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Context  

 

În ultima perioadă, politicile și strategiile emise de Uniunea Europeană au 

abordat din ce în ce mai mult conceptul de dezvoltare durabilă, acesta 

devenind un obiectiv central al Uniunii Europene încă din anul 1997.  

În anul 2010, Comisia Europeană lansează Strategia ”Europa 2020 – o 

strategie europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii”. Aceasta evidențiază încă din titlu prioritățile strategice în acest 

domeniu și fixează cinci obiective asumate la nivel european, în următoarele 

domenii: ocupare, cercetare, mediu-energie, educație și combaterea sărăciei-

incluziune socială
1
.  

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, conceptul de 

dezvoltare durabilă nu constituie o opțiune, ci singura perspectivă rațională 

de valorificare sustenabilă a potențialului natural, economic și uman. Cu 

toate acestea, România mai are de redus decalaje economico-sociale 

semnificative în perioada următoare, concomitent cu transpunerea în 

practică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Reforme naționale pentru creștere inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii la          

orizontul anului 2020, accesat pe www.fonduri-ue.ro 

 
 

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, s-au stabilit următoarele obiective strategice pe 

termen scurt, mediu și lung:  

 încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile 

în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat 

membru al UE; 

 atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

 apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al 

țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor 

dezvoltării durabile.  

În acest context, inițiativa autorităților publice locale de la nivelul comunei 

Farcașa de a elabora Strategia de dezvoltare locală într-un moment extrem 

de oportun pentru actorii locali (alocarea fondurilor europene în perioada de 

programare 2014-2020), constituie unul dintre cei mai importanți pași 

efectuați în procesul de dezvoltare.  

 

 

 

 



 
Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 
 

6 

Dezvoltarea rurală durabilă  

Luând în considerare localizarea comunei Farcașa în spațiul rural, acest 

aspect conturează necesitatea unei abordări diferențiate a conceptului de 

dezvoltare durabilă. Mai exact se pune accent pe conceptul de dezvoltare 

rurală durabilă, a cărui direcție de abordare conduce la menținerea 

echilibrului în cadrul ansamblului relațional de componente care alcătuiesc 

spațiul rural. Dezvoltarea rurală durabilă este privită ca o stare de echilibru 

dinamic a sistemului rural, la care fiecare componentă – fizică, socială, 

economică – își aduce propriul aport, prin evoluții stabile, previzibile și 

monitorizabile.  

Una dintre cele mai semnificative contribuții privind capitalul natural, 

moștenirea culturală și coeziunea socială pe care România o aduce Uniunii 

Europene este reprezentată de zonele rurale și agricole. Motiv pentru care 

utilizarea rațională a resurselor naturale este unul dintre cele mai importante 

obiective în ceea ce privește abordarea dezvoltării durabile în Uniunea 

Europeană și politicile economice promovate în țările membre, implicit în 

România.  

La nivelul comunei Farcașa se conturează numeroase aspecte favorabile care 

susțin dezvoltarea durabilă a zonei: condiții naturale favorabile, existența 

unei forțe de muncă semnificative și relativ ieftine, puternica dezvoltare a 

ofertei de produse ecologice, potențial de dezvoltare a agroturismului.  

 

 

 

 

Cerințele realizării dezvoltării rurale durabile se enunță sub următoarea 

formă
2
:  

1.  Distribuirea echilibrată și echitabilă a resurselor și accentuarea laturii 

calitative a producției ca atribute ale unor noi concepții despre 

redimensionarea creșterii economice; 

2. Conservarea și sporirea resurselor naturale, întreținerea densității 

ecosistemelor, monitorizarea impactului dezvoltării economice asupra 

mediului; 

3.  Perfecționarea, reorientarea sau schimbarea tehnologiilor și punerea 

sub control a riscurilor acestora; 

4.  Creșterea gradului de participare la luarea deciziilor privind economia 

și mediul de către organismele locale. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Analele Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2009 
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală  

 

 

În urma aderării României la Uniunea Europeană, politica națională de 

dezvoltare a acesteia s-a conformat politicilor și aquis-ului comunitar, în 

vederea dezvoltării durabile și eliminării disparităților existente la nivelul 

statelor membre. Acest aspect a contribuit la sporirea importanței 

programării strategice, aceasta constituind principiul de alocare a fondurilor 

europene.  

În următoarea perioadă programatică (2014-2020) Uniunea Europeană va 

acorda României fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 43 

miliarde euro.  

În vederea accesării fondurilor europene alocate României, este necesar ca 

autoritățile publice locale să dezvolte la nivelul său de administrare o 

planificare coerentă și unitară a politicilor publice, perfect pliată pe 

necesitățile și oportunitățile proprii de dezvoltare. Acest demers asigură 

cadrul propice colaborării autorităților publice locale, organizațiilor locale, 

agenților economici precum și cetățenilor privind identificarea viziunii și 

direcțiilor de dezvoltare ale comunei.  

 

 

 

Scopul strategiei  

Strategia de dezvoltare a comunei Farcașa va orienta și va integra eforturile 

de dezvoltare locală a întregii comunități și va urmări o mai bună planificare 

a resurselor în vederea atingerii obiectivelor stabilite astfel încât să fie 

asigurată creșterea bunăstării și calității vieții locuitorilor din comună.  

Strategia de dezvoltare a comunei Farcașa va avea în vedere sporirea 

nivelului de trai și a bunăstării locuitorilor, prin valorificarea și utilizarea 

rațională a resurselor existente. De asemenea, va susține coordonarea 

proiectelor de investiții, asigurând suport administrației locale în vederea 

atragerii fondurilor europene nerambursabile.Totodată, se va pune accent și 

pe valorificarea potențialului local, pe oportunitățile și realele disponibilități 

pentru dezvoltare.  

Dată fiind perioada extinsă de timp la care se referă documentul, se propune 

o prioritizare a direcțiilor de acțiune și investițiilor cu impact semnificativ 

asupra dezvoltării economice și sociale din surse interne sau externe, în 

scopul îmbunătățirii condițiilor de bază (infrastructură, servicii sociale, 

servicii comunitare și de gospodărie comunală, protecția mediului etc), care 

să asigure dezvoltarea viitoare a comunei.  
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Metodologia de elaborare a strategiei

 

În vederea unei dezvoltări durabile a localității, administrația publică locală 

a comunei Farcașa a conștientizat necesitatea elaborării unui document 

programatic, cu atât mai mult cu cât acesta poate contribui la atragerea de 

finanțări interne sau externe, rambursabile sau nerambursabile în perioada 

2014-2020.  

Strategia de dezvoltare a comunei Farcașa 2014-2020, a fost elaborată în 

concordanță cu politicile comunitare, strategiile de la nivel național, 

programele și documentele programatice de la nivel județean și regional, 

urmărindu-se în mod constant respectarea criteriilor de calitate utilizate la 

nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: 

relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență și coerență, pragmatism, 

sustenabilitate, aranjamente de management și monitorizare.  

Mai exact, în procesul de elaborare s-a avut în vedere corelarea cu 

următoarele documente programatice: Strategia de Dezvoltare Regională 

Nord-Est 2014-2020, Strategia de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020, 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-

2020-2030, Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de 

programare 2014-2020 și alte documente programatice.  

 

 

 

 
 

Din punct de vedere metodologic au fost parcurse  următoarele etape:  

 

1. Evaluarea stadiului actual de dezvoltare socio-economică                      

 

Reprezintă prima etapă de elaborare a documentului, cuprinzând auditul 

socio-economic al comunei. Analizele efectuate în cadrul acestei etape 

constituie fundamentul pentru elaborarea viziunii, obiectivelor și planurilor 

de acțiune.  

 

Această secțiune a fost elaborată într-o manieră concluzivă, conturându-se 

informații sintetizate despre situația actuală a comunei Farcașa, grupate pe 

zece domenii de interes. 

 

Datele analizate au fost preluate de la instituțiile specializate: Institutul 

Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Neamț, Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, Inspectoratul Școlar 

Județeam  Neamț, Primăria comunei Farcașa etc.  

 

De asemenea, au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă 

comunitatea locală, principalele resurse pe care se poate baza dezvoltarea 

comunei, dar și principalele direcții de dezvoltare pentru perioada 

programatică, în urma aplicării chestionarelor specifice fiecărui domeniu 

tematic.  
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Grupurile țintă abordate de aceste studii au fost formate din administrațiile 

publice locale, mediul de afaceri, instituțiile publice din comuna Farcașa.  

 

Nu în ultimul rând, s-a pus accent și pe consultarea stakeholderilor, prin 

organizarea de ședințe cu grupurile de lucru stabilite pe domenii 

investiționale în vederea centralizării nevoilor și planurilor de investiții 

locale în concordanță cu planificarea națională și europeană pentru perioada 

2014-2020.  

 

2. Elaborarea Analizei SWOT                                                                         

 

Această etapă include totalitatea punctelor slabe, a punctelor tari, a 

amenințărilor și oportunităților identificate la nivelul comunei Farcașa, ca 

urmare a evaluării stadiului actual. Elementele definitorii identificate odată 

cu parcurgerea acestei secțiuni, au stat la baza formulării direcțiilor 

strategice de dezvoltare și a proiectelor investiționale relevante.  

 

3. Întocmirea planificării strategice                                                              

În cadrul acestei etape a fost elaborată partea strategică a documentului, prin 

conturarea viziunii, obiectivelor strategice, planului de acțiuni, respectiv a 

portofoliului de proiecte. Această secțiune a fost realizată utilizând 

deopotrivă concluziile analizei situației actuale a comunei, cât și informațiile 

și recomandările colectate în urma aplicării chestionarelor specifice fiecărui 

domeniu de interes.  

 

 

4. Implementarea și monitorizarea strategiei                                                   

Constituie ultima etapă a Strategiei de dezvoltare a comunei Farcașa, în 

căreia se prezintă condițiile, metodele și instrumentele care vor facilita 

punerea în practică a politicilor și proiectelor de dezvoltare propuse în cadrul 

documentului programatic.  
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Capitolul II – Evaluarea situației existente 
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Localizare și teritoriu  

 

Comuna Farcașa aparține Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, 

fiind situată în partea de Nord-Vest a județului Neamț, între 

bazinul mijlociu al râului Bistrița (Valea Bistriței), mai 

exact între Poiana Teiului și Vatra Dornei. Aceasta este 

delimitată pe partea dreaptă de Munții Bistriței și pe partea 

stângă de Munții Stănișoarei. 

 În ceea ce privește principalele localități vecine ale 

comunei Farcașa, acestea sunt distribuite astfel: în partea de 

Nord-Vest comuna Borca, în partea de Est comuna Pipirig, 

iar în partea de Sud-Est comuna Poiana Teiului.  

Suprafața totală a comunei Farcașa este de 9.233 ha, din 

care doar 46 ha sunt acoperite de curți și construcții. Cea 

mai mare parte din teritoriul administrativ al comunei este 

acoperit de păduri, 6.231 ha și de suprafața agricolă, 

respectiv 2.813 ha
3
.  

                                                           
3
  Anuarul statistic al județului Neamț, ediția 2013 
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Accesibilitate  

Localizată în județul Neamț, comuna Farcașa se află la distanțe aproximativ 

egale (60 km) de două dintre centrele urbane din județ, respectiv Bicaz și 

Târgu Neamț, avantaj ce poate atrage interesul potențialilor investitori.  

De menționat este faptul că legăturile către orașele din județ (Piatra Neamț, 

Bicaz, Târgu Neamț), și nu numai (Vatra Dornei – SV; Toplița – HR) se 

realizează doar pe cale rutieră, drumul de legătură fiind drumul național DN 

17B. De asemenea, toate cursele de transport auto în comun care circulă de 

la Piatra Neamț către Vatra Dornei trec prin comuna Farcașa.  

