂŢII 

  
Justificare  
  
Viaţa economică a comunei Dămienești trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile 
sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ.  Consiliul local își propune să identifice 
pârghiile de acțiune pentru stimularea revitalizării vieţii economice a comunei, factorul cu 
cele mai mari efecte benefice asupra vieții comunității.  Demararea de noi afaceri sau 
dezvoltarea celor existente vor avea ca efecte imediate crearea de noi locuri de muncă, 
creșterea veniturilor pentru localnici şi pentru bugetul local. Existenţa unui bun mediu de 
afaceri va determina creșterea de ansamblu a economiei locale. In cadrul focus-grupului 
susținut în etapa de studiere a profilului socio-economic al localității, reprezentanții mediului 
de afaceri local a identificat următoarele necesitați:  
  
Obiectiv general domeniu: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării 
socio-economice a comunei Dămienești 
  
Obiective specifice: 
  Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi 
zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele tradiționale 
şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe, 
  Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din mediul rural; 
  Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor.  
  
Activităţi şi operaţiuni: 
 Obiectivul operațional Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în 
agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele 
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tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe, 
 Susținerea inițiativelor asociative pentru creșterea puterii de negociere pe piețele de  

desfacere şi a capacității de valorificare superioară a producției; 
 Reabilitarea şi întreţinerea păşunii comunale. 
  Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispoziția întreprinzătorilor  

locali, în vederea dezvoltării propriilor afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza unui acord 
avantajos pentru ambele părți.  
  
 Obiectivul operațional Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole 
din mediul rural 
 

 Identificarea oportunităților departeneriat public-privat în vederea demarării de  
activităţi in domeniul industrial;  

 Revigorarea industriei locale prin facilități acordate investitorilor  
 

Obiectivul operațional  Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor:  
  

 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă  
 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii; 
 Realizarea unui studiu asupra situației resurselor umane din comună şi furnizarea  

acestor informații potențialilor investitori; 
 Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet privind oportunităţile locale de  

dezvoltare a afacerilor în comună. 
 Promovarea IMM-urilor din comună şi a produselor/serviciilor acestora prin susținerea  

participării comune la târguri şi expoziții, elaborarea de materiale de prezentare a comunei 
cu secțiune de economie inclusă, promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi schimburi de 
experienţă cu comune din străinătate  
 

10. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
Justificare 
  Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativteritorială.  
Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din atribuţii din competenţa 
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un organism determinat, un 
serviciu public determinat, din unităţile administrativ-teritoriale.  Descentralizarea serviciilor 
publice implică organizarea unor servicii publice pe plan local, dotate cu un anumit 
patrimoniu şi organe proprii.  Dar descentralizarea implică o creștere a responsabilității 
autorității locale în satisfacerea nevoilor cetățenilor, în asigurarea unor servicii publice de 
calitate.  
  
Obiectiv general domeniu: Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a 
serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 
 
 Obiective operaționale:  
  Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern;  
 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare internă şi externă; 
 Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea capacității de atragere 
de finanțări de la Uniunea Europeană.  
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Activităţi şi operaţiuni: 
 Obiectivul operațional  Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin eficientizarea 
utilizării rețelei IT şi creșterea siguranței în funcționare 

 Achiziţia echipamentelor IT specifice pentru o utilizare eficientă şi sigură a reţelei; 
 Contractarea unor servicii de asistenţă tehnică în domeniul IT  pentru a suplini lipsa  

personalului calificat de administrare reţea;  
 Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, salvări de siguranţă şi utilizarea unor  

surse de alimentare de rezervă;  
 Achiziționarea de aplicații informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul  

administrației locale în vederea eficientizării procesului de furnizare a serviciilor către 
populație.  
  
 Obiectivul operațional  Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de comunicare 
internă şi externă  

 Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Dămienești prin standardizarea elementelor 
de identitate vizuală – formulare tip, materiale informative, adrese, răspunsuri; 

  Extinderea procedurilor de informare publică – utilizarea de noi metode pentru  
informarea populației asupra activității administrației publice (ex: înființarea de puncte de 
informare de tip infochiosc, amplasarea de panouri exterioare cu afișaj electronic, 
amplasarea pe panouri informative în stațiile de autobuz);  

  Stimularea participării cetăţenilor şi a ONG-urilor la procesul decizional prin acțiuni  
de consultare publică, inițierea de proiecte în parteneriat pentru elaborarea de statistici şi 
documente oficiale pentru comună.  
  
 Obiectivul operațional Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi  creșterea 
capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană : 

 Creşterea eficienţei în administrația locală prin facilitarea, urmărirea şi documentarea  
proceselor de lucru utilizând programe informatice de management al documentelor  

  Creşterea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor din administrația locală  
prin realizarea unui program anual de pregătire profesională şi participarea la cursuri de 
formare profesională continuă;  

 Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi de Implementare a Proiectelor şi  
instruirea membrilor săi pentru atragerea şi implementarea de proiecte finanțate din 
fonduri de la Uniunea Europeană;  

 Realizarea de parteneriate şi activităţi de infrăţire cu localităţi din ţară şi din  
străinătate în vederea promovării de proiecte; 

 Realizarea unor studii şi statistici referitoare la potențialul economic, resursele umane  
disponibile în comună, evoluția populației, etc pentru prezentarea potențialilor investitori ca 
sprijin decizional în procesul de studiere a posibilității inițierii de activităţi economice în 
localitate.  

 
Obiectivul operațional: Asigurarea condițiilor de lucru pentru angajații din 
administrația publica locala : 
 

 Construire și dotare sediu administrativ PRIMARIE  
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CAP.VII PLAN ACTIUNE 
 

1.  DOMENIU INFRASTRUCTURĂ 
 
Obiectiv general domeniu: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 
sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile  
 
 Obiectivul operațional Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii 
cu zonele urbane prin reabil itarea şi modernizarea rețelei de drumuri 
comunale în vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți 
locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Modernizare drumuri de interes local din 
comuna Damienesti 
 

Programul Naţional de 
Investiţii "Anghel Saligny" 

2023 

Proiect 2 
Reabilitarea drumurilor agricole 
 

FEADR 2024 

Proiect 3  
Îmbunătăţirea serviciilor de transport 
pentru persoane prin construirea de stații 
de autobuz  
 

Buget local 2022 

Proiect 4  
Reabilitare si construire de poduri si 
podete  
 

Programul Naţional de 
Investiţii "Anghel Saligny" 

2023 

 
 Obiectivul operațional Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin 
crearea unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, 
coloristică, spaţii verzi, alei pietonale, parcări, mobilier “urban”) 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Realizare PUG actualizat şi PUD-uri prin 
care să se promoveze un concept de 
dezvoltare urbanistică unitară a localității 
şi peisagistică “urbană”  

Buget local 2022 

Proiect 2 
Amenajarea unui parc/loc de promenada 
 

Buget local 2022 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 3  
Construire/modernizare parcări  şi alei 
pietonale  

Buget local 2024 

Proiect 4:  
 Realizarea de trotuare , santuri laterale , 
rigole de scurgere a apelor pluviale  

Buget local 2022 

Proiect 5 
Activități și operațiuni specifice care se 
desfășoară  pentru îmbunătățirea 
administrarii domniului public si privat 
al comunei Dămienești  

Buget local 2021-2027 

Proiect 6 : 
Elaborarea planurilor  pentru finalizarea 
proceselor de cadastrare , parcelare si 
atribuire a titlurilor de proprietate in   
comună Dămienești 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

 
2022 

 
Obiectivul operațional Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi 

asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor 
Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii 

comunei Dămienești 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Extindere  rețea de alimentare cu apă  

POIM / 
Progran Național de 
Redresare și Reziliență –
Pilon I Tranzitia Verde  

2023 

Proiect 2 
 Extindere rețea  de canalizare şi a stației 
de epurare 
 

 POIM / Progran Național 
de Redresare și Reziliență –
Pilon I Tranzitia Verde  

2024 

Proiect 3  
Înființarea unei Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară cu autoritățile vecine,în 
vederea implementării în comun,a unui 
proiect de racordare la gaz metan. 