Comuna nu dispune de acces direct la transportul feroviar. Cea mai 

apropiată stație de cale ferată se află în orașul Bicaz, la 62 km distanță, unde 

legăturile naționale se realizează prin rețeaua CFR, magistrala secundară 509 

Bicaz-Piatra Neamț-Buhuși-Bacău.   

Un alt aspect important este reprezentat de accesul la transportul aerian, care 

este asigurat de cele două aeroporturi ale regiunii Nord-Est. Cel mai apropiat 

de comuna Farcașa este aeroportul Bacău, situat la circa 168 km, distanță ce 

poate fi parcursă cu mașina în cel mult 2 ore. Rutele directe disponibile de 

pe aeroportul Bacău spre orașe europene din cadrul unor țări dezvoltate 

exonomic (Marea Britanie, Irlanda, Spania, Turcia) reprezintă un real suport 

pentru atragerea investitorilor străini.  

O altă altenativă mai îndepărtată pentru rute aeriene este și aeroportul 

internațional Iași, aflat la 168 km de comuna Farcașa. Acesta operează 

zboruri atât pe rute interne, cât și pe rute externe.  
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Repere istorice și tradiții 

 

Valul migraționist al populației române din 

zonele Transilvaniei și Bucovinei, de la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea, datorită prigoanei 

religioase, naționale și sociale, a condus la 

apariția și dezvoltarea comunei Farcașa. Încă 

din acele timpuri numărul locuitorilor începe a 

spori, iar satele dețin o pondere în viața religios-

culturală și economică a zonei.  

Numele comunei Farcașa provine de la pârâul 

de-a lungul căruia, în trecut, se întindea 

localitatea. Prima mențiune documentară se 

poate regăsi în cadrul unui document al lui Ilie  

 

 

 

 

Voievod, din anul 1437, care face o donație 

Mănăstirii Neamț: ”poi pe obcină între obârșia 

Largului și a Fărcașei, drept la Piatra Cornului 

(...) și de acolo, la vale, pe Bușmei, până la gura 

Farcașei și râul Farcașei (...)”.  

Alături de această mențiune, numele comunei 

Farcașa se regăsește și în cadrul unui act de 

donație făcut de Alexandru Lăpușneanu către 

Mănăstirea Slatina, în anul 1558. Acesta dona 

moșiile Borca, Mădei, Sabașa și o parte din 

Farcașa.  

 

 

 

 

 

Zona județului Neamț este păstrătoare a 

tradițiilor strămoșești, fie că este vorba de 

creațiile meșterilor populari, de obiceiurile 

străvechi sau de portul popular tradițional.  

În comuna Farcașa, obiceiurile și tradițiile cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă sunt cele mai 

importante și mai vesele manifestări folclorice 

din zonă. Astfel, luna decembrie este plină de 

datini și obiceiuri de iarnă din vechime. Se 

remarcă, cu precădere, jocul ”Caprei”, ritual 

menit să aducă rodnicie anului care urmează, 

spor de animale în turmele păstorilor sau 

succesul recoltelor.  

De asemenea, un alt obicei întâlnit este acela de 

a umbla cu ”Ursul”, menit să fertilizeze și să 

purifice solul și gospodăria. Acesta este însoțit 

de un grup de colindători mascați și costumați, 

care întruchipează diverse animale sau 

personaje care îl ațâță prin strigături.  
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Caracteristici climatice, vegetație și sol   

 

Regimul climatic specific comunei Farcașa este de munte, caracterizat prin 

veri temperate și ierni lungi. Temperatura medie anuală este de 6 grade 

Celsius. Luna cea mai friguroasă este ianuarie (temperatura medie în jur de -

7 grade Celsius), iar luna cea mai călduroasă este iulie (temperatura medie în 

jur de 17 grade Celsius). Temperatura minimă absolută poate coborî până la 

-31 grade Celsius, iar cea maximă absolută până la 36 grade Celsius.  

O altă caracteristică a climatului, generată de o fragmentare mare a 

reliefului, este reprezentată de inversiunile termice, care apar în zonele 

depresionare la sfârșitul toamnei și iarna. De asemenea, localizarea în 

vecinătatea lacului Izvorului Muntelui exercită o aducțiune moderatoare 

asupra regimului termic, având ca efect atenuarea înghețurilor de toamnă.  

De asemenea, numărul de zile senine este în mare toamna, când culturile pot 

să ajungă la finalul perioadei de vegetație, la coacere. Acesta este anotimpul 

când vizibilitatea este posibilă prin masivele impunătoare din jur: Pietrele 

Doamnei (Rarău), Toaca (Ceahlău), Pietrosu (Călimani). Lungimea 

perioadei de vegetație este de 140 de zile.  

Precipitațiile se caracterizează printr-o cantitate medie anuală de 800 mm. 

Cantitățile minime de precipitații se înregistrează în lunile decembrie, iar 

cele mai abundente în luna iunie. Numărul mediu anual de zile cu  

 

precipitații este de 140. Nebulozitatea cea mai mare se semnalează în zona 

culmilor.  

Zona nu se caracterizează prin vânturi puternice, rareori formându-se 

furtuni. Cele mai frecvente vânturi bat din direcțiile N și NV, frecvența lor 

fiind de aproximativ 45%.  

În ceea ce privește relieful, comuna Farcașa cuprinde o arie montană cu 

vârfuri de înălțimi medii, cu un important fond forestier și întinse păduri și 

fânețe. Rocile specifice flișului fiind mai puțin rezistente la eroziune au 

favorizat adâncirea puternică a văilor.  

Altitudinea maximă înregistrată în vârful Bivolu (1.530 m). Alte vârfuri mai 

importante sunt: Hălăuca (1.509 m), Baicu (1.334 m), Prislop (1.392 m). 

Între acestea culmi, râul Bistrița, cu o direcție de curgere de la NV la SE, și-

a creat o vale cu sectoare mai largi sau mai înguste. 

Cea mai mare suprafață a ariei montane are altitudini cuprinse între 700 și 

1.000 m, și este compusă din culmi cu aspect de plai, ocupate de păduri, 

pășuni și fânețe naturale. Altitudinea are o influență indirectă asupra 

distribuției vegetației, în schimb intervine direct asupra factorilor climatici.  
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Resurse primare și secundare  

Resurse naturale  

Rezervații naturale și peisaje  

Comuna Farcașa este situată în apropierea unuia dintre cele mai importante 

parcuri naturale de la nivel național, deținător a multor arii protejate și 

peisaje rar întâlnite.  

Astfel, la doar 20 de km distanță se întâlnește Parcul Național Ceahlău, 

delimitat de văile Bistriței, Bistricioarei, Bistrei și Bicazului. Acesta are în 

interiorul lui trei arii protejate: Rezervația Științifică ”Ocolașul Mare”, 

Rezervația natural botanică ”Polița cu Crini” și Monumentele naturii 

”Cascada Duruitoarea” și ”Avenul Mare”, și cuprinde peste 1.100 specii de 

flori și 90 de specii de păsări și animale. Tot aici, se regăsește și Masivul 

Ceahlău, una dintre cele mai mari atracții turistice din Carpații Orientali, 

fiind cel mai important masiv din Moldova și considerat cel de-al doilea 

munte sfânt al creștinătății.  

 

 

 

 

 

 

 

Tot în apropierea comunei Farcașa, la mai puțin de 20 km distanță, se află 

lacul de acumulare Izvorul Muntelui, cel mai mare lac artificial (35 km pe o 

suprafață de 33 km
2
) amenajat pe râurile interioare din România. Situat pe 

cursul superior al râului Bistrița, lacul s-a format ca urmare a construirii 

barajului hidroenergetic cu același nume. Popasurile turistice din apropierea 

lacului, sau amenajarea portului turistic Bicaz (de unde pleacă 

ambarcațiunile pentru plimbări de agrement) au contribuit la sporirea 

atractivității turistice a zonei.   

Nu în ultimul rând, se remarcă rezervația faunistică Borca, la 6 km distanță 

de comuna Farcașa, ale cărei teritorii totalizează o suprafață de 357 hectare. 

Pădurile sunt de rășinoase sau amestec de rășinoase cu fag, și protejează 

cocoșul de munte, specie rar întâlnită, protejată de lege.  
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Fondul funciar  

În anul 2012, din totalul suprafeței comunei Farcașa, doar 1,5% era 

reprezentat de suprafața intravilană, mai exact 159 ha, în timp ce suprafața 

agricolă ocupă un procent de 28,7% din total.  O pondere însemnată o dețin 

suprafețele acoperite cu păduri, și anume 67,4%.  

Resurse hidrografice 

Suprafața comunei Farcașa este străbătută pe o lungime de 5 km de cursul 

râului Bistrița, pe direcții diferite având două sectoare de vale îngustă: la 

Vadu Rău și Poiana Popești. Acesta are ca aflenți: pârâul Stejaru (5 km) și 

pârâul Bușmei (2 km) - pe dreapta, iar pârîul Farcașa (17 km) și pârâul 

Popești (4 km) – pe stânga.   

Rețeaua hidrografică, favorizată de condițile climatice și litologice, este 

destul de bogată. Se înregistrează debite maxime primăvara, ca urmare a 

suprapunerii perioadelor ploioase cu topirea zăpezilor din zona înaltă a 

văilor. Râul Bistrița ajunge la un debit de circa 50-70 m
3
/s.  

Fondul forestier 

Fondul forestier constituie una dintre cele mai împortante resurse din 

comuna Farcașa, cu atât mai mult cu cât suprafața ocupată de păduri ocupă 

mai bine de 67% din suprafața totală a comunei. Acestea sunt răspândite în 

funcție de altitudine (între 580 și 1.530 m). La altitudini de peste 1.100 m, se 

întâlnește arboretele pure de molid, în timp ce la altitudini mai mici 

predomină arboretele de amestec – molid, fag, brad.  

 

Flora și fauna 

Pe malurile Bistriței și în zona inferioară a afluenților râului, se dezvoltă o 

vegetație caracteristică zonelor umede formată din mentă, barba ursului, 

piciorul cocoșului, dar și arbori de anin, salcie și mesteacăn.  

Etajul subalpin (1.400 – 1.550 m) este format din jnepeni, ienuperi, precum 

și tufișuri de afin și merișor. Pe pășunile situate mai jos față de etajul 

subalpin se întâlnesc amestecuri de firuță, păiuș, trifoi alb, trifoi roșu, 

ciuboțica cucului și urzica. Acestea sunt folosite vara pentru pășunatul 

animalelor. 

În cadrul pădurilor se poate recolta o mare varietate de fructe de pădure – 

zmeură, fragi, mure, din înălțimile subalpine afine și merișoare, iar începând 

din primăvară și până în toamnă se întâlnesc ciuperci comestibile și plante 

medicinale.  

Pe de altă parte, pădurile din zonă adăpostesc o gamă variată de animale, 

începând de la insecte (fluturi, albine etc.), viermi, melci până la șerpi, 

păsări (gaița, ciocănitoarea, cocoșul de munte, vrabia, mierla, pupăza etc.) și 

mamifere (urși, cerbi, mistreți, vulpi, iepuri, lilieci, arici, veverițe, jderi, 

vidre).  

De asemenea, în apele Bistriței și ale afluenților acesteia populează diferite 

specii acvatice: păstrăvul, mreana, scobarul, cleanul, grindeiul și foarte rar 

lostrița.  
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Resurse antropice 

Infrastructura rutieră a comunei Farcașa este reprezentată de drumul național 

DN 17B și drumurile comunale care facilitează accesul spre interiorul 

localităților comunei. Acestea prezintă anumite aspecte defavorabile, legate 

de starea drumurilor sătești, a trotuarelor sau de siguranța rutieră.  