Buget local 2021 

Proiect 4  
Infiintare rețea de alimentare cu gaz 
 

Progran Național de 
Redresare și Reziliență –
Pilon I Tranzitia Verde/ 
Programul Naţional de 
Investiţii "Anghel Saligny" 
  

2024 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 5  
Extindere şi modernizare rețea de iluminat 
public 

Program Rosenc de 
eficiență energetică în 
iluminat (PREE) 

2026 

Proiect 6  
Crearea unui sistem de supraveghere 
modern pentru creșterea siguranței 
cetățenilor 

Program Operațional 
Regional 

 2026 

 
Obiectivul operaţional Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la 
tehnologia informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea 
investiț iilor în sisteme de comunicație de ultimă oră 
 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
 

Proiect 1  
Conectarea instituțiilor publice din comună 
la internet prin conexiuni broadband şi 
promovarea conceptului de e-educație, e-
guvernare, e-sănătate;  

Program Operational 
crestere Inteligentă și 
Digitalizare  (POCID)-axa 
prioritara 4  Dezvoltarea 
infrastructurii  broadband  

2023 

Proiect 2 Achiziționarea și instalarea unei 
rețele de  internet gratuit în comuna 
Dămienești WIFI 4 YOU, care se adresează 
comunității locale, (asigurarea serviciilor de 
internet in spațiile publice).   

Program Operational 
crestere Inteligentă și 
Digitalizare  (POCID)- axa 
priorita 6 intarirea 
capacității administrative 

2023 

Proiect 3  
Asigurarea de facilități pentru investitorii 
care dezvoltă servicii IT în comuna 
Dămienești  

 Buget local 2021-2027 

 
2.DOMENIU MEDIU 

 
Obiectivul general : Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în 
vederea creșterii standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a 
comunei Dămienești  

  Obiectivul operațional Asigurarea managementului de calitate al apei  
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Extindere  rețea de alimentare cu apă  
 

POIM / 
Progran Național de 
Redresare și Reziliență –
Pilon I Tranzitia Verde 

2023 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Extinderea rețelei de canalizare /stație de 
epurare 
 

 POIM / 
Progran Național de 
Redresare și Reziliență –
Pilon I Tranzitia Verde 

2024 

 
 Obiectivul operațional Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de 
management al deșeurilor 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
 Implementarea unui sistem integrat de 
colectare selectivă a deșeurilor la nivel de 
comună  
 

Program Operational 
Dezvoltare Durabila –axa 
prioritara 3 / 
Progran Național de 
Redresare și Reziliență – 
Pilon I Tranzitia Verde 
componenta Managementul 
deseurilor și economia 
circulara   

2026 

Proiect  2  
Realizarea unei platforme de colectare a 
dejecțiilor animaliere  

Programul LIFE   2026 

 
Obiectivul operațional   Imbunătăţirea eficienţei energetice  la nivelul comunei 
Dămienești și promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei  

 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Crestererea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in 
Scoala gimnaziala Calugareni si respectiv 
Gradinita din localitatea Calugareni  

Administratia Fondului de 
Mediu/ Program 
Operational Dezvoltare 
Durabila –axa prioritară 1  
Tranziție energetică 
bazată pe eficiență 
energetică , emisii reduse  

 2025 

Proiect 2  
Crestererea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in 
Gradinitei cu program normal Dragesti  

Administratia Fondului de 
Mediu/ Program 
Operational Dezvoltare 
Durabila –axa prioritară 1  
Tranziție energetică 
bazată pe eficiență 
energetică , emisii reduse 
  

 2026 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect   3  
Reducerea consumului energetic al 
comunei prin modernizarea rețelei de 
iluminat public şi înlocuirea lămpilor 
actuale poluante cu lămpi solare sau alte 
sisteme care reduc consumul de energie 
electrică.  
 

Administratia Fondului de 
Mediu- programul privind 
sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat 
public 

 2023 

Proiect   4  
Acordarea de facilități pentru realizarea de 
infrastructuri de generare şi distribuire a 
surselor de energie alternativă, 
promovarea culturilor energetice şi a 
proiectelor de energie eoliană, biomasă, 
energie solară.  

Buget local 2021-2027 

Proiect 5  
Organizarea de Campanii de conştientizare 
privind consumul energetic responsabil; 
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 6  
Reducerea consumului de benzină și 
motorină utilizate de vehiculele cu cel 
puţin 10% până în 2027 raportat la 
situaţia din prezent prin : 
 -Realizarea unor campanii de 
conştientizare a populaţiei cu privire la 
efectul nociv generat de consumurile de 
carburanţi;  
 -Realizarea unor campanii de 
conştientizare a populaţiei cu privire la 
beneficiile mersului cu bicicletă;  
- Delimitare clară a unor zone şi trasee 
pietonale;  

Buget local 2021-2027 

 
 Obiectivul operațional Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi 
prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a populației 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect   1  
Ameliorarea progresivă a capacității de 
producție a terenurilor agricole degradate,  
menținerea biodiversității şi dezvoltarea 
continuă a funcțiilor ecologice şi sociale 
ale pădurilor 

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 3 Protectia 
mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea 
calității aerului  

2023 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect   2 
Reducerea eroziunii solului prin lucrări de 
apărare a malurilor împotriva eroziunii în  
zonele afectate de acest fenomen şi 
acțiuni de împădurire în zona  luncii Siret  

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 4 Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor  
  

2024 

Proiect   3  
Realizarea de perdele de protecție a cailor 
de comunicații, localităților   
 

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 3 Protectia 
mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea 
calității aerului  

2025 

Proiect   4  
Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor 
naturale prin modernizarea sistemului de 
intervenții în situații de urgenţă (sistemul 
de avertizare) 

 
Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 4 Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor  

2024 

Proiect   5  
Dezvoltarea activităților de conștientizare a 
populației asupra necesității conservării 
mediului înconjurător şi de implicare 
acesteia în activităţi de protejare a 
mediului. 

Granturile Spațiului 
Economic European (SEE) 
și Norvegian / Programul 
LIFE / Administrația 
Fondului de Mediu  

2021-2027 

 
3. DOMENIU  ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru 
comunitatea locală şi asigurarea echității, egalităţii de șanse şi facilitarea 
integrării sociale şi pe piața muncii a grupurilor defavorizate.  

  Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii de serv icii sociale 
 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect   1 
Implementarea, împreună cu alte autorităţi 
publice locale, a unor proiecte de 
dezvoltare regională, pentru dezvoltarea şi 
îmbunatăţirea infrastructurii serviciilor 
sociale pentru varstnici si copii.   

 Program Operational 
Regional 

 2025 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect   2 
Dotarea unităţilor prestatoare de servicii 
sociale cu echipament special (medical, 
social, terapie reparatorie). 

Program Național de 
sanatate (multifond) PNS  

2024 

 
Obiectivul operațional Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a 
parteneriatelor cu primării comunale/  autorităţi publice locale în vederea 
dezvoltării infrastructurii serviciilor de asistenţă socială 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect   1 
Încheierea de parteneriate public private 
cu ONG-uri acreditate în domeniul 
asistentei sociale  

 Buget local 2021-2027 

Proiect   2 
Acordarea de servicii specializate pentru 
persoane vârstnice aflate în nevoie 

 

 Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate –axa prioritară 
5 Sprijin pentru persoanele 
vărstnice 

2021-2027 

Proiect 3  
Acordarea de servicii specializate pentru 
persoane cu handicap 
 

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 6 Sprijin pentru 
persoanele cu dizabilități  

2021-2027 

Proiect 4  
 Organizarea de cursuri de calificare și 
formare profesională pentru adulți 
 

Program Operațional 
Capital Uman (POCU)- Axa 
prioritară 6 Creșterea 
accesului pe piața muncii 
pentru toți 

2023-2027 

Proiect 5  
Acordarea de servicii specializate pentru 
copii aflați în dificultate şi familii 
monoparentale.  

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile  

2022-2027 

Proiect 6  
Crearea unei rețele cu alte autorităţi 
publice locale în vederea finanțării unor 
servicii ultraspecializate destinate acelorași 
grupuri vulnerabile, la nivelul mai multor 
comunitati . 

Program Operațional 
Regional  

2027 
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Obiectiv operațional Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru 
grupurile vulnerabile din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Crearea unei rețele de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice dependente de  
ajutor în traiul de zi cu zi, în parteneriat cu 
furnizori acreditați în domeniu, din sectorul 
ONG – 

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

2022 

Proiect 2 
Crearea unui serviciu de acompaniere la 
domiciliu pentru persoane vârstnice  
dependente, care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei rețele de voluntariat   

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

2023 

Proiect 3  
Asigurarea de suport pentru angajatorii 
locali care organizează cursuri de 
calificare/ recalificare profesională pentru 
persoanele neocupate, în parteneriat cu 
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de 
Muncă Bacau /GAL Colinele Tutovei 
  

 Buget local 2022 

Proiect  4 
Asigurarea spațiului necesar înființării unui 
centru pentru sprijinirea şomerilor pentru  
a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin 
scheme speciale de consiliere, tutoriat, 
mediere şi plasare în muncă, pus la 
dispoziția prestatorilor de servicii în 
domeniu, în cadrul unui parteneriat . 
 