În anul 2013, fondul locativ al comunei Farcașa înregistra un număr de 

1.163 locuințe, suprafața locuibilă pe cap de locuitor fiind de 19 m
2
. 

Valoarea raportului populației pe locuințe este de 3 persoane/locuință.  

În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, comuna beneficiază de o 

lungime totală a rețelei de distribuție a apei potabile de 12,3 km, care 

deservește gospodăriilor din satele: Farcașa, Stejaru și Bușmei. În prezent, 

comuna nu dispune de un sistem de evacuare a apelor uzate, fiind utilizate 

bazine vidanjabile sau latrine uscate. 

De asemenea, locuitorii comunei Farcașa nu beneficiază de o rețea de 

distribuție a gazelor naturale sau a agentului termic.  

Unul dintre ele mai importante elemente de patrimoniu cultural din cadrul 

comunei este reprezentat de Biserica de lemn ”Sfânta Parascheva”, care se 

numără printre cele mai valoroase monumente de lemn din județ și chiar din 

regiune, datorită valorii culturale și arhitecturale deosebite.  

Conform Direcției Regionale de Statistică Neamț, mediul de afaceri de la 

nivelul comunei se remarcă printr-un număr de 30 întreprinderi care activau 

în anul 2013.  

 

Pe teritoriul comunei funcționează 3 unități școlare cu clasele I-IV și o 

școală cu clasele I-VIII, toate oferind condiții optime pentru desfășurarea 

procesului de învățământ.  

În ceea ce privește domeniul sanitar, comuna dispune de un singur 

dispensar, în cadrul căruia funcționează un cabinet de medicină generală de 

familie și își desfășoară activitatea un medic generalist și un asistent 

medical.  

De asemenea, în clădire funcționează și un cabinet stomatologic privat în 

care un medic stomatolog oferă servicii medicale de specialitate locuitorilor.   

Resurse energetice   

Luându-se în considerare rata ridicată de împădurire a fondului funciar din 

comuna Farcașa, energia provenită din combustibili solizi (biomasa) are un 

potențial ridicat. De aceea, se pot valorifica reziduurile din exploatări 

forestiere și lemn de foc, cât și deșeurile de la prelucrarea lemnului 

(rumeguș, alte resturi de lemn).  

Energia din biomasă, generată din surse proprii, are mai multe avantaje: 

îmbunătățește securitatea energetică, reduce cheltuielile financiare, 

contribuie la dezvoltarea de noi afaceri și la crearea de noi locuri de muncă. 

Ba mai mult, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la 

prevenirea poluării mediului și la dezvoltarea durabilă.  
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Situația demografică și  

indicatori reprezentativi 

 

Acest subcapitol, realizat într-o manieră concluzivă, 

prezintă informații sintetizate cu privire la situația 

demografică existentă la nivelul comunei Farcașa. 

Indicatorii analizați oferă informații referitoare la 

structura populației pe diverse categorii de analiză (sex, 

vârstă, etnie, religie), fiind reliefate în același timp 

aspecte precum gradul de îmbătrânire al populației sau 

potențialul de activitate al acesteia. 
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Situația demografică și indicatori reprezentativi 

 

Potrivit Direcției Județene de Statistică Neamț, la recensământul populației 

din 2011, populația comunei Farcașa se cifra la 3.201 locuitori, cu doar 0,3 

procente mai puțin față de anul precedent. De asemenea, se remarcă o 

evoluție descendentă a numărului de locuitori de la nivelul comunei, întrucât 

în anul 2013 este înregistrată o scădere1,33% față de anul 2010.  

Tabel nr. 2.1 – Evoluția populației totale din comuna Farcașa 

Nr. crt. Denumire 2010 2011 2012 2013 

1. Populația totală 3.211 3.201 3.178 3.168 

Sursa:Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014     

În ceea ce privește raportul populației pe sexe, la nivelul anului 2011, acesta 

este unul echilibrat. Populația masculină deține un procent de 49,1%, în timp 

ce 50,8% din populația comunei este reprezentată de sexul feminin. Acest 

aspect este evidențiat și de raportul de masculinitate care oferă infomații cu 

privire la faptul că 103,5 bărbați revin unui număr de 100 de femei. 

Tabel nr. 2.2 - Populația stabilă pe sexe în comuna Farcașa  

Nr. crt. Denumire 2010 2011 

1. Populația totală 3.211 3.201 

2. Masculin 1.595 1.589 

3. Feminin 1.616 1.612 

Sursa: Anuarul statistic al județului Neamț, ediția 2011, 2012                       

Densitatea populației înregistrată pe întreg teritoriul comunei este de 34,3 

locuitori/km
2
, cu 45,5 locuitori/km

2 
mai puțin decât densitatea înregistrată în 

județul Neamț.  

Conform datelor de la recensământul populației din 2011, structura 

populației după etnie, prezintă o preponderență în rândul persoanelor române 

(97,5%), cu o minoritate de romi (1,36%), pentru restul populației nefiind 

stabilită sau cunoscută apartenența etnică.  

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(98,4%), pentru 1.3% din populație nu este cunoscută apartenența 

confesională.  

Structura populației pe grupe de vârstă 

În vederea identificării stadiului de îmbătrânire sau întinerire a populației, 

inclusiv a perspectivelor viitoare este necesar a se analiza și structura 

populației pe grupe de vârstă; indicator care poate oferi cadrul necesar 

analizei posibilităților de asigurare a forței de muncă tânără, tendințele de 

îmbătrânire sau întinerire demografică.  

Din totalul populației înregistrate, cea tânără reprezintă 16,9% din totalul 

comunei, populația adultă reprezintă 63,9%, iar populația vârstnică 19,03% 

din total. Conform acestei analize, se constată faptul că există un echilibru în 

ceea ce privește structura populației la nivelul comunei Farcașa.  
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Tabel nr. 2.3 – Structura populaței pe vârste, în perioada 2011-2013 

Nr. crt 
Grupă de 

vârstă 
2011 2012 2013 

1. 0-14 ani 548 526 538 

2. 15-64 ani 2.038 2.047 2.027 

3. 
65 de ani și 

peste 
615 605 603 

TOTAL 3.201 3.178 3.168 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014 

 

Indicele de îmbătrânire demografică constituie un alt indice statistic care 

poate evalua îmbătrânirea populației. Acesta denotă capacitatea unei 

comunități de a se regenera demografic. În anul 2013, în comuna Farcașa 

gradul de îmbătrânire demografică este de 112 %, ceea ce înseamnă că la 

100 de persoane cu vârsta până la 15 ani revin 112 persoane cu vârsta de 

peste 65 de ani.  

Raportul de dependență demografică, care aduce în prim-plan potențialul de 

activitate al populației, atinge o valoare de 56,2 % în anul 2013. Concret, 

este indicată presiunea pe care populația inactivă o exercită asupra populației 

active. Astfel, în comuna Farcașa, la 100 de persoane cu vârsta cuprinsă 

între 15-64 de ani, revin aproximativ 56 de persoane tinere și persoane 

vârstnice.  

De remarcat este faptul că acest indicator poate fi calculat și diferit în funcție 

de două categorii: tineri și vârstnici.  

Astfel, raportul de dependență al tinerilor evidențiază raportul dintre 

numărul persoanelor tinere (0-14 ani) și persoanele adulte (15-64 ani) și 

atinge o valoare de 26,5%.  

Pe de altă parte, raportul de dependență al vârstnicilor este mai ridicat, 

atingând valoarea de 29,7%. Se constată așadar, că raportul de dependență al 

tinerilor este mai scăzut decât cel al vârstnicilor, creionându-se un grad 

crescut de îmbătrânire a populației.  

Rata de înlocuire a forței de muncă, la nivelul comunei Farcașa atinge o 

valoare de 79,6%, ceea ce înseamnă că 100 de persoane adulte vor putea fi 

înlocuite de  persoane, creându-se un deficit de resurse de muncă de circa 

20%.  

Mișcarea naturală a populației  

În anul 2010, la nivelul comunei Farcașa, structura pe vârste a populației 

purta amprenta unui proces de îmbătrânire demografică, marcat în special 

prin scăderea natalității, conducând implicit la înregistrarea unui spor natural 

negativ, cu o valoare de -5. Cu un an mai târziu, situația devine una 

favorabilă, remarcându-se o înregistrare a unui spor natural pozitiv.  

Mai exact, natalitatea, prima componentă a mișcării populației, a cunoscut, 

în anul 2011, o valoare crescută a numărului de nașteri (33), spre deosebire 

de anul precedent (29). În același interval de timp, mortalitatea cifra 30 de 

decese (cu 11% mai puțin față de anul 2010). Luând în considerare faptul că 

pe termen mediu și scurt, mortalitatea nu va contribui la reducerea scăderii 

demografice, natalitatea este singura componentă asupra căreia se poate 

interveni, redresarea acesteia putând avea efecte pozitive și de lungă durată.  
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Tabel nr. 2.4 - Mișcarea naturală a populației – comuna Farcașa  

Nr. crt. Denumire 2010 2011 

1. Natalitate 29 33 

2. Mortalitate 34 30 

3. Spor natural -5 3 

4. Mortalitate infantilă 1 1 

Sursa: Anuarul Statistic al județului Neamț, ediția 2011, 2012 

Populația ocupată  

În ceea ce privește populația ocupată, la nivelul anului 2012, aceasta 

reprezenta un procent de 11,5% (237 locuitori) din totalul populației active. 

Acest procent indică numărul persoanelor din cadrul comunei, cu vârsta de 

peste 15 ani, care obțin venituri sub formă de salarii sau benicii, alături de 

persoanele ocupate în gospodăria auxiliară cu producerea de produse 

agricole în exclusivitate pentru consumul propriu.  

 

Figura nr. 1.1 – Repartiția populației ocupate pe  domenii de activitate  
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Mediul economic local 

”Mediul economic local” prezintă informaţii 

referitoare la demografia întreprinderilor locale (o 

analiză asupra evoluției numărului de unități 

economice active, distribuției acestora pe domenii de 

activitate, situației financiare) şi relevă nivelul actual 

de dezvoltare a spațiului antreprenorial local. Pe de 

altă parte, localizarea comunei în zonă montană, a 

impus analiza potențialului economic agricol, 

zootehnic și silvic.  
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Mediul economic local 

 

Analizând distribuția intensității antreprenoriale la nivelul mediului rural din 

județul Neamț se constată faptul că cele mai multe unități economice sunt 

deschise în orașe, mai ales în municipii.  

Un prim element de diferențiere antreprenorială îl constituie apropierea de 

orașe sau de căile de transport, în special cel rutier. De aceea, localitățile 

străbătute de șosele europene și naționale au beneficiat de atuul tranzitării de 

transport marfă care a căpătat o pondere importantă în defavoarea celui 

feroviar și a permis constituirea multor firme de comerț en-gross.  

Impactul fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare se regăsește parțial și 

în dezvoltarea antreprenoriatului în județul Neamț:  

 prin implementarea unor proiecte de investiții pentru o serie de 

firme care s-au modernizat tehnologic; 

 prin realizarea de investiții în infrastructură, căi de acces, dotare cu 

utilități (apă, canalizare), infrastructură turistică; 

 prin susținerea dezvoltării activităților agricole și nonagricole în 

satele din județ; 

 

 

 

 

 prin desfășurarea de cursuri și training-uri de dezvoltare a 

competențelor și de creștere a adaptabilității la noile locuri de 

muncă
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 Starea economică a județului Neamț, nr.6/2013, document accesat pe www.cicia.ro 
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Demografia întreprinderilor locale  

Potrivit datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Neamț, în anul 

2012 numărul total al unităților active din comuna Farcașa era de 30 de 

unități. Dintre acestea, 73,3% sunt microîntreprinderi (0-9 angajați) și doar 

3% întreprinderi mijlocii (50-249 angajați).  Evoluția numerică a numărului 

total de unități economice în perioada 2010-2012 a fost una descendentă, 

întrucât a fost înregistrată o scădere cu aproximativ 26,8%.  

Tabel nr. 2.5 – Evoluția numărului de unități locale active – comuna Farcașa 

Nr. crt. Denumire 2010 2011 2012 

1. Unități locale active 41 37 30 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014 

Analizând distribuția întreprinderilor de la nivelul comunei pe domenii de 

activitate, se constată că cele mai multe unități economice activează în 

sectorul de ”Prelucrare a lemnului, fabricare a produselor din lemn și plută, 

cu expecția mobilei”, cu un procent de 30% (9 unități).  

Domeniul comerțului este reprezentat de un număr de 7 unități, ocupând o 

poziție secundă în topul sectoarelor de activitate cu cele mai multe unități 

economice active. Alte domenii de activitate cu un număr mai ridicat de 

întreprinderi sunt: ”Silvicultură și exploatare forestieră” (3 unități), 

”Construcții” (2 unități), ”Transporturi terestre și transporturi prin conducte” 

(2 unități).  

Raportând numărul întreprinderilor existente în comuna Farcașa la 1.000 de 

locuitori, se obține o rată de 9,4 ‰, valoare inferioară raportului existent la 

nivel regional (15,3 ‰).  

 

Numărul salariaților, la nivelul anului 2012, declarați de unitățile economice 

active din comuna Farcașa a fost de 227, mai exact 11,1% din resursele de 

muncă disponibile din cadrul comunei. Cei mai mulți, 34,3 % erau angajați 

în domeniul comerțului. În sectorul de prelucrare a lemnului și fabricare a 

produselor din lemn și plută  erau angajați 31,2% dintre salariați, în timp ce 

sectorul de silvicultură și exploatare forestieră cuprindea 10,1% din total.  

Tabel nr. 2.6 – Numărul mediu de salariați ai unităților economice din Farcașa 

Nr. crt. An Număr mediu de salariați 

1. 2012 227 

2. 2011 255 

3. 2010 227 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014 

 

Figura nr. 2.2 – Distribuția salariaților pe domenii de activitate
5
  

 

 
                                                           
5
 Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014 

35% 

31% 

15% 

10% 

9% Comerț 

Prelucrarea lemnului 

Construcții de clădiri 

Silvicultură și exploatare forestieră  

Alte domenii  



 
Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 
 

25 

Rezultatele întreprinderilor  

În comuna Farcașa, cifra de afaceri totală înregistrată de întreprinderile 

active la nivelul anului 2012 era de 34.187.945 lei, cu 25% mai puțin față de 

anul precedent. Acest traseu descendent este cauzat de scăderea numărului 

de societăți comerciale din comună, pe fondul crizei economico-financiare 

manifestată începând cu anul 2008.  

Sectoarele de activitate care au contribuit cel mai mult la cifra de afaceri 

totală sunt: ”Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, 

cu excepția mobilei” (36%), ”Comerț” (22,9%), ”Construcții de clădiri” 

(16,7%) și ”Silvicultură și exploatare forestieră” (14,3%).  

Analizând clasamentul, mai sus prezentat, se evidențiază primele 3 domenii 

clasate. Așadar, cea mai mare cifră de afaceri a fost înregistrată de sectorul 

de prelucrare a lemnului și de fabricare a produselor din lemn și plută, iar 

sectorul de activitate ”Silvicultura și prelucrarea lemnului” a ocupat o 

poziție terță. Acest aspect vine să contureze potențialul sporit de dezvoltare a 

acestor două sectoare, acestea constituind, în același timp, o opțiune viabilă 

pentru creșterea economiei locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 2.7 – Rezultatele întreprinderilor din comuna Farcașa, pe sectoare 

de activitate, în anul 2012  

Nr. crt. 
 

Denumire domeniu 

Cifra de afaceri 

(lei) 

1. 

Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn și plută, cu excepția 

mobilei 

 

12.275.795 

2. Comerț 7.855.356 

3. Construcții de clădiri 5.733.798 

4. Silvicultură și exploatare forestieră 4.902.513 

5. Alte activități extractive 2.486.969 

6. Alte domenii 933.514 

TOTAL 34.187.945 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014 
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Agricultură și silvicultură 

Potențial agricol 

Comparativ cu alte zone rurale aparținătoare județului Neamț,  zonele rurale 

de munte se confruntă cu provocări aparte și au nevoi speciale. Județul 

Neamț nu face parte din categoria județelor deținătoare a unor întinse 

suprafețe agricole, întrucât, în cazul acestuia, predomină pădurile în totalul 

fondului funciar. Cu toate acestea, suprafețele agricole existente nu sunt 

deloc de neglijat, exploatarea lor eficientă putând contribui semnificativ la 

dezvoltarea mediului economic local.  

Similar, comuna Farcașa dispune de o suprafață totală de 9.233 hectare, din 

care peste 50% este reprezentată de păduri (aproximativ 67,5%), iar 

suprafața agricolă este sub un sfert din total, respectiv aproximativ  30%. 

Mai exact, suprafața agricolă de 2.813 ha, deținută de comuna Farcașa, 

constituie o resursă importantă care poate fi valorificată printr-o exploatare 

eficientă a terenului disponibil, constituind o reală oportunitate pentru 

dezvoltarea sectorului agricol pe plan local.  

 

Figura nr. 2.3 – Fondul funciar al comunei Farcașa, după folosință, 2012
6
 

                                                           
6
 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 

 

 

Suprafața arabilă a comunei se intinde pe o suprafață de 157 ha, 

reprezentând doar  5,55% din totalul suprafeței agricole.  

În ceea ce privește structura culturilor agricole se constată faptul că aceasta 

este orientată în principal pe cultivarea cartofilor (mai mult de 50% din 

suprafața cultivată, respectiv 86 ha), dar și a porumbului (41,4 % din totalul 

suprafeței cultivate, respectiv 65 ha). Cele mai restrânse culturi sunt cele de 

legume, aproximativ 4 ha.  

În prezent, în domeniul agricol activează o singură unitate economică, care 

în anul 2012 a obținut o cifră de afaceri de 1.008 lei, cu 82,4% mai puțin 

decât în anul 2010.  
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Figura nr. 2.4 – Efectivele de animale de la nivelul comunei Farcașa 

Din suprafața agricolă a comunei Farcașa cea mai mare pondere o dețin 

fânețele, cu peste 50% din totalul suprafeței, urmată îndeaproape de pășuni, 

care ocupă 41,8% din total. Suprafețele întinse de fânețe, respectiv pășuni, 

de pe teritoriul comunei Farcașa reprezintă resurse importante pentru  

atragerea de potențiali investitori în dezvoltarea de ferme zootehnice.  

Sub acest aspect, se remarcă faptul că  în comuna Farcașa se înregistrează un 

efectiv de 14.434 animale, din care predomină păsările, deținătoare a unui 

procent de 67,5%, urmate de ovine, cu un procent de 22,1% din numărul 

total de animale.  

De asemenea, producția de lapte de vacă de la nivelul comunei Farcașa s-a 

cifrat la 15.399 hectolitri, cea de lână la 6.994 kg, iar cea de ouă la 422.000 

bucăți. Analizând aceste date, se constată un potențial ridicat în ceea ce 

privește practicarea agriculturii montane, la nivelul comunei Farcașa, bazată 

în special pe creșterea ovinelor și bovinelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aceea, se poate pune accent pe încurajarea fermierilor de a practica 

această activitate la nivel mai înalt și nu doar în vederea obținerii producției 

pentru autoconsum (pot exista două alternative: cea de creștere a ovinelor și 

bovinelor pentru valorificarea laptelui sau pentru valorificarea cărnii).  

În prezent, în comuna Farcașa nu activează nicio fermă zootehnică, 

evidențiindu-se în schimb 5 asociații a crescătorilor de animale. Pe viitor, 

creșterea numărului de animale din comuna Farcașa, poate fi considerat un 

aspect prioritar, întrucât aceasta va genera un impact major asupra situației 

economice a comunei, a nivelului de trai al locuitorilor, dar și asupra calității 

pășunilor și fânețelor (prin creșterea volumului de îngrășăminte organice, 

valorificarea și întreținerea pășunilor).  
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Un punct slab al zonei în care comuna Farcașa este localizată îl reprezintă 

accesibilitatea scăzută la piețele de desfacere, dar și la unitățile de procesare, 

iar acestea au influență mare asupra costurilor de transport și asupra 

costurilor finale ale produselor procesate. Din cauza, fie distanțelor mari și a 

calității slabe a infrastructurii de transport dar și a lipsei concentrării ofertei, 

produsele din zonă nu sunt valorificate la întreaga lor valoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potențial silvic 

Suprafața totală a terenurilor acoperite cu vegetație forestieră din cadrul 

comunei Farcașa, este de 6.231, reprezentând 67,4% din totalul fondului 

funciar. Pădurile sunt răspândite altitudinal între 580 m și 1.530 m.  

Etajul pădurilor este format din:  

 păduri de rășinoase (cu precădere în bazinul Popești, Stejaru și 

Farcașa); 

 păduri de amestec rășinoase cu foioase (Farcașa).  

 

În ceea ce privește suprafața ocupată cu păduri și alte terenuri cu vegetație 

forestieră, aflată sub proprietate privată, aceasta se cifra, în anul 2012, la 

5.046 ha, parcurgând un traseu constant în perioada 2010-2012. De 

asemenea, sectorul de silvicultură și exploatare forestieră deține la nivelul 

comunei Farcașa un număr de 3 unități locale active. Cifra de afaceri 

înregistrată de acestea în anul 2012 reprezenta 14,3% din volumul cifrei de 

afaceri al comunei. 

Tabel nr. 2.8 – Situația economică a sectorului de silvicultură   

Nr. crt. 
Număr unități locale 

active 

Cifra de afaceri (lei) 

2010 2011 2012 

1. 3 9.721.364 7.048.694 4.902.513 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț, Adresa nr. 124/16.04.2014 
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Turism  

 

Turismul constituie un domeniu cheie în 

dezvoltarea durabilă a comunei Farcaşa, întrucât 

este un sector generator de venituri care antrenează 

şi dezvoltarea altor domenii economice conexe. De 

aceea, s-a acordat o atenție sporită acestui domeniu, 

fiind conturat potențialul de dezvoltare a tuturor 

formelor de turism practicabile în zonă, punându-se 

accent pe agroturism.  
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Turism  

Dezvoltarea durabilă a turismului în comuna 

Farcașa constituie un aspect prioritar, cu atât 

mai mult cu cât acesta poate constitui o sursă 

importantă de generare de venit întregii 

comunități locale. Practic, sectorul economic 

poate să prospere sub aspectul dezvoltării 

turismului.  