 Buget local 2022 

Proiect  5 
Crearea unui centru specializat pentru 
asistenţă şi consilierea copiilor aflați în 
dificultate, familii monoparentale, victime 
ale violenţei domestice, în parteneriat cu 
un furnizor de servicii acreditat.  

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

    2023 
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 Obiectiv operațional  Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala   
Dămienești prin angajarea de personal calificat în domeniul social şi al 
accesării fondurilor  de finanțare nerambursabile  

 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Angajarea de asistenți sociali specializați în 
dezvoltare comunitară, asistenţă socială a 
persoanei cu handicap, asistenţa socială a 
copilului şi familiei 
 

Buget local  2023 

Proiect 2 
Angajarea de experți în accesarea şi 
implementarea proiectelor finanțate din 
surse nerambursabile.  
  

Buget local  2023 

Proiect 3  
Formarea şi angajarea de asistenți 
personali profesioniști pentru persoanele 
cu handicap grav, în parteneriat cu 
Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia  Copilului Bacău /GAL Colinele 
Tutovei   

Buget local  2024 

 
4. DOMENIU EDUCAŢIE 

 
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul 
comunei Dămienești, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea 
cadrului pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi 
diversificarea serviciilor educaţionale.  
 
Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Reabilitare Scoala gimnaziala  Calugareni  

Compania nationala de 
Investitii- Subprogramul 
”Unitați și instituții de 
învățământ de stat”  

2023 

Proiect 2 
Reabilitare Gradinita Dragesti  

Compania nationala de 
Investitii- Subprogramul 
”Unitați și instituții de 
învățământ de stat” 
 

2023 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 3  
Dotarea cu materiale didactice a unităţilor 
de învăţământ din comună şi îmbogăţirea  
fondului de carte al bibliotecilor şcolare. 
 

Europa Creativa –
Subprogramul Cultură/ 
POCU axa prioritară 3 
cresterea calității și 
asigurarea echității în 
sistemul de educație și 
formare profesională. 
  

2024 

Proiect 4  
Realizarea website-ului de prezentare a 
instituţiilor de învăţământ şi a activităţii 
acestora.   
 

 Buget local 2022 

 
     Obiectivul operațional Creşterea gradului de perfecţionare a personalului    
didactic 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Asigurarea condițiilor pentru derularea 
de programe de formare în 
psihopedagogie aplicată, în parteneriat 
cu Casa Corpului Didactic Bacău  

 Buget local 2021 

Proiect 2 
Asigurarea condițiilor pentru instruirea în 
managementul proiectelor pentru 
persoanele implicate în gestionarea 
proiectelor europene la nivelul unităţilor de 
învăţământ, în parteneriat cu CCD. 
  

 Buget local 2022 

Proiect 3  
Sprijinirea școlilor din comună pentru 
inițierea şi derularea de proiecte de schimb 
de experiență şi parteneriate în domeniul 
învăţământului (se pot derula activităţi 
precum vizite de studiu, schimburi de 
experienţă şi bune practici, şcoli de vară, )  

 Buget local  2021-2027 
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 Obiectivul operațional  Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la            
nivel local 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  
de 
finalizare  

Proiect 1 
Înființarea unui centru after school 
pentru copiii din învăţământul primar 
(activităţi în  
cadrul centrului: consiliere psihologică, 
învăţare prin educaţie non-formală, 
supraveghere pentru pregătirea 
temelor, o masă caldă);  

 

Program Operațional 
Capital Uman –POCU axa 
prioritara 2 Prevenirea 
parasirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a 
participării  grupurilor 
dezavantajate la educație 

 

Proiect 2 
Asigurarea condițiilor pentru formarea 
profesorilor, a formatorilor şi a altor 
categorii de personal care lucrează cu 
persoane cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii, în parteneriat cu furnizori de 
servicii de formare și/sau Casa Corpului 
Didactic;  
 

Program Național de 
Redresare și reziliență Pilon 
III Crestere inteligenta , 
durabilă și favorabila 
incluziunii  componenta 
III.4  
Romania educata-
invatamant dual, tehnic și 
profesional  

2021-2027 

Proiect 3  
Asigurarea condițiilor pentru furnizarea 
serviciilor de educaţie remedială 
(validarea învăţării anterioare, detectarea 
lacunelor în pregătire, ore de recuperare, 
orientare psihologică şi profesională), în 
parteneriat cu furnizori de servicii 
acreditați;  
 

Program Operațional 
Capital Uman –POCU axa 
prioritara 2 Prevenirea 
parasirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a 
participării  grupurilor 
dezavantajate la educație 

 2024 

Proiect 4  
Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a 
programelor de tip “a doua şansă” pentru  
reintegrarea în educaţie a celor care au 
părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv 
activităţi de alfabetizare), în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar Județean  

Program Operațional 
Capital Uman –POCU axa 
prioritara 9  Consolidarea 
participării populației în 
procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru 
facilitarea tranzițiilor și a 
mobilității   

2024 

Proiect 5  
Susținerea promovării spiritului 
antreprenorial şi a cetăţeniei active în  
 
 

Program Operațional 
Capital Uman –POCU axa 
prioritara 7 Antreprenoriat  

 2024 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

educaţie , prin intermediului unui 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean /GAL Colinele Tutovei 
 

și economie socială  

Proiect 6  
 Asigurarea suportului material pentru 
realizarea unei publicaţii şcolare.  

 Buget local  2023 

 
 

5. DOMENIU SĂNĂTATE 
 
Obiectiv general Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor 
medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la 
serviciile de sănătate de bază. 
 
Obiectivul operațional Realizarea de investiț ii în infrastructura-suport, 
echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze 
calitatea serviciilor oferite   
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
 Reabilitarea  dispensarului medical, din 
comuna Dămienești  
 
 
 

 
Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului  

Medical prin investiții  în 
infrastructură și servicii 
  

2021 

Proiect 2 
Dotarea imobillului  în care  se desfășoară 
activităţi de îngrijiri medicale 

 
Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului  

 

Proiect 3 
Asigurarea unei dotări tehnice 
corespunzătoare şi implementarea 
sistemelor informatizate în cabinete 
 

medical 
prin investiții  în 
infrastructură și servicii 

2024 

Proiect 4 
Extinderea actualului centru pentru 
persoane varstnice  prin reabilitarea celor 2 
spatii neutilizate la data prezentei  
  

Programul National de 
Investitii ~Anghel Saligni~ 

2023 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

130 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 5 
Înființarea unui centru de permanenţă 
pentru dezvoltarea asistenței ambulatorii. 
 

Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului 
medical 
prin investiții  în 
infrastructură și servicii 

2027 

Proiect 6 
Asigurarea necesarului de resurse umane în 
domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități 
de cazare în locuințe de serviciu în scopul 
atragerii de specialiști. 
 

 Buget local 2025 

Proiect 7 
Organizarea unui sistem de primire a 
reclamațiilor şi sugestiilor pacienților  

 Buget local 2021 

 
Obiectivul operațional Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la 
serviciile de sănătate  
 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea 
de noi servicii de sănătate, în parteneriat cu 
furnizori publici și privați autorizați pentru 
fiecare domeniu abordat, astfel:  -cabinet de 
planificare familială -centru consiliere 
antifumat, antialcool și consilierea minorilor 
singuri -centru de prevenire/consiliere  
  

 Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului 
medical 
prin investiții  în 
infrastructură și servicii 
 

2024 

Proiect 2 
Implementarea  unui sistem de 
asistare/monitorizare la domiciliu prin buton 
de panică / camere video pentru persoanele 
ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii de 
îngrijire la domiciliu.    

Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului 
medical 
prin investiții  în 
infrastructură și servicii 
 

2024 
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Obiectivul operațional Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea                   
publică 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Implementarea  unui sistem de 
asistare/monitorizare la domiciliu prin buton 
de panică / camere video pentru persoanele 
ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii de 
îngrijire la domiciliu.   
 

Program National de Sănătate 
(multifond PNS ) 
Axa prioritara 3 Servicii de 
recuperare, paliație și îngrijiri 
pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de 
îmbătrinire 

 2027 

Proiect 2 
Realizarea de campanii de informare-
educare–comunicare pe probleme de 
sănătate 
 publică (de ex. educație pentru sănătate în 
scoli (clasele I –VIII ), în parteneriat cu 
Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul 
Școlar Județean  
  

 
 Buget local  

2022 

Proiect 3  
Realizarea de campanii în școli împotriva 
fumatului, consumului de droguri, bolilor  
transmisibile, de planificare familială, de 
sănătate mintală, pentru un stil de viața 
sănătos. 