Poziționarea geografică a localității îi conferă 

acesteia o serie de avantaje și reale premise 

pentru dezvoltarea viitoare a unui turism 

competitiv. Circuitele montane turistice, traseele 

ușor practicabile, adecvate tuturor turiștilor, 

diversitatea cadrului natural constituie o bază a 

dezvoltării, în principal, a turismului montan și 

de agrement. De asemenea, un potențial 

deosebit îl deține agroturismul. De aceea, din 

prisma dezvoltării viitoare a comunei, 

agroturismul poate fi una din opțiunile viabile 

pe care comuna Farcașa le poate fructifica.  
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Resurse turistice 

Atracții naturale  

Comuna Farcașa, localizată pe traseul turistic între orașele Vatra Dornei și 

Piatra Neamț, se întinde între munții Bistriței (pe partea dreaptă) și munții 

Stănișoarei (pe partea stângă). Întreg teritoriul comunei se încadrează într-un 

peisaj aproape simetric față de valea Bistriței, înșirându-se pe terasele 

acesteia și ale afluenților ei.  

Cadrul natural al comunei Farcașa se remarcă prin ape cristaline, păduri de 

conifere și foioase, cu suprafețe întinse de pășuni și fânețe naturale. Aici 

pasionații de drumeții pot parcurge trasee către vârfurile: Bivolu (1.530 m), 

Hălăuca (1.509 m), Reazimu Mare (1.496 m), Bapșa (1.439 m), Toaca 

(1.365 m), Bâtca Stejarului (1.344 m), Baicu (1.334 m) și Prislop (1.392 m).  

 

Ba mai mult, întreaga zonă în cadrul căreia este localizată comuna, 

beneficiază de atracții turistice care aduc un plus de valoare zonei. Printre 

acestea se pot aminti:  

 Lacul Izvorul Muntelui, situat la aproximativ 16 km distanță de 

comuna Farcașa, este cunoscut și sub denumirea de Lacul Bicaz și s-a 

format ca urmare a construirii barajului hidroenergetic. Totodată, lacul 

reprezintă locul unde se oglindește Muntele Ceahlău în zilele însorite. 

Pe malul lacului este amenajată și o crescătorie de păstrăvi, și mai 

important se află Stațiunea de Cercetări Biologice Potoci-Bicaz a 

Universității ”Al. I. Cuza” – Iași, singurul loc din Moldova unde se pot 

face scufundări.  

 Viaductul Poiana Teiului, situat la aproximativ 16 km de comuna 

Farcașa, traversează lacul Izvorul Muntelui și constituie o arteră  

 

 

strategică de legătură între Piatra Neamț (Moldova) și Borsec/Târgu 

Mureș (Transilvania). Zona mai este cunoscută și sub ”Coada Lacului”, 

unde turiștii pot admira cea mai cunoscută stâncă din județul Neamț - 

Piatra Teiului (sau ”Piatra Dracului”).  

 Parcul Național Ceahlău, declarat arie protejată prin Legea nr. 5/5 

martie 2000, reprezintă un areal montan cu o mare diversitate 

reliefală, și include ariile protejate Polița cu Crini (rezervație 

naturală de tip științific) și Cascada Duruitoare (monument al 

naturii). Una din căile de acces în interiorul parcului se realizează 

prin interiorul stațiunii Durău, situată la 32 de km de comuna 

Farcașa.  

 Traseele turistice către Vârful Bâtca Neagră (1.151 m) și Vârful 

Grințieș (1.758 m) din comuna Farcașa.  

 

 

 

 

 

 

 

Viaductul Poiana Teiului  
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Patrimoniul cultural-istoric  

Pe lângă cadrul natural deosebit de care comuna Farcașa dispune, există și 

obiective turistice culturale care potfși puse în valoare, printr-o promovare 

adecvată. În acest sens, se remarcă Biserica de lemn ”Sfânta Parascheva” din 

Farcașa, care se evidențiază de celelalte lăcașe de cult din regiune prin 

bogata sa ornamentație, care pune în evidență inepuizabilele resurse 

populare de creație din această zonă. Biserica este inclusă pe lista 

monumentelor de patrimoniu național.  

Valoarea arhitecturală și artistică a monumentului este întregită de o bogată 

colecție de icoane și obiecte etnografice, creații ale meșterilor locali și din 

zonă sau din Transilvania.  

Biserica ”Sfântul Nicolae” din Farcașa – construită din lemn în anul 1853, 

refăcută în anul 1885 și 1926. Reconstruită din temelii după 1991.  

Biserica ”Buna-Vestire” din Popești – înălțată în stil ardelenesc de pr. 

Daniil Nițu la începutul veacului al XIX-lea. În 1981 este sfințită noua 

biserică de zid – unică în zonă prin proporții și stil.  

Biserica ”Sfântul Teodor Tiron” din satul Stejaru – construită în anul 1825 

și renovată în anul 1930 și Biserica ”Sfântul Dumitru” din satul Frumosu – 

construită din lemn și sfințită în 2007.  

Punctul muzeistic etnografic ”Ioan Luca”, înființat de regretatul învățător 

Ioan Luca, în cadrul căruia au fost colecționate numeroase obiecte vechi 

specifice zonei: costume populare, unelte, vase, arme, mobilă.  

 

 

Alte obiective turistice situate în comunele învecinate sunt: Muzeul de 

Etnografie din comuna Borca, Mănăstirea Petru Vodă din Poiana Teiului, 

Biserica din lemn din satul Galu (comuna Poiana Teiului).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” – comuna Farcașa 

Biserica ”Sfântul Nicolae” – comuna Farcașa 
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Evenimente de interes  

În comuna Farcașa există o serie de evenimente și tradiții care au devenit, 

datorită organizării anuale, parte din tradiția locală a comunei. Cel mai 

important eveniment de acest gen este, fără îndoială, reprezentat de Zilele 

comunei Farcașa. Petrecerea câmpenească anuală de pe Valea Muntelui are 

loc anual în data de 23 august. Petrecerea este organizată în Lunca lui 

Pădure, o poiană pitorească, înconjurată de munți împăduriți, situată la peste 

5 km distanță de drumul principal.  

Pe de altă parte, tradițiile de Crăciun și Anul Nou reprezintă o atracție ce 

poate fi experimentată de turiștii veniți în comuna Farcașa. Sărbătoarea de 

Crăciun în Farcașa are tradițiile ei specifice pornind de la brazi și 

colindători, până la mâncărurile tradiționale moldovenești. Ritualurile 

creștine se îmbină cu elemente ale mitologiei locale, fiind transmise din 

generație în generație.  

De asemenea, la doar 6 km distanță, în comuna învecinată Borca, are loc 

festivalul interjudețean de folclor și tradiții populare ”Baltagul”, care 

promovează valorile autentice ale muzicii și coregrafiei tradiționale, 

adresându-se în special ansamblurilor folclorice de amatori din mediul rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacol dans popular – ”Zilele comunei Farcașa” 

Parada alaiurilor cu obiceiuri de iarnă – centru comuna Farcașa 
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Forme de turism practicabile 
 

Turismul montan  

 

Fiind situată la poalele munților, comuna Farcașa deține oportunitatea 

dezvoltării turismului montan, atracțiile principale fiind traseele turistice 

ușor accesibile, care pleacă din comuna Farcașa sau din comunele 

învecinate. Așadar, se pot realiza drumeții spre Vârful Bâtca Neagră și 

Vârful Grințieș  (din comuna Farcașa), drumeții spre izvorul de apă minerală 

Borcuț (cu plecare din comuna Borca).  

Aflat la aproximativ 32 de km distanță de comuna Farcașa, Parcul Național 

Ceahlău reprezintă de asemenea o opțiune de agrement, fiind unul dintre 

cele mai vizitate complexe carpatine din țară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismul de agrement   

 

Lacul Izvorul Muntelui, situat la aproximativ 16 kilometri distanță oferă 

turiștilor posibilitatea practicării turismului de agrement. 

 

De asemenea, stâna turistică ”Crucea Arsă”, din satul Popești constituie o 

opțiune de relaxare, unde turiștii pot lua contact cu tradiția oieritului și a 

produselor din lapte, putând de altfel degusta din produsele naturale 

pregătite.  

 

Sub acest aspect, se pot dezvolta diverse activități care să atragă un număr 

însemnat de turiști în zonă: de la tiroliană, zboruri cu parapanta, până la 

plimbări cu pluta pe Bistrița sau plibări cu ATV-urile.  
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Agroturismul  

 

Beneficiind de un mediu nepoluat și pitoresc, de atracțiile turistice naturale, 

de valorile cultural-istorice, de tradiții și obiceiuri, comuna Farcașa poate 

pune accent cu precădere asupra dezvoltării agroturismului, întrucât acesta 

poate avea cele mai mari implicații în valorificarea resurselor turistice locale 

și în ridicarea nevelului de trai al locuitorilor, în dezvoltarea socio-

economică a comunității în general, dar și în conservarea și protejarea 

mediului natural.  

 

În prezent, în comuna Farcașa, se remarcă câteva astfel de inițiative, 

punându-se bazele a două pensiuni agroturistice, în localitățile Farcașa și 

Stejaru, care oferă în principal servicii de bază: cazare, alimentație și 

agrement. Important este faptul că în cadrul gospodăriilor țărănești, special 

amenajate pentru oaspeți, turiștii pot participa în proporții diferite la unele 

activități agricole, pot fi inițiați în arta meșteșugurilor tradiționale, sau pot 

beneficia de un cadru propice relaxării și odihnei.  

 

În satul Popești, din comuna Farcașa, turiștii pot vizita Stâna Turistică 

”Crucea Arsă”, fie printr-o scurtă drumeție la pas, fie cu mașinile de teren 

care pot asigura transportul acestora. Aici turiștii pot gusta din preparatele 

tradiționale, pot învăța din arta mulsului și preparării brânzei, din tainele 

oieritului și se pot bucura de frumusețea cadrului natural.  
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Infrastructura turistică  

 

Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Neamț, în 

comuna Farcașa, în anul 2012, existau 20 de unități de primire turistică, sub 

forma unor pensiuni agroturistice, care au înregistrat o ușoară scădere, cu 

4,8%, față de anul precedent.  

În ceea ce privește poziționarea față de comunele învecinate, se constată 

faptul că în comuna Borca sunt cu 20% mai multe locuri de cazare, spre 

deosebire de comuna Farcașa, iar în comuna Poiana Teiului cu 70% mai 

multe, în contextul în care potențialul turistic este similar. Așadar, este 

necesar și oportun, în același timp, să se pună  accent pe îmbunătățirea 

ofertei de cazare a comunei Farcașa în vederea atragerii unui număr cât mai 

mare de turiști.  

Tabel nr. 2.9 – Capacitatea de cazare turistică în comuna Farcașa  

Unități de cazare 2010 2011 2012 

Pensiuni agroturistice 21 21 20 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2011, 2012, 2013 

De asemenea, potrivit Anuarului Statistic al Județului Neamț, în anul 2012, 

în comuna Farcașa s-au cazat 346 de turiști, în cadrul pensiunilor 

agroturistice existente la nivelul comunei, cu aproximativ 40% mai puțini 

față de anul 2011. Ceea ce vine să reliefeze că în ciuda numeroaselor resurse 

turistice  pe care comuna Farcașa le deține, acestea trebuie valorificate 

superior prin dezvoltarea infrastructurii specifice de turism și promovarea 

coerentă a comunei din punct de vedere turistic.  

 

 

Referitor la numărul înnoptărilor turiștilor raportat la numărul total al 

sosirilor acestora, se o  observă o medie mică, cu 1,6 înnoptări/turist, medie 

cu 46% mai mică față de comuna învecinată Poiana Teiului.  

Având în vedere potențialul turistic al comunei Farcașa, este importantă 

realizarea de investiții în vederea dezvoltării infrastructurii turistice de 

cazare, concomitent cu o promovare adecvată a comunei.  

 

 

 

 

 

 

 
Pensiune – Comuna Farcașa  
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Infrastructura  

 

În cadrul acestui subcapitol se aduc în prim plan 

detalii cu privire la starea tehnică a infrastructurii 

de la nivelul comunei Farcașa (infrastructura 

rutieră, de utilități, de comunicații și cea de 

locuințe), care influențează în mod direct gradul 

de interes al investitorilor față de comună și 

impulsionează dezvoltarea economică.  
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Infrastructura 

Infrastructura rutieră 

Este cunoscut faptul că potențialul de dezvoltare al unei localități este cu atât 

mai mare cu cât aceasta dispune de o infrastructură de transport mai 

dezvoltată. De asemenea, construirea și întreținerea infrastructurii de 

transport generează un puternic efect multiplicator, ce creează noi locuri de 

muncă și impulsionează dezvoltarea economică. 

Nivelul de dezvoltare și starea infrastructurii de transport pot avea în același 

timp o puternică influență asupra atractivității turistice. Mai exact, 

asigurarea accesului spre zonele turistice și crearea unor conexiuni rapide 

între infrastructura locală de transport pe de o parte și cea regională, 

națională și europeană, pe de altă parte, sunt condiții indispensabile pentru 

dezvoltarea potențialului turistic local.  

Astfel, plecând de la considerentele mai sus precizate, dezvoltarea 

infrastructurii rutiere de la nivelul comunei Farcașa, trebuie să rămână în 

permanență una din prioritățile autorităților publice locale.  

Infrastructura rutieră a comunei Farcașa are în componența sa un drum 

național, drumuri comunale și sătești. Drumul Național 17B, reprezintă 

principala cale de comunicație care traversează  comuna, constituie legătura 

spre nord cu orașul Vatra Dornei din județul Suceava, iar spre sud, la Poiana  

 

 

Largului, face legătura cu Drumul Național 15 Toplița-Piatra Neamț și 

Drumul Național 15C Târgu Neamț - Poiana Largului. 

Acest nod de comunicație face legătura spre sud cu orașul Bicaz și 

municipiul Piatra Neamț, spre est cu orașul Târgu Neamț, iar spre vest cu 

stațiunea Durău și orașul Toplița din județul Harghita.  
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Aşezarea a două dintre satele comunei (Farcaşa şi Frumosu) pe un drum 

naţional cu circulaţie intensă a constituit un avantaj pentru dezvoltarea 

localităţii. Însă, în ultimii ani infrastructura drumului DN17B s-a degradat 

considerabil. Ca urmare a intensificării circulației rutiere dar mai ales a 

mașinilor de mare tonaj care circulă spre exploatările forestiere din zonă. 

Celelalte trei sate sunt conectate cu restul comunei prin intermediul 

drumurilor comunale DC 154 şi DC 155. Drumul Comunal 154 Stejaru a 

fost supus unui proces de modernizare, fiind reabilitat din fonduri 

guvernamentale pe parcursul anilor 2011-2012.  

Tabel nr. 2.10 – Infrastructura de drumuri la nivelul comunei Farcașa  

Nr. crt. Categorie drum Lungime (km) 

1. Drumul Național 17B 5,860 

2. Drumul Comunal 154 3,200 

3. Drumul Comunal 155 3,000 

4. Drumuri sătești 16,99 

5. Drumuri de exploatație forestieră 0,2 

Sursa: Date furnizate de Primăria comunei Farcașa 

Starea proastă a infrastructurii rutiere poate contribui la sporirea gradului de 

izolare a satelor din componența comunei Farcașa, dar și la diminuarea 

nivelului de atractivitate turistică al acesteia.  

 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 2.11 – Starea rețelei rutiere a comunei Farcașa  

Nr. crt. Categorie drum Lungime (km) 

 

1. 

Drumuri naționale  

din care:  
5,86 

- betonate - 

- asfaltate 5,860 

 

 

2. 

 

Drumuri comunale  

din care:  
9,3 

- betonate - 

- asfaltate 3,0 

- pietruite 6,3 

- din pământ  - 

3. 
Drumuri de exploatație forestieră 

din care: 
0,2 

 - asfaltate - 

 - pietruite - 

 - din pământ 0,2 

Sursa: Date furnizate de Primăria comunei Farcașa 

Infrastructura rutieră a comunei Farcașa, este una deficitară, întrucât 

majoritatea drumurilor comunale și sătești necesită lucrări de reabilitare și 

modernizare. În prezent, la nivelul comunei nu există drumuri comunale din 

pământ, însă 67,7% sunt pietruite, și doar 32,2% sunt asfaltate.  

Până în prezent nu au fost efectuate lucrări de modernizare a drumurilor de 

exploatație forestieră, aflate sub administrarea primăriei.  
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Infrastructura de utilități 

Activitățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă 

dimensiune socială și un rol esențial în consolidarea dezvoltării durabile a 

localităților și îmbunătățirea condițiilor de viață. Tocmai de aceea este 

importantă realizarea unui diagnostic cu privire la situația infrastructurii de 

utilități de la nivelul comunei.  

Rețeaua de apă și canalizare 

Alimentarea cu apă a comunei Farcașa este asigurată, în prezent,  în 3 dintre 

localitățile comunei, respectiv: sat Farcașa, sat Stejaru și sat Bușmei. 

Investiția privind realizarea rețelei de distribuție a apei potabile în comuna 

Farcașa a fost realizată din fonduri guvernamentale, valoarea totală a 

acesteia 2.318,9 mii lei. 

 În prezent, lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile este de 15 

km, cu 20% mai mult față de anul 2012, iar volumul de apă distribuit 

consumatorilor a fost în 2012de 26 mii m
3
, cu 50% mai mult față de anul 

2011
7
. Lungimea cea mai mare a rețelei de distribuție a apei potabile se 

întâlnește în satul Farcașa (8,2 km).  

Alimentarea cu apă a comunei Farcașa, (respectiv satele: Farcașa, Stejaru și 

Bușmei) este asigurată de sursa de suprafață, pârâul Stejaru, afluent al râului 

Bistrița. Debitul de apă captat este de 3,31 l/s.  

 

 

 

                                                           
7
 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 

 

 

Tabelul nr. 2.12– Situația pe sate a abonaților la rețeaua de alimentare cu apă 

Nr. crt. Denumire sat Număr abonați 

1. Farcașa 119 

2. Stejaru 114 

3. Bușmei 4 

TOTAL 237 

Sursa: Date furnizate de Primăria comunei Farcașa 

Se constată faptul că din numărul total de abonați, nivelul cel mai ridicat este 

reprezentat de către locuitorii satului Farcașa, deținând un procent de 50,2 

din total. La polul opus se clasează satul Bușmei, cu un număr total de doar 

4 abonați.  

În prezent, 81% din numărul total de gospodării nu sunt racordate la rețeaua 

de alimentare cu apă. Acest procent ridicat este cauzat de faptul că multe 

gospodării sunt racordate la sisteme proprii de alimentare cu apă (fântâni, 

captări subterane), dar și de faptul că nu toate gospodăriile comunei dispun 

de acces la serviciul public de alimentare cu apă. Mai exact, 35% din 

gospodăriile comunei Farcașa nu au acces la rețea. Conform datelor 

centralizate de primăria comunei Farcașa, pe teritoriul comunei există 

aproximativ 200 de fântâni.  

Prețul apei potabile perceput la nivelul comunei pentru alimentarea cu apă 

potabilă este de 1,70 lei/mc.  

Stația de tratare-dezinfecție a comunei Farcașa, dispusă pe o suprafață de 

30mp, are în dotare următoarele: cameră de filtrare cu nisip și cărbune activ; 

cameră de clorinare.  
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În ceea ce privește rețeaua de canalizare, în comuna Farcașa nu există 

sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, însă administrația publică 

local are stabilit ca obiectiv principal de atins pentru perioada următoare. 

Rețeaua de alimentare cu energie termică  

Activitățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă 

dimensiune socială și un rol esențial în consolidarea dezvoltării durabile a 

localităților și îmbunătățire a condițiilor de viață. Sub acest aspect se 

creionează o altă problemă la nivelul comunei Farcașa, întrucât aceasta nu 

beneficiază de o rețea de alimentare cu energie termică sau gaze naturale.  

În prezent pentru furnizarea agentului termic în gospodăriile comunei, 

locuitorii utilizează sisteme individuale bazate pe combustibili lichizi, solizi 

(lemn, brichete, peleți), dar și gazoși (butelii cu gaze lichefiate).  

Luând în considerare faptul că cea mai mare suprafață a comunei Farcașa 

este acoperită de păduri ( circa 67% din suprafața totală), se remarcă faptul 

că aceasta deține un potențial energetic ridicat, cu atât mai mult cu cât 

lemnul poate fi procurat cu ușurință de locuitorii acesteia.  

De asemenea, energia provenită din combustibili solizi (biomasa) deține un 

potențial ridicat, existând posibilitatea de a se utiliza și reziduurile din 

exploatări forestiere și lemn de foc, cât și deșeurile de la prelucrarea 

lemnului (rumeguș, alte resturi de lemn). Biomasa poate fi utlizată în 

centralele termice casnice și industriale cu minime emisii în mediul 

înconjurător. 

Pe de altă parte, se înregistrează un nivel ridicat de pierderi de energie 

termică, care influențează direct consumul de combustibil și concentrația 

noxelor emise în atmosferă în urma arderilor, având în vedere gradul redus 

de izolare termică a locuințelor.  

Analizând cele prezentate anterior, se impune a se urmări implementarea la 

nivel local a unor soluții tehnice care să asigure, pe de o parte, accesul la 

servicii care conderă condiții decente de viață (care să contribuie la 

reducerea disparităților între mediul urban și cel rural) și, pe de altă parte, 

conservarea resurselor primare, respectiv protecția mediului înconjurător, 

fiind astfel diminuate defrișările masive ale pădurilor din zonă.  

Rețeaua de energie electrică  

La nivelul comunei Farcașa, lungimea rețelei de distribuție a energiei 

electrice este de 26 km.  

Sistemul asigură necesarul de energie electrică pentru un număr de 1.285 

gospodării. Responsabil pentru alimentarea cu energie electrică a comunei 

este E.ON MOLDOVA S.A. prin Sistemul Energetic Național.  

În ceea ce privește lungimea rețelei de iluminat public aceasta necesită 

identificarea fondurilor care să contribuie la extinderea rețelei pe străzile 

laterale, pe o lungime de 1,8 km.  
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Infrastructura de comunicații  

La nivelul comunei Farcașa, populația beneficiază de un acces foarte bun la 

serviciile de comunicații, fiind disponibile servicile principalilor operatori 

naționali de telefonie fixă și mobilă.  

În prezent, în comuna Farcașa există un numpăr de 624m abonați la rețeaua 

de telefonie fixă și 1.014 abonați la rețeaua de cablu TV. De asemenea, în 

ceea ce privește gradul de acoperire al serviciilor de transfer de date și 

internet din comună, acesta este în continuă creștere prin dezvoltarea 

infrastructurii specifice. La nivelul comunei există un număr de 536 de 

abonați la rețeaua de internet.  

Infrastructura de locuințe  

În anul 2013, suprafața totală a comunei Farcașa se cifra la 9.948 ha, din 

care 159 ha intravilan și 9.789 ha extravilan. Suprafața intravilană cuprinde 

totalitatea clădirilor și terenurilor destinate locuirii, dotării social-culturale și 

serviciilor populației, unităților economice, circulației și transporturilor, 

lucrărilor edilitare etc. ce se desfășoară în comuna Farcașa. Astfel, în 

componența intravilanului existent se evidențiază suprafețele următoarelor 

localități:  

 Localitatea de reședință: Farcașa cu o suprafață de 68  ha; 

 Localități componente: 

- Satul Frumosu, cu o suprafață de 23 ha; 

- Satul Popești, cu o suprafață de 28 ha; 

- Satul Stejaru, cu o suprafață de 35 ha; 

- Satul Bușmei, cu o suprafață de 5 ha.  