 
Buget local 

2023 

 
 

   Obiectivul operațional Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile,   
organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor 
din sectorul de sănătate  
 
 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG -
GAL Colinele Tutovei  care să asigure 
organizarea unor rețele şi  grupuri de 
acțiune pentru promovarea unui stil de viață 
sănătos (alimentație sănătoasă, activitate 
fizică) 
 

 
 Buget local 

 
2021 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Organizarea unor evenimente publice 
pentru promovarea sănătăţii populației, în  
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică 
 

 Buget local 2022 

Proiect 3  
Asigurarea sprijinului pentru medicii de 
familie în acordarea unor stimulente pentru  
comunitatea dezavantajată în scopul 
prezentării acestora la campaniile de 
vaccinare  
 

 Buget local 2023 

Proiect 4  
Asigurarea sprijinului pentru medicii de 
familie în acordarea unor stimulente pentru 
gravide, în scopul prezentării acestora la 
consultația periodică prenatală 
 

 Buget local 2021 

 
 

6.DOMENIU CULTURĂ SI CULTE  
 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea 
obiectivelor de patrimoniu cultural, obiectivelor ecumenice și  punerea în 
valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului 
l iber  
  
Obiectivul operațional  Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale 
din comuna Dămienești 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Construire și dotare Cămin Cultural în sat 
Călugăreni,comuna Dămienești,judetul 
BACAU 

Compania Națională de 
Investiții - subprogramul 
”Asezaminte culturale” 

2022-2023 

Proiect 2 
Reabilitare ,modernizare și dotare Cămin 
Cultural în sat Drăgești,comuna 
Dămienești,județul BACĂU. 
 

Compania Națională de 
Investiții - subprogramul 
”Asezaminte culturale” 

2023-2024 

Proiect 3  
Sprijinirea investițiilor  promovate de cultele 
religioase  

 
Buget local 

 2022 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 4  
Reabilitarea monumentului istoric:Biserica 
din lemn ,,Sf Nicolae,, construită în jurul 
anilor 1779. 
 

Granturile Spațiului Economic 
European (SEE) și Norvegian 

2024 

Proiect 5  
Transformarea monumentului cultural-
Scoală Drăgești, cod BC-II-m-B-00820,aflat 
astăzi în stadiul de conservare,într-un spatiu 
dedicat istoriei tradiționale,prin expunerea de 
obiecte arhaice care au marcat istoria locală 
 

Fondul pentru Promovarea 
Cuturii  

2025 

Proiect 6  
Realizarea de materiale de promovare a 
obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor 
culturii locale (ex: pliante, album). 
 

Buget local  2023 

Proiect 7 
Montarea de panouri informative pentru 
localizarea spaţială a obiectivelor culturale  
 

Buget local 2023 

Proiect 8  
Formarea în management cultural a 
persoanelor din instituţiile culturale din 
comună. 
 

Buget local 2023 

Proiect 9  
Campanii de marketing cultural pentru a 
creşte vizibilitatea evenimentelor propuse 
sau consacrate.  
 

Buget local 2022 

Proiect  10 
Sprijinirea parohiilor în vederea construirii de 
case praznicale si capele mortuare  

Buget local 2021-2027 

 
Obiectivul operațional Crearea de facil ităţi pentru cultură şi petrecere a 

timpului liber 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Realizarea Centrului de tineret  Dămienești 
(activităţi de consiliere în domeniul educaţiei 
pentru sănătate, privind cariera şi problemele  

Granturile Spațiului Economic 
Eurpean (SEE) și Norvegiene  

 2024 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

tinerilor, consultanţă pentru înfiinţarea de 
ONG-uri sau organizaţii de tineret dar şi 
pentru programe europene/guvernamentale 
adresate tinerilor, informaţii despre 
structurile asociative naţionale, ateliere de 
creaţie artistică şi populară, activităţi 
teatrale), în parteneriat cu ONG-uri cu 
experiență relevantă în domeniu. 

  

Proiect 2 
 Elaborarea şi realizarea unui program de 
manifestări culturale.  
 

 Buget local 2021 

Proiect 3  
Organizarea unui festival  cultural anual  
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 4  
Sprijinirea pastrarii tradițiilor, datinilor și 
obiceiurilor strămoșești  
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 5  
Sprijinirea activitatilor din cadrul Dămienești 
-sat european al tineretului 2021   
  

Buget local 2021 

 
7.DOMENIU TURISM 

 
     Obiectiv general - Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna 
Dămienești   prin promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea unui turism de agrement. 
   Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii turistice 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
 Craearea unui parteneriat cu agenti 
economici în vederea crearii  unei baze de 
agrement atractive şi moderne ( spaţii pentru 
practicarea sporturilor ca tenis, role, cart, 
perete pentru alpinism, etc) ca bază pentru 
dezvoltarea unui turism de agrement în zonă 
şi transformarea comunei în destinație 
turistică. 
 

Compania Naționala de 
Investiții- ”Sali de sport” 
Buget local 
Program operațional regional 
–axa prioritara 7 –o regiune 
atractivă 

2027 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Sprijinirea înființării de  facilitați de cazare 
(pensiuni şi pensiuni agroturistice) capabile 
să asigure un minim de spații de cazare în 
zona, facilitați necesare pentru dezvoltarea 
oricărui tip de turism. 
 

 Buget local 2022 

 
Obiectivul operațional Transformarea obiectivelor culturale din comuna 
Dămienești în obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Promovarea turismului cultural-religios 
 

 Buget local  2021-2027 

Proiect 3  
Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din 
spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de 
schimburi cultural-turistice; 

 Buget local  2021-2027 

Proiect 4  
Derularea de evenimente culturale care să 
devină tradiţionale. 

Buget local 2021-2027 

Proiect 5  
Promovarea obiectivelor şi a evenimentelor 
culturale prin internet, pliante și  broşuri 

Buget local 2021-2027 

 
8.DOMENIU TINERET 

 
Obiectiv general: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, 
accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora 
care să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a 
tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social t inerii aflaţi în situaţii de risc.  
 Obiectivul operațional Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea 
drepturilor t inerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale 

  
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Realizarea de parteneriate cu instituţii 
publice (locale, judeţene, regionale) în 
vederea dezvoltării unor acţiuni comune 
pentru creşterea calităţii serviciilor sociale 
adresate tinerilor 

Buget local 2021-2027 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Înființarea unui Centru Comunitar de 
Comunicare, Educație şi Resurse pentru 
Tineri; 

Program Național de 
Reziliență și Redresare –
pilon VI Politici pentru 
generația urmatoare , copii 
și tineri  componenta 2 
Granturi pentru tineret și 
copii  

2024 

Proiect 3  
Promovarea voluntariatului în rândul 
tinerilor din comuna Dămienești  în vederea 
susținerii unor servicii sociale destinate 
altor categorii de beneficiari (persoane 
vârstnice, persoane cu dezabilități)  

Buget local 2021-2024 

 
         Obiectivul operațional Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Înfiinţarea unui centru multifuncţional 
destinat tinerilor din comuna Dămienești 
care să asigure servicii în procesul de 
formare continuă a tinerilor, recalificare şi 
reconversie profesionala  

 Compania Națională de 
Investiții subprogramul”Alte 
obiective de interes public 
sau social / PNRR –pilon VI 
Politici pentru generația 
urmatoare  

 2027 

Proiect 2 
Dezvoltarea de servicii prin care să se 
sprijine integrarea socială a tinerilor, de 
exemplu ateliere protejate, birouri de 
consiliere etc., în parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditați  

PNRR –pilon VI Politici 
pentru generația urmatoare 
, copii și tineri  componenta 
2 Granturi pentru tineret și 
copii 

 2023-2027 

Proiect 3  
Promovarea derulării de activităţi culturale 
pentru tineri: înființarea de echipe de 
dansuri populare, dansuri moderne 

 2021-2027 

 
            Obiectivul operațional Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în   
        domeniul formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Crearea unei legături între comunitatea 
locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul   
  

Buget local 2021-2027 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Școlar Județean în vederea analizării 
situației şi elaborării unor strategii comune 
şi eficiente în domeniul tinerilor şi formarii 
profesionale. 
 