La sfârșitul anului 2012, suprafața locuibilă totală a comunei Farcașa a fost 

de 53.416 m
2
, iar numărul total de locuințe era format din și 5 proprietăți 

majoritar de stat și 1.143 proprietăți private, reprezentând 99,5% din fondul 

locativ al comunei
8
. 

În ceea ce privește suprafața locuibilă/locuință în comuna Farcașa, aceasta 

era de 46,5 m
2
/loc, cu 21% mai mare decât cea înregistrată la nivel județean 

(38,3 m
2
/loc)

9
. De asemenea, numărul mediu de camere/locuință este de 2,9 

cu 0,3 unități mai mare față de media înregistrată la nivelul județului Neamț.  

Tabel nr. 2.13 – Situația locuințelor din comuna Farcașa 

Nr. crt Denumire 2010 2011 2012 

1. 
Camere de 

locuit 
3.409 3.428 1.148 

2. Total locuințe 1.140 1.146 3.435 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 

Tabel nr. 2.14 – Situația fondului locativ al comunei Farcașa  

Nr. crt Denumire 2010 2011 2012 

1. 
Proprietate majoritar de 

stat 
5 5 5 

2. 
Proprietate majoritar 

privată 
1.135 1.141 1.143 

3. Suprafața locuibilă  (m
2
) 52.911 53.302 53.416 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013  

                                                           
8
 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 

9 Anuarul Statistic al județului Neamț, ediția 2013.  
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Resurse umane și ocuparea forţei de muncă  

 

Ca urmare a identificării principalelor necesități în 

ceea ce privește dezvoltarea mediului economic din 

comuna Farcașa, se impune o analiză asupra pieței 

forței de muncă disponibile la nivel local, respectiv 

asupra măsurilor de generare a locurilor de muncă 

și a sporirii gradului de ocupare.  
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Resurse umane și ocuparea forței de muncă

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Contextul actual general  

În vederea atingerii obiectivului global al României în perspectiva anului 

2020, acela de a atinge un nivel durabil al ocupării forței de muncă, se va 

urmări promovarea unei piețe a forței de muncă funcțională, dinamică și 

flexibilă, prin identificarea măsurilor de generare de locuri de muncă de 

calitate și sprijin a gradului de ocupare.  

S-au înregistrat diferențe semnificative între regiunile României privind rata 

șomajului, unde Regiunea Nord-Est prezintă cel mai scăzut nivel de 4,3%, 

spre deosebire de Regiunea Sud-Est, care a înregistrat o rată a șomajului de 

10,2%.  

Localizarea comunei Farcașa în cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est este 

una prielnică, luând în considerare faptul că aceasta este una dintre cele mai 

avantajoase zone pentru investiții din Europa, datorită costurilor scăzute și a 

forței de muncă bine calificată.  

 

 

 

Cu toate acestea, lipsa locurilor de muncă a determinat accentuarea 

fenomenului de migrare a forței de muncă din comuna Farcașa, spre 

localitățile sau zonele învecinate care prezintă o ofertă mai bună în ceea ce 

privește locurile de muncă disponibile și un nivel mai ridicat al veniturilor. 

Tocmai această migrare a populației influențează negativ economia locală, 

care se confruntă cu problema lipsei personalului calificat.  

La sfârșitul anului 2011, populația ocupată a județului Neamț se cifra la un 

număr de 186.500 persoane, reprezentând 39,6% din totalul populației 

județului și 15,6% din populația ocupată de la nivelul întregii regiuni
10

.  

De asemenea, conform datelor statistice furnizate de Institutul Național de 

Statistică, numărul mediu de salariați la nivelul județului Neamț atingea, în 

anul 2012, 74.004 de persoane. În comuna Farcașa se creiona un număr de 

316 salariați, reprezentând un procent de doar 0,4% din media județeană
11

. 

                                                           
10

 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2012 
11 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 
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Indicatori reprezentativi și evoluție  

Evoluția forței de muncă din cadrul comunei Farcașa a cunoscut în ultimii 

ani un trend ascendent, mai ales prin prisma dezvoltării sectorului de 

exploatare și prelucrare a lemnului.  

Luând în considerare faptul că dezvoltarea socio-economică a unei 

comunități este direct influențată de forța de muncă, este necesar a se analiza 

indicatorii care caracterizează distribuția populației pe grupe de vârstă și 

gradul de ocupare a populației apte de muncă.  

Astfel, în anul 2012, populația activă se cifra la un număr de 1.245 persoane, 

reprezentând 37,9% din numărul total al locuitorilor. De asemenea, rata de 

înlocuire a forței de muncă, la nivelul comunei Farcașa atingea o valoare de 

110%, ceea ce înseamnă că 100 de persoane adulte vor putea fi înlocuite de 

120 persoane, creându-se un surplus de resurse de muncă de 20%. Acest 

aspect vine să evidențieze nivelul ridicat de furnizare de forță de muncă 

disponibilă.  

Conform Direcției Județene de Statistică Neamț, numărul mediu total al 

salariaților din comuna Farcașa se cifra în anul 2012 la 316 persoane (0,4% 

din numărul mediu de salariați din județul Neamț), cu 17,7% mai mult față 

de anul anterior. În perioada 2010-2012, ritmul anual de creștere a 

numărului mediu de salariați a fost de +10,7%. Distribuția angajaților pe 

sectoare de activitate, în anul 2012 indică faptul că cei mai mulți salariați 

sunt încadrați în domeniul ”Industrie” (95 persoane – 30%).  

 

 

 

 

 

Tabel nr. 2.15 – Numărul mediu de salariați de la nivelul comunei Farcașa 

Nr. crt. Denumire 2010 2011 2012 

1. Număr mediu de salariați  250 260 316 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2011, 2012, 2013 

Numărul populației angajate în domeniul ”Învățământ” totalizează 39 

persoane (12,3%). Sectorul ”Construcțiilor” este unul dintre sectoarele care 

în perioada 2011-2012 a înregistrat o evoluție ascendentă accentuată, dar 

care a fost cel mai grav afectat sector economic de criza economico-

financiară mondială. La finele anului 2012, ponderea salariaților din acest 

sector era de 11,3% (36 salariați), cu 97% mai mult față de anul 2011.  

Sectorul ”Agricultură, silvicultură” cumulează 33 salariați (10,4% din total), 

cu 84,8% mai mult decât anul anterior, ceea ce vine să evidențieze 

potențialul de dezvoltare al acestui sector.   

De asemenea, se constată faptul că domeniul ”Sănătate și asistență socială” 

înregistrează cel mai scăzut număr de salariați, în anul 2012 (2 salariați – 

0,6% din total). În perioada 2010-2012, evoluția numărului acestora este una 

minoră, de doar 1 salariat.  
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Tabel nr. 2.16 – Numărul mediu al salariaților din comuna Farcașa, pe 

activități ale economiei naționale 

Nr. crt. Sectoare de activitate 2010 2011 2012 

1. Agricultură, silvicultură 19 23 33 

2. Industrie 70 76 95 

3. Construcții 19 1 36 

4. Comerț  81 97 85 

5. 
Administrație publică, 

apărare 
11 11 19 

6. Învățământ 38 39 39 

7. 
Sănătate și asistență 

socială  
3 3 2 

8. Alte domenii  9 10 7 

TOTAL 250 260 316 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2011, 2012, 2013 

Gradul de ocupare și șomajul  

În anul 2012, la nivelul comunei Farcașa populația ocupată se remarcă 

printr-un procent de circa 11,5% din totalul populației active, ceea ce vine să 

contureze o situație nefavorabilă, generată în cea mai mare parte de 

reducerea numărului de angajați, ca efect al restructurării și închiderii 

multora dintre întreprinderi.  

La nivel național, șomerii din mediul rural, constituie 60% din totalul celor 

aflați în evidențe, iar nivelul scăzut de pregătire face dificilă recalificarea în 

meserii cerute pe piața muncii.  

Conform Anuarului Statistic al Județului Neamț, numărul șomerilor 

înregistrați în luna decembrie a anului 2012, în comuna Farcașa, era de 82 

persoane, cu 47,5% mai mare decât cel din luna decembrie a anului 

precedent (anul 2011).  

Ponderea persoanelor de sex feminin aflate în șomaj din totalul de persoane 

șomere în decembrie 2012 este de 43,9% (36 persoane), iar în decembrie 

2011 de 23,2% (10 persoane).  

Urmărind evoluția anuală a numărului de șomeri înregistrați în comuna 

Farcașa se remarcă faptul că aceasta a avut o traiectorie oscilantă. Începând 

cu anul 2008, odată cu apariția crizei financiare efectele nu au întârziat să 

apară, iar numărul șomerilor a început să crească constant. Numărul cel mai 

mare de șomeri a fost atins în anul 2011 (99 persoane), iar după acest punct 

temporar numărul total al șomerilor a scăzut cu 57%, în anul 2011, atingând 

din nou valori crescute la finele anului 2012. Aceste diferențe înregistrate în 

perioada 2010-2012 evidențiază o instabilitate a situației economice de la 

nivelul comunei Farcașa.  

Tabel nr. 2.17 – Situația numărului de șomeri din comuna Farcașa 

 

Nr. crt 

 

Anul 
Număr șomeri înregistrați la finele fiecărui 

an (decembrie) 

1. 2010 99 

2. 2011 64 

3. 2012 82 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2011, 2012, 2013 
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Similar evoluției numărului de șomeri, rata șomajului, respectiv ponderea 

numărului total al șomerilor în populația stabilă cu vârsta cuprinsă între 18-

62 ani a urmat un trend ascendent până la finalul anului 2011, iar din anul 

2012 a urmat un trend ascendent.  

De asemenea, conform situației statistice oferite de Institutul Național de 

Statistică, în anul 2012, 63,4% din numărul total de șomeri primeau 

indemnizație, cu aproximativ 4 procente mai puțin față de anul 2011; aspect 

favorabil locuitorilor comunei Farcașa, întrucât la nivel județean, doar 39% 

din totalul numărului de șomeri beneficiază de indemnizație.  

 

Figura nr.2.5 – Situația șomerilor indemnizați și neindemnizați din Farcașa
12

 

 

                                                           
12 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 
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Educație  

 

Calitatea procesului educațional este analizată în 

cadrul acestui subcapitol, prin tratarea indicatorilor 

specifici, precum: evoluția numărului de elevi și 

cadre didactice, gradul de participare a elevilor la 

olimpiade și competiții, frecvența desfășurării 

activităților extrașcolare și diversitatea acestora şi 

implicit gradul de modernizare și dotare al unităților 

școlare din comună.  
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Educație  

În prezent, se identifică o contribuție însemnată a rolului ocupat de resursa 

umană în cadrul elaborării planurilor și strategiilor de dezvoltare 

economică. Acesta constituie un factor decisiv atât în atragerea 

investitorilor, cât și în asigurarea dezvoltării economice, acestea fiind din ce 

în ce mai mult condiționate de calitatea, nivelul de instruire și specificul 

forței de muncă.  

 

Aceste aspecte vin să argumenteze necesitatea de a acorda o atenție sporită 

în ceea ce privește creșterea calității procesului educațional, prin 

menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii școlare și al facilităților 

aferente educației.  
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Contextul actual general 

Rețeaua sistemului educațional de la nivelul comunei Farcașa, cuprinde în 

componența sa: Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa, Școala Primară 

Frumosu, Școala Primară Stejaru, Școala Primară Popești.  