  

Proiect 2 
 Realizarea de studii şi sondaje care să 
evidențieze necesităţile, cerințele şi 
exigentele  pieței muncii atât în prezent cât 
şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul că 
un ciclu educațional durează  4 ani de 
studiu  

Buget local 2022-2027 

Proiect 3  
Acordarea de facilități tinerilor care 
înființează o afacere în comună și creează 
locuri de muncă   

Buget local 2021-2027 

 
Obiectivul operațional Dezvoltarea sportului de masă  şi a infrastructurii  

                                               Sportive 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Derularea de evenimente sportive la nivel 
local şi încurajarea  participării tinerilor la 
activităţi cultural-sportive  

Buget local 2021-2027 

Proiect 2 
Revigorarea echipei de fotbal a comunei 
Dămienești   

Buget local 2021-2023 

Proiect 3  
Construire teren sport multifunctional in 
satul Dămienești  

FEADR -GAL Colinele 
Tutovei 

2023 

Proiect 4  
Crearea unui teren de sport,multifunctional, 
în satul  Călugăreni . 

FEADR -GAL Colinele 
Tutovei 

2023 

Proiect 5  
Crearea unui  teren de 
sport,multifunctional, în satul Drăgesti. 

FEADR -GAL Colinele 
Tutovei 

2024 

Proiect 6  
Realizarea în fiecare sat a unui spațiu de 
joacă si a unor patii verzi,astfel încît copii 
comunei să beneficieze de aceleași condiții 
de divertisement,ca cei din marile orașe. 
 

Buget local 2022-2023 
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Obiectivul operațional Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea 
accesului la o locuinţă decentă a  t inerilor, prin dezvoltarea programelor de 
construcţii locuinţe de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de 
persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor 
specialişti în comuna Dămienești   

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Construirea de locuințe sociale destinate 
unor categorii de persoane cărora nivelul 
de resurse financiare nu le permite 
construire unei case   
  

  
 
Compania Naționala de 
Investiții – subprogramul” 
alte obiective de interes  

2027 

Proiect 2 
Construirea de locuințe de serviciu pentru 
păstrarea tinerilor specialiști în comună. 
   

 public sau social ” 
 Buget local 

2027 

 
9. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A  COMUNITĂŢII 

  
Obiectiv general domeniu: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază 
a dezvoltării socio-economice a comunei Dămienești 
  
Obiectivul operațional Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi 
rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, 
cu accent pe produsele tradiționale şi/ sau ecologice şi sprijinirea accesului la 
noi piețe 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Susținerea inițiativelor asociative pentru 
creșterea puterii de negociere pe piețele de 
desfacere şi a capacității de valorificare 
superioară a producției; 

 Buget local 2021-2027 

Proiect 2 
Reabilitarea şi întreţinerea păşunii 
comunale 
 

Buget local 2022 

Proiect 3  
Inventarierea terenurilor neutilizate, care 
vor fi puse la dispoziția întreprinzătorilor 
locali, în vederea dezvoltării propriilor 
afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza 
unui acord avantajos pentru ambele părți. 
   

Buget local 2022 
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          Obiectivul operațional Diversificarea economiei locale prin sprijinirea       
activităților neagricole din mediul rural 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Identificarea oportunităților de parteneriat 
public-privat în vederea demarării de 
activităţi in domeniul industrial/prestari 
servicii  
 

Buget local 2022 

 
Obiectivul operațional Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea 
afacerilor 
 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Informarea cetățenilor asupra programelor 
de finanțare nerambursabilă  
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 2 
Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea 
subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii 
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 3  
Realizarea unui studiu asupra situației 
resurselor umane din comună şi furnizarea 
acestor informații potențialilor investitori  

Buget local 2021-2027 

Proiect 4  
Elaborarea unei baze de date disponibile pe 
internet privind oportunităţile locale de 
dezvoltare a afacerilor în comună. 
 

 
Buget local 

2021-2027 

Proiect 5  
Promovarea IMM-urilor din comună şi a 
produselor/serviciilor acestora prin 
susținerea  
participării comune la târguri şi expoziții, 
elaborarea de materiale de prezentare a 
comunei cu secțiune de economie inclusă, 
promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi 
schimburi de experienţă cu comune din 
străinătate 
 

Buget local 2021-2027 
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10. DOMENIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 

 Obiectiv general domeniu: Creșterea capacității administrației publice locale de 
furnizare a serviciilor către populație şi de sprij inire a dezvoltării mediului de 
afaceri local. 
Obiectivul operațional Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin 
eficientizarea utilizării rețelei IT şi creșterea siguranței în funcționare  

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Achiziţia echipamentelor IT specifice pentru 
o utilizare eficientă şi sigură a reţelei 

 Program Operațional 
Crestere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID)- axa 
prioritara 6 Cresterea 
capacității adminsitrative 

2023 

Proiect 2 
Contractarea unor servicii de asistenţă 
tehnică în domeniul IT  pentru a suplini lipsa 
personalului calificat de administrare reţea 

Buget local 2021 

Proiect 3  
Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-
up, salvări de siguranţă şi utilizarea unor 
surse de alimentare de rezervă 
 

 Program Operațional 
Crestere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID)- axa 
prioritara 6 Cresterea 
capacității adminsitrative 

2022 

Proiect 4  
Achiziționarea de aplicații informatice 
integrate pentru toate serviciile din cadrul 
administrației locale în vederea eficientizării 
procesului de furnizare a serviciilor către 
populație.  

 Program Operațional 
Crestere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID)- axa 
prioritara 6 Cresterea 
capacității adminsitrative 

2022 

 
Obiectivul operațional Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii  de 

comunicare internă şi externă 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei 
Dămienești prin standardizarea elementelor 
de identitate vizuală – formulare tip, 
materiale informative, adrese, răspunsuri. 

 Buget local  2021 

Proiect 2 
Extinderea procedurilor de informare 
publică – utilizarea de noi metode pentru 
informarea populației (ex: înființarea de 
puncte de informare de tip infochiosc, 
amplasarea de panouri  cu afișaj electronic 

 Buget local  2021 
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Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 3  
Stimularea participării cetăţenilor şi a ONG-
urilor la procesul decizional prin acțiuni de 
consultare publică, inițierea de proiecte în 
parteneriat pentru elaborarea de statistici şi 
documente oficiale pentru comună.  

 Buget local  2021 

 
 Obiectivul operațional Imbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi  
creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană 
 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Creşterea eficienţei în administrația locală prin 
facilitarea, urmărirea şi documentarea  
proceselor de lucru utilizând programe 
informatice de management al documentelor  
 

 Buget local  2022 

Proiect 2 
Creşterea nivelului de pregătire profesională a 
salariaţilor din administrația locală prin 
realizarea unui program anual de pregătire 
profesională şi participarea la cursuri de 
formare profesională continuă; 

 Buget local  2021/2027 

Proiect 3  
Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi 
de Implementare a Proiectelor şi instruirea 
membrilor săi pentru atragerea şi 
implementarea de proiecte finanțate din 
fonduri de la Uniunea Europeană. 
 

 Buget local  2021/2027 

Proiect 4  
Realizarea de parteneriate şi activităţi de 
infrăţire cu localităţi din ţară şi din străinătate 
în vederea promovării de proiecte 
 

 Buget local  2021-2027 

Proiect 5  
Realizarea unor studii şi statistici referitoare la 
potențialul economic, resursele umane  
disponibile în comună, evoluția populației, etc 
pentru prezentarea potențialilor investitori ca 
sprijin decizional în procesul de studiere a 
posibilității inițierii de activităţi economice  

 Buget local  2021-2023 
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Obiectivul operațional: Asigurarea condițiilor de lucru pentru angajații din 
administrația publica locala  
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Construire și dotare sediu administrativ 
PRIMARIE  
 
 

CNI_ subprogramul Alte 
obiective de interes public 
sau social in domeniul 
constructiilor  

 2025 
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 CAPITOLUL VIII  POTENȚIALE SURSE DE FINANȚARE 
  

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există resurse 
financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod 
tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, 
infrastructură activități cu caracter social etc).  
Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, protecția 
 mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi 
civile și cetățenești, digitalizare,  dezvoltare economică și socială etc.  
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021  
– 2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:   

 Programul Național de Redresare si Rezilienta 
 Fonduri Structurale si de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective ale Poli-

ticii de Coeziune UE; 
 Fonduri de la bugetele naționale  
 Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori (inclusiv de 

la Uniunea Europeana):  - Guvernul României - guvernele sau ambasadele unor state stra-
ine; - instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.); - fundații sau 
alte organizații naționale sau internaționale  - companii  - banci active în România   

 
a)PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 
 
PILON I –TRANZITIA VERDE  
Componente  
I.1 Sistemul național de gestionare a apei: apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, 
lucrări de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă 
I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea  
I.3 Managementul deșeurilor și economie circulară   
I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană  
I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică 
I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică  
 
Pilonul II. Transformarea digitală   
II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, 
semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în 
TIC  
II.2 România Educată – Digitalizarea educației  
II.3 Broadband și 5G  
 
Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii > Propuneri 
de componente  
III.1 Reforma sistemului de pensii  
III.2 Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal  
III.3 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor de 
stat  
III.4 România Educată – Învățământ dual, tehnic și Profesional  
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III.5 Cercetare, Dezvoltare și Inovare   
III.6 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi  
III.7 România Creativă (industrii creative)  
III.8 Transport rutier și autostrăzi  
Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială  
IV.1 Fondul de reziliență pentru localități  
IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace  
IV.3 Infrastructură socială si cămine de bătrâni IV.4 România Velo – Încurajarea 
transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte forme nemotorizate  
IV.5 România Atractivă  
 
Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională > 
Propuneri de componente   
V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate  
V.2. Reziliență în situații de criză  
V.3 România Educată – infrastructură școlară și universitară  
V.4 Încurajarea formalizării muncii, economie socială și introducerea Venitului Minim de 
Incluziune   
V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței 
justiției   
V.6 Fondul de reziliență a societății civile   
 
Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri > Propuneri de 
componente  
VI.1 România Educată - Programul național de reducere a abandonului școlar  
VI.2 Granturi pentru tineret și sport  
VI.3 România Educată - Programul Național pentru Creșe  
  
 FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE 
POLITICA DE COEZIUNE   
Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 obiective 
principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:   

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea în-
treprinderilor mici și mijlocii  

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

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 
accesului egal la sistemul de sănătate  

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

 Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra 
digitalizării și al economiei circulare.   
 
POLITICA DE COEZIUNE, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027  
Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D  a Raportului de țară din 2019 privind 
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România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la 
domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de 
coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în 
contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al 
disparităților regionale ,analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între 
România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european Plus)  
Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 8 
programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională.  
Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației nu va mai avea autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În 
schimb, ar urma să fie 8 autorități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. 
Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de 
organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, 
ar urma să devină autorități de management ele însele. Aceste 8 noi autorități de 
management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale mai mici vor întocmi ghidurile 
solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor deschide și vor decide 
prioritățile de investiții care vor fi bugetate.  

 
POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 

 
În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală ar 
urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui nou 
concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.  
Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare cu 
accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și 
biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.   
Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 2027 
vizează:  

 Reechilibrarea lanțului alimentar 
 Combaterea schimbărilor climatice  
 Managementul durabil al resurselor 
 Conservarea peisajelor și a biodiversității 
 Sprijinirea reînoirii generaționale  
 Dezvoltarea zonelor rurale 
 Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor 
 Venituri echitabile pentru fermieri  
 Creșterea competitivității  

Bugetul politicii agricole comune  
Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 20,5 
miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget,  
363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din 
buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% 
din bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală 
- FEADR  

 Plăți directe 65% 
 Măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 2% 
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 Dezvoltare rurală (FEADR) 33% 
Sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților administrativ  
teritoriale locale, respectiv investiții publice.  De menționat este și faptul că din bugetul 
alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor LEADER.  Atenția sporită către obiectivul  2 
”Combaterea schimbărilor de mediu și climă”  este confirmată încă odată de alocarea 
financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat  pentru FEADR , 35% este adresat  
intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.  Propunerea financiară a 
Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru perioada 2021 - 2027 este 
de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 2014 - 2020, conform propunerii 
Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel:  

o 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)  
o 27% către Fondul Social European   
o 15% către Fondul de Coeziune 
o 1%  către  Cooperarea teritorială europeană  (ETC )  

În cadrul politicii de coeziune Ministerul  Fondurilor Europene propune pentru perioada 
2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi 
gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 
8 regiuni ale țării:   

 .Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
 Programul Operațional Transport (POT)  
 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
 Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  
 Programul Operațional Capital Uman (POCU)  
 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
 Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 
 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
 Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT 

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru  
Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional 
Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene 
va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale menționate 
mai sus.  
Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi 
finanțate următoarele axe prioritare:   
 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
 
 Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme 
inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulara  
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate 
 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor  

Programul Operațional Transport (POT) 
      Axa Prioritară 1. îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 
transport     rutier  
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Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială  
 Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
pe calea ferată   
Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  
 Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  
 Axa prioritară 6.  îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  
 Axa prioritară  7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  
 Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
 Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de 
transport  
Axa prioritară 10: asistență tehnică  

 
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

 
     Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  
     Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  
     Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
     Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband  
     Axa prioritară 5. Instrumente financiare   
     Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 
  

Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 
 
Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  
Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară  și servicii oferite în 
regim ambulatoriu  
Axa prioritară 3.  Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 
morbidităţii  
Axa prioritară 4.  Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 
servicii   

o Investiții prioritare în infrastructură 
o Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de gesti-

onare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății 
publice  

o Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a sângelui 
și/sau procesare a plasmei  
Axa prioritară 5.  Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  
Axa prioritară 6.  Informatizarea sistemului medical  
Axa prioritară 7 .  Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare 
metode moderne de investigare, intervenție, tratament  
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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 
profesională    
 Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   
 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional 
și tehnic 
 Axa prioritară 6.  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
 Axa prioritară  7.Antreprenoriat și economie socială     
Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii   
Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)  
  

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
 

Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții  
adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 
 Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate   
Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii   
 Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice   
 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
 Axa prioritară  7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
 
 
Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8                   
POR) 
Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart 
 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  
Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  
Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  
Axa prioritară 6. O regiune educată    
Axa prioritară  7. O regiune atractivă 
 Axa prioritară 8. Asistență tehnică     
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SURSE DE FINANȚARE DIN BUGETELE NAȚIONALE 
 
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.  
  
Compania Nationala de Investitii S.A.functioneaza in baza Ordonantei nr 25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
Finanțator: Guvernul României  
Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social  
Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  
Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației 
publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice 
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în 
baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări 
în primă urgență  
Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

 Subprogramul ”Săli de sport”  
 Subprogramul ”Bazine de înot”   
 Subprogramul ”Complexuri sportive”  
 Subprogramul ”Așezăminte culturale”  
 Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  
 Subprogramul ”Patinoare artificiale”  
 Subprogramul ”Unități sanitare”  
 Subprogramul ”Săli de cinema”   
 Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  
 Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”   
 Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”   
 Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  
 Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  

 
          PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ  - PNDL   
 
Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul 
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii 
publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor 
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor 
lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.  
Finanțator: Guvernul României  
Programe de finanțare și solicitanți eligibili:   
Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la 
sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea 
Guvernului nr. 577/1997; 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - 
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
71/2007, cu modificările ulterioare;  
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 Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa 
Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu 
modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);  
 Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri 
de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.  
Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor 
finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice 
locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un 
spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze 
de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul 
acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune 
teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de 
dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu 
finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru 
respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.  
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie 
să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru 
unul dintre următoarele domenii specifice:  

 sisteme de alimentare cu apă 
 sisteme de canalizare 
  unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi  

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 
unităţi de învăţământ special de stat;  

  drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în  
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri 
publice din interiorul localităţilor;  

  poduri, podeţe sau punţi pietonale;  
  obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

 multifuncţionale, teatre;  
  sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a  

instituţiilor publice din subordinea acestora;  
  infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de  

punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în 
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea 
acestora.  
 
Finanţare  
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.  
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă 
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu 
obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  
Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării 
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare:  
Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, 
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Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu 
destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în 
termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume. MLPDA virează sumele 
alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.  
 

PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU 
 
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar 
pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform 
principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.  
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.  
 
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public  
Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public  
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună, oraș 
sau municipiu  
Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu  
Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor 
de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, 
precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit 
reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii  
Mai multe informații: https://www.afm.ro/  
 

Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în 
care autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează 
doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și 
alte surse de finanțare precum:  
 
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția 
Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților 
economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 
cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.  
Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare  
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  
Domenii finanțate:  

 dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, 
drepturile omului  

 energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  
 dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  
 sănătate publică  
 cercetare  
 patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  
 justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  
 afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  
 educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  
 dialog social și muncă decentă  
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 cetățenie activă – societate civilă  
 mediu și schimbări climatice  

Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri  
 

EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură 
 
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 
audiovizualului.  
Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații 
neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.  
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția 
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se 
evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă 
informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această 
finanțare.  
Domenii finanțate: cultură și audiovizual  
Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/  
 
PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul 

înconjurător și acțiuni în domeniul climei 
 
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  
Finanțator: Ministerul Mediului  
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 
2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările 
climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări 
nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin 
programul LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  
Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/  
 

PROGRAMUL ROSENC DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ILUMINAT (PREEI) 
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC 
 Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu 
iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea 
sistemelor de iluminat public stradal.  
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de 
energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale 
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.  

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public 
stradal, cu 50-70%. Mai multe informații: www.rosenc.ro  
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ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL 
 
Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează 
la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public 
al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.  
Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele fizice 
autorizate, societatile comerciale care derulează activități culturale.  
Finanțator: Ministerul Culturii  
Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, 
gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale 
internaționale ale României.  
Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  
Mai multe informații: www.afcn.ro  
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CAP.VIII   MONITORIZAREA şi IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 
  Elemente de implementare  
 Autorități locale 
  
Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Dămienești, suportul necesar trebuie sa 
fie asigurat de catre:  
            • Administratia Locala (primaria) si Consiliul Local, care trebuie sa-si replanifice 
dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex; 
             • Comunitatea Locala – cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii 
locale, prin atitudine si participare activa; 
            • Mediul de afaceri – firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si 
logistic (informatii si tehnologii moderne) 
  
Parteneri locali  
Pentru abordarea proiectelor propuse in planul de actiuni al comunei Dămieneștisunt 
necesare parteneriate instituționale, un larg parteneriat cu societatea civila si cu toti actorii 
locali implicati sau vizati de aceste propuneri de proiecte, cu institutii, organizatii, organisme 
judetene, regionale si nationale, precum si cu parteneri strategici din Uniunea Europeana. 
Toate proiectele cu impact direct, imediat si important asupra comunitatii, cum sunt proiecte 
de infrastructura, de mediu, de infrastructura agricola /silvică sau de afaceri si dezvoltare 
economica, necesita sprijinul direct, larg si pe termen lung al cetatenilor, precum si al 
actorilor locali importanti sau al societatii civile. Proiectele sociale, educationale, culturale, 
precum si cele privitoare la forta de munca, care sunt sub incidenta politicilor nationale in 
aceste domenii, necesita – in primul rand – un parteneriat cu autoritatile judetene si centrale. 
Parteneriatele cu ONG-urile aduc plus valoare initiativelor locale si transmit comunitatii 
angajamentul autoritatilor locale in imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. Proiectele de 
infrastructura de mediu trebuie privite si din perspectiva resurselor de teren, rezervelor de 
apa detinute/cursuri de apa ce sunt puternic sensibile la problemele ecologice. Parteneriatele 
trebuie sa vizeze comunitatea locala, ONG-urile si poluatorii interni si externi. Parteneriatele 
strategice pentru implementarea strategiei de dezvoltare sunt vazute ca instrumente pentru 
asigurarea coerentei inter-sociale si implicarea tuturor factorilor si a membrilor comunitatii 
din comună in a juca un rol activ, in a-si asuma strategia si responsabiiltatea pentru 
implementarea acesteia.  
 
 Locuitori 
Strategia comunei Dămienești se adreseaza populatiei si vine in sprijinul acesteia in vederea 
cresterii calitatii vietii. Strategia a fost realizata in urma consultarilor pe mai multe planuri: 
 Polit ic, prin consultarea si informarea consilierilor locali, primaruluicomunei Dămie-

nești 
 Administrativ cu institutiile publice din comuna Dămienești 
 Civic, cu cetatenii comunei Dămienești 

 
 Experti 
 Expertii autonomi sunt persoane ce au rolul de a realiza analiza calitativa a nivelului 
bunastarii sociale in urma implementarii actiunilor pe termen scurt, mediu si lung din cadrul 
strategiei. Evaluarea fezabilitatii politicilor publice se realizeaza prin consultarea unor experti, 
respectand urmatoarele: 
 • Anonimitatea (toţi experţii sunt anonimi şi răspund separat) ; 
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 • Iteraţia (judecăţile individuale sunt adunate şi comunicate tuturor experţilor participanţi, 
care se întîlnesc în două sau mai multe runde şi-şi condruntă opiniile, fiind permisă 
modificarea judecăţilor anterioare) : 

 • Feedback-ul controlat (transmiterea judecăţilor adunate se face sub forma unor 
măsuri de sinteză pe baza răspunsurilor date la întrebările puse) ;  

• Răspunsul statistic de grup (sinteza răspunsurilor individuale e prezentată sub forma 
unor măsuri ale tendinţei centrale, de obicei mediana, dispersiei şi distribuţiilor de frecvenţă)  
• Consensul experţilor (scopul central este de a crea condiţiile în care un consens între experţi 
este posibil să aibă loc, ca produs final şi cel mai important). 

 
Monitorizare si evaluare 

 Construirea unui sistem de monitorizare al dezvoltarii locale  este necesara, pentru a urmari 
in mod continuu implementarea si pentru a putea actiona rapid si eficient in cazul aparitiei 
unor eventuale probleme. Demersul integrativ de dezvoltare este un deziderat nou, nici in 
celelalte state membre ale UE neexistand inca experiente de multi ani in aceasta directie. 
Necesitatea si eficienta acestui tip de instrumente, cum este Strategia de dezvoltare si Planul 
de actiune, sunt adesea subestimate, nu sunt cooptate in planificarile informale iar 
amonizarea cu celelalte procese de dezvoltare este mai degraba rara. De aceea trebuie ca 
unele premise pentru un proces de monitorizare de succes sa fie de la bun inceput controlate 
in mod strict:  

 Fundamente pentru activitatile de evaluare si de monitorizare la nivelul derularii,  
luarii deciziilor si al planificarii; 

 Intocmirea unui concept solid integrat de dezvoltare orientat catre obiective, spre  
exemplu cu o analiza a situatiei de pornire si a derularii unor workshop-uri cu specific de 
grup, focalizate pe obiectiv; 

  Cooptarea sistematica si motivanta a grupurilor tinta in diferite faze ale strategiei de  
dezvoltare; 

  Orientarea consecventa a managementului de proiect in functie de strategiile de  
actiune si de preverile-obiectiv ale conceptului integrat de actiune al strategiei;  

 Constructia si mentinerea unor concepte actuale de masuri si de derulare atat pentru  
masurile de investitie cat si pentru cele non-investive; 

 Elaborarea si institutionalizarea unor structuri transparente de cooperare si de  
comunicare ale participantilor la strategia de dezvoltare; 

 Module de evaluare in domeniile documentarii si evaluarii programului;  
 Intocmirea in functie de obiectiv a rapoartelor anuale si de proiect, care sunt utile  

pentru scopurile de evaluare; 
 Utilizarea unor scheme simple de evaluare in cadrul coordonarii proiectului; 
  Cercetari sistematice in vederea imbunatatirii fundamentelor de date precum si  

utilizarea datelor existente ale altor actori si institutii. 
 Feedback regulat, la intervale scurte, catre cei implicati in proiect cu privire la  

rezultatele evaluarii; 
 Culegerea de date relevante pentru proiect in vederea realizarii evaluarilor  

(observatii, recensaminte, sondaje);  
 Instituirea unei competente metodice pentru autoevaluare si evaluarea datelor prin  

intermediul unor experti si a unor institutii specializate.  
 
 
Principii de monitorizare:  
Sistemul de monitorizare interna prevede 3 nivele: 
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 Proiectul (actiunile); 
 Managementul; 
 Rezultate si impact. 

 
RAPORTARE:  
Instrumentele folosite sunt:  
Sedinte 
 Scopul acestor sedinte este:  

• De monitorizare a progreselor realizate in baza proiectelor si raportarea lor la 
implicatii;  

• Discutarea modului de realizare a etapelor urmatoare; 
 • Informarea continua a membrilor echipei; 
 • Coordonarea interferentelor cu alte programe sau domenii.  

 
Rapoartele 
 Acestea vor ajuta la formarea unei baze solide pentru analiza tendintelor si trendurilor si 
analiza strategiilor si vor fi de folos in mod special atunci cand apar schimbari in cadrul 
structurii personalului, a echipei de conducere si a factorilor de decizie. Se va intocmi cel 
putin un raport trimestrial care sa fie conceput astfel incat resursele, activitatile si rezultatele 
sa fie monitorizate prin raportarea la obiectivele imediate si la cele generale, comparant 
realitatea cu activitatile programate, timpul estimat, costurile si calitatea, deviatiile fata de 
plan, impactul si problemele determinate de acestea, precum si recomandari pentru 
activitatile viitoare. Controlul proiectului urmareste observarea oricaror abateri de la 
planificare, investigheaza cauzele, apreciaza consecintele si introduce corecturile necesare.  
 
Controlul t impului 
 Problemele de implementare ce tin de timp se manifesta prin: nerespectarea termenilor 
pentru actiuni, prea multe sarcini „aproape gata”, prea multe ”actiuni prioritare pe lista”. 
Principalele cauze ale nerespectarii planificarii in timp apar prin introducerea de schimbari 
necontrolate care intarzie implementarea sau prin subestimarea efectelor schimbărilor 
necesare aduse proiectului. Efectele principale ale nerespectarii planificarii in timp se 
concretizeaza în cresterea costurilor sau reducerea performantei proiectului, aceste 
probleme putand fi rezolvate printr-o monitorizare minuțioasa si actiune la timpul potrivit.  
 
Controlul resurselor umane  
Ca si problemele de timp, acestea pot fi reduse printr-o planificare bine gandita si flexibila la 
schimbari insotita de planuri de contingenta si de selectare a unui numar de voluntari flexibil. 
Modul de planificare si de control al resurselor umane consta in: 

 Alegerea corecta a responsabilitatilor; 
 Numarul de ore de munca; 
 Monitorizarea respectarii fiselor de post pentru fiecare membru si evaluarea 

performantei lor; 
 Pregatirea continua in cadrul centrului prin practica.  

 Controlul costului 
 Folosirea corecta a banilor si respectarea bugetului alocat sunt responsabilitati majore ale 
managerului de proiect. Aceasta presupune:  

 Planificare riguroasa;  
 Monitorizare continua a bugetului pe parcursul proiectului prin tinerea unei evi-

dente la zi si luarea de masuri la timp pentru a se evita depasirea bugetului; 
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 Evaluarea raportului dintre efort, efect si rezultat.  
 
Capacitatea operationala, tehnica si financiara a comunei Dămieneștide a 
implementa strategia de dezvoltare locala 
 Primaria, fiind o interfata între cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa 
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei loacale reale si 
consolidarea cadrului institutional. Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezoltarii tuturor problemelor zonei comu-
nei Dămienești, 

 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate; 
 Sporirea responsabilitarii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limi-

telor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;  
 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 
 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a  

veniturilor la buget; 
  
Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:  

 Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii pentru nece-
sitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de per-
sonal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre 
sfera privata.  

 
Consolidarea finantelor publice:  

 Masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului buge-
tar; 

 Constituirea de conduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes 
local; 

 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de  
piata. 
 
Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 
 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile 

sociale, culturale si de mediu. 
  
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:  
Dezvoltarea managementului resurselor umane:  

 Preocuparea primariei comunei Dămieneștipentru pregatirea continua a functionarilor  
publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei Dămienești 
  
Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala: 

 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 
 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent;  
 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

  
Folosirea eficienta a resurselor umane: 
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 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personaluluisi a regulamen-
tului de ordine interioara;  

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 
 
 Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale: 

 Responsabilitatea functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;  
 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;  
 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;  
 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor 

depuse.  
 
Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean:  

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 
 Eliminarea blocajelor birocratice cu care se confrunta cetatenii si agentii economici; 
 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 
 Crearea unei strategii de management al calitatii. 

 
 Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice: 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 
 Dezvoltarea orasului prin atragerea de proiecta si programe cu finantare nerambur-

sabila; 
 Cheltuirea eficienta a veniturilor.  

 
Dezvoltarea managementului informatiilor:  

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 
 Analizarea nevoilor in domeniul software.  

 
Buget  
 
Urmărim în special : sporirea bunăstării individuale, protejarea bunăstării minimale, 
maximizarea bunăstării nete (beneficii totale – costuri totale) şi maximizarea bunăstării 
redistributive (reducerea inegalităţilor), considerînd că dezvoltarea nu este un scop în sine, 
ci vizează ameliorarea condiţiilor sociale pentru individ şi comunitate. 
 Indicatorii calitativi de monitorizare şi evaluare a investiţiilor realizate prin strategie sunt: 

 Venitul real/ locuitor (Venitul nominal ponderat cu indicele puterii de cumpărare) ; 
 Creşterea populaţiei ocupate cu studii superioare  
 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 
 Creşterea cifrei de afaceri  
 Creşterea nr de turişti  
 Creşterea procentuală a sectorului turistic la cifra de afaceri a comunei Dămienești 
 Raportul Cost/Beneficiu (cost unitar, beneficii nete, scontarea ş.a) pentru fiecare  

obiectiv operaţional al strategiei; 
 Analiza Cost/Eficacitate (Costul-eficacitatea a două sau mai multe alternative este  

reprezentat de cheltuiala pe unitatea de bunuri şi servicii, sau costul unitar) pentru fiecare 
obiectiv operaţional al strategiei;  
 
Indicele Gini (al inegalităţilor) : GI = ( ΣXi xYi+1) – (ΣXi+1 x Yi) / ΣXi xYi+1 Xi – 
distribuţia cumulativă procentuală a numărului de arii (ex. :strazi) ; Yi – distribuţia cumulativă 
a populaţiei sau a unei anumite activităţi (ex. : infracţionalitatea); 
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 Gradul de internalizare a costurilor de producţie (suportarea din buget şi/sau din fonduri 
atrase a unei părţi din costurile serviciilor publice, de impact social major, astfel încît preţul 
serviciilor publice să fie mai uşor suportabil, mai ales de către persoanele defavorizate)  
 
Beneficiul public (pentru intreprinderile publice, regii, societăţi din sistemul economiei şi 
administraţiei locale) : Bp = BpN + Id + Cf - Vf – S + A + CAS, unde : 

 BpN = beneficiul privat net; 
 Id = Impozitele directe plătite;  
 Cf = Cheltuielile financiare;  
 Vf = Veniturile financiare;  
 S = Subvenţiile primite; 
 A = Amortizarea activelor fixe;  
 CAS = Cost de ajustare structurală(costuri suplimentare ce rezultă din politicile publice 

: personal excedentar, preţuri administrate ş.a.). 
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CAPITOLUL IX CONCLUZII 
 
           Strategia de dezvoltare  locală  a comunei Dămienești pentru perioada 2021 – 2027 
va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea planului de dezvoltare 
care vizează creşterea calităţii vieţii, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a 
comunei. 
Dezvoltarea comunei  Dămienești nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, 
ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea obiectivelor 
strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou. 
          Comuna  Dămienești se confruntă, ca şi celelalte comune ale ţării, cu problemele 
specifice unei comune în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat 
rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care 
beneficiează în comparaţie cu alţi competitori, şi anume: industria prelucrătoare, tradiţiile, 
activităţile culturale intense, identitate istorică, servicii de calitate, obiective turistice, 
administraţie competentă etc. 
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare 
nerambursabilă care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine 
realizarea acestora în totalitate, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de 
Uniunea Europeană. 
Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile precizate 
şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să 
fie realistă şi aplicabilă. 
Comuna  Dămienești poate deveni: 
► un mediu curat şi sănătos, cu străzi curate şi numeroase spaţii verzi; 
► o comună cu o infrastructură modernă şi funcţională; 
► o comună unde traficul greu ocoleşte zona locuibilă; 
► o comună care oferă servicii de calitate; 
► o comună care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate; 
► o comună cu instituţii culturale moderne; 
► o comună culturală de importanță județeană, regională, națională și internațională; 
► o comună care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin 
instituţiile de învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă 
calificare; 
► o comună a cărui economie se bazează pe resursele existente şi le fructifică în mod 
conştient şi raţional, care absoarbe forţa de muncă locală, cu un sector de servicii de înaltă 
calitate şi o industrie prelucrătoare inovativă; 
În concluzie, strategia de dezvoltare este o radiografie a prezentului şi viitorului, care 
stabileşte direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza deciziilor viitoare, ale celor care vor 
hotărâ măsurile necesare atingerii ţintelor propuse. 
 
 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS  
 

Nr.crt. Specificație Numar pa-
gina  

1 Cap. I -Introducere  1 
2 Cap.II. -Context de dezvoltare  durabilă  2 
3 Cap.III Analiza-diagnostic a dezvoltării socio-economice  8 
4 a.la nivelul județului  Bacău 

 
8 

5 b.la nivelul comunei  Dămienești  41 
6 Cap. IV  Analiza sowt 99 
7 Cap. V. Strategia de dezvoltare propusă 

 
112 

8 Cap. VI.   Direcții strategice de dezvoltare 136 
9 Cap.VII Plan acțiune 151 
10 Cap.VIII Potențiale surse de finanțare 176 
11 Cap.IX Monitorizarea și implementarea strategiei  187 
12 Cap.VIII Concluzii 193 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A COMUNEI DAMIENESTI 2021-2027 

163 
 

 


	Vegetaţia
	Soluri
	Arii naturale protejate
	Calitatea aerului
	Cutremure
	Dămienești este una din cele 7 comune din România finaliste pentru titlul de Sat European de Tineret 2022.