Tabel nr. 2.18 – Descrierea unităților școale din comuna Farcașa 

Nr. crt. Denumire școală Descriere 

 

 

1. 

 

 

Școala Gimnazială 

”Ioan Luca” Farcașa 

 Ciclu preprimar: 2 grupe de 

preșcolari; 

 Ciclu primar: 4 clase (clasele I-

IV); 

 Ciclu gimnazial: 8 clase (clasele 

V-VIII).  

 

2. 

 

Școala Primară 

Frumosu  

 Ciclu preprimar: 1 grupă; 

 Ciclu primar: 2 clase simultane I-

III și II-IV 

 

3. 

 

Școala primară 

Stejaru  

 Ciclu preprimar: 1 grupă; 

 Ciclu primar: 2 clase simultane I-

III și II-IV 

 

4. 

 

Școala primară 

Popești  

 Ciclu preprimar: 1 grupă; 

 Ciclu primar: 2 clase simultane I-

III și II-IV 

Sursa: Informații furnizate de Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa  

În ceea ce privește starea fizică a clădirilor în cadrul cărora funcționează 

unitățile de învățământ de la nivelul comunei Farcașa, poate fi apreciată ca 

fiind una bună, acestea fiind vechi de peste 30 de ani. Însă, în prezent pot 

asigura un mediu educațional decent în care își desfășoară activitatea elevii 

și cadrele didactice. 

De asemenea, este asigurată o bază didactico-materială compusă din 5 săli 

de grădiniță, 9 săli de clasă pentru clasele I-IV, 8 săli de clasă pentru clasele 

V-VIII, 1 cabinet de informatică plus bibliotecă. Fiecare sală de clasă este 

destinată unei discipline din trunchiul comun, studiate de către elevi. Astfel 

este pusă la dispoziția acestora cabinet de limba și literatura română, cabinet 

de științe, cabinet de istorie-geografie, respectiv religie.  

La nivelul anului școlar 2012/2013, toate unitățile de învățământ erau dotate 

cu echipamente IT (20 calculatoare, cu 0,2% mai puține față de anul 

precedent
13

). Dintre cele 20 de calculatoare existente, 10 sunt conectate la 

rețeaua de internet, a cărei viteză este de 100 Mbps. 

Toate unitățile de învățământ sunt prevăzute cu un spațiu de joacă destinat 

copiilor.  

În ceea ce privește situația privind dotarea cu utilități a unităților de 

învățământ, școlile sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă, respectiv 

la rețeaua de electricitate. De asemenea, acestea nu sunt racordate la rețeaua 

de canalizare a apelor uzate (ca urmare a lipsei acesteia în cadrul comunei), 

iar energia termică este asigurată prin intermediul unei centrale proprii pe 

bază de lemn.  

 

                                                           
13

 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2013 
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În cadrul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial de la nivelul 

comunei Farcașa, în anul școlar 2012/2013 erau înscriși 373 de copii, cu 

2,4% mai mulți față de anul școlar precedent.   
 

Figura nr. 2.6 – Evoluția numărului de elevi între anii 2010-2013
14

 

Personalul didactic implicat în derularea activității educaționale, este 

calificat 99%, pregătit din punct de vedere profesional. Acesta număra 27 de 

cadre didactice la nivelul anului școlar 2012/2013. Astfel, unui cadru 

didactic îi revine aproximativ 14 elevi, sub media de la nivel județen (16 

elevi).  

 

Figura nr. 2.7 – Evoluția numărului de personal didactic între anii 2010-

2013
15

 

                                                           
14 Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2010, 2011, 2012 

Calitatea sistemului educațional din cadrul comunei Farcașa se reflectă și în 

rezultatele obținute de elevi în urma participării acestora la olimpiade și 

concursuri, dar și în gradul de implicare a acestora în diferite proiecte sau 

activități educative școlare și extra-școlare.  

Important de punctat este implicarea elevilor în desfășurarea a numeroase 

activități educative școlare și extrașcolare. Se pot aduce în evidență cele mai 

importante astfel de activități:  

 Ziua europeană a limbilor (dezbateri, pliante, afișe); 

 Ziua mondială a educației (întreținerea puncului muzeistic, excursie 

la hidrocentrala Poiana Teiului excursie la muzeul din Dreptu, 

Poiana Teiului); 

 Ziua europeană a siguranței rutiere (dezbateri); 

 ”Puterea cuvântului eminescian” (recital de poezie, expoziție de 

carte); 

 ”Halloween la Farcașa” (concursuri: ”Cea mai reușită mască”, ”Cel 

mai reușit costum”, ”Cea mai bună poveste de groază”); 

De asemenea, în Școala cu clasele I-VIII Farcașa s-a implementat în 

perioada 01 august 2010-31 iulie 2012 proiectul european multilateral 

Comenius institulat ”A ticket for life”, în parteneriat cu țări precum: Anglia, 

Germania, Țara Galilor, Polonia, Letonia, Bulgaria și Italia. În urma 

derulării acestui proiect, a avut loc un transfer de cunoștințe, cultură și 

tradiții între țările participante la proiect. Totodată, s-a pus accent pe 

utilizarea tehnologiei informației și comunicării, dezvoltarea abilităților de 

lucru în echipă și cooperare, dezvoltarea abilităților de comunicare în limba 

                                                                                                                                        
15 Idem 
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engleză, identificarea diferențelor majore între culturile țărilor implicate, 

comunicare cu instituțiile comunității locale, în vederea unei bune integrări. 

De asemenea, elevii participă la întreținerea punctului muzeistic etnografic 

”Ioan Luca” amenajat în incinta Școlii Farcașa, în cadrul căruia sunt expuse 

obiecte vechi specifice zonei (costume populare, unelte, vase, arme, mobilă), 

pe care învățătorul Ioan Luca le-a colecționat și le-a donat localității natale.  

În baza celor prezentate anterior, se evidențiază calitatea procesul didactic 

desfășurat la nivelul comunei Farcașa, situație reflectată de evoluția 

ascendentă a numărului de elevi înscriși, de raportarea cadrelor didactice la 

populația școlară, de implicarea elevilor în cadrul activităților desfășurate și 

de rata scăzută a abandonului școlar, care este de 0,33%. Pentru a elimina 

unul din cele mai frecvente motive ale abandonului școlar în rândul elevilor, 

și anume distanța dintre locuință și unitatea de învățământ, Școala 

Gimnazială Farcașa a pus la dispoziția elevilor un microbuz școlar; 

localitățile care beneficiază de transport fiind: Farcașa, Stejaru, Frumosu și 

Popești. 

În ceea ce privește bibliotecile de la nivelul comunei Farcașa, acestea sunt în 

număr de 2, dintre care una face parte din cadrul bibliotecilor publice. 

Biblioteca din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ioan Luca” Farcașa beneficiază de 

un fond de carte de peste 8.000 de volume.  

Principalele probleme 

În analizei efectuate în cadrul acestui subcapitol se pot identifica necesarul 

de investiții, care să asigure concordanța cu standardele moderne impuse de 

o țară memebră a Uniunii Europene.  

Principala problemă cu care se confruntă sistemul educațional, de la nivelul 

comunei Farcașa, este reprezentat de gradul scăzut de modernizare și dotare 

al unităților de învățământ. Astfel, se impune a se adopta măsuri de 

remediere a acestor probleme, care vizează lucrări de modernizare și 

reabilitare a imobilelor, reabilitare și dotare a terenurilor de sport, implicit a 

sălii de sport, asigurarea materialului didactic necesar desfășurării în bune 

condiții a procesului educativ.  

Pe de altă parte, se constată faptul că mediul rural nu reprezintă un mediu 

atrăgător pentru populație, luându-se în considerare distanțele față de 

centrele urbane. Această situație are efecte negative și în cadrul comunei 

Farcașa asupra stabilității și continuității activităților mai multor categorii 

profesionale importante pentru comună, printre care se numără și profesorii 

sau învățătorii. Astfel, fluctuația de personal se datorează atracției pe care o 

exercită școlile din oraș asupra cadrelor didactice. Acest lucru este 

explicabil, fiind cunoscute inconvenientele navetismului și cheltuielile de 

transport. 
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Sănătate 

 

 

 

Acest subcapitol tratează sub o formă concisă 

starea actuală a unui domeniu primordial în 

asigurarea calităţii vieţii întregii comunități 

locale, și anume sănătatea. Concret, se 

evidențiază calitatea serviciilor medicale de la 

nivelul comunei printr-o analiză asupra 

numărului de unități sanitare existente, a 

numărului de cadre medicale, respectiv asupra 

gradului de modernizare și dotare a unităților 

sanitare.  
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Sănătate   

 

Element esențial ce contribuie la sporirea bunăstării umane, sănătatea 

reprezintă o valoare în sine. Aceasta constituie o componentă importantă a 

capitalului uman, oferind posibilitatea oamenilor să desfășoare activități, să 

dețină o viață completă și să fie membri activi ai societății.  

La nivel național se conturează o nevoie stringentă în ceea ce privește 

asistența medicală primară la nivelul comunităților. Ba mai mult, în cazul 

regiunii de dezvoltare Nord-Est, opt județe cu venituri sub medie sunt 

deservite de un singur spital universitar, amplasat în 25 de clădiri separate 

din municipiul Iași. Acest tip de structuri vechi, nu numai că nu îndeplinesc 

standardele Uniunii Europene, acestea sunt ineficiente din punct de vedere 

energetic și necesită suprapuneri umane și materiale.  

În cadrul sistemului de sănătate existent la nivelul comunei Farcașa, 

serviciile medicale nu oferă posibilități moderne de remediere a problemelor 

existente.  Sub acest aspect, se remarcă faptul că serviciile medicale locale 

de calitate depind în mare parte și de accesul neîngrădit la acestea, de 

îmbunătățirea calității actului medical prin atragerea și motivarea 

personalului specializat, precum și prin stimularea dezvoltării sistemului și a 

investițiilor private în domeniul sănătății.  

 

 

 

 

Contextul actual general  

Sistemul sanitar al comunei Farcașa este constituit dintr-un dispensar uman, 

în cadrul căruia funcționează un cabinet de medicină generală de familie. 

Aici își desfășoară activitatea un medic generalist și un asistent medical.  

Efectivul personalului medical de la nivelul comunei Farcașa este 

insuficient, având în vederă că în anul 2012, unui medic îi revin 3.282 

pacienți, problemă care se identifică și la nivel regional (18 medici/10.000 

loc.).  

Pe parcursul anului 2012, dispensarul uman cu sediul în Farcașa a asigurat 

asistență medicală pentru aproximativ 1.710 persoane asigurate, cât și pentru 

persoane neasigurate cu urgențe medicale, cu 6,7% mai puțini față de anul 

precedent.  

În comună nu există spitale, cel mai apropiat fiind la Spitalul Județean de 

Urgență Piatra Neamț, până la care localnicii sunt nevoiți a se deplasa 84 

km. Acesta pune la dispoziție 30 de secții și compartimente de specialitate.  
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Până în 2011, funcționa Spitalul Orășenesc Bicaz, situat la 60 km distanță de 

comuna Farcașa, care dispunea de o secție de Interne, compartimente de 

chirurgie, pediatrie și obstretică – ginecologie, și un număr de 97 de paturi. 

De-a lungul timpului spitalul s-a confruntat cu numeroase probleme cauzate 

de subfinanțarea acestuia, până când activitatea a fost sistată complet în 

aprilie 2011.   

Pe teritoriul comunei Farcașa funcționează și un cabinet stomatologic privat, 

în cadrul căruia un medic stomatolog oferă servicii medicale de specialitate 

locuitorilor.  

În prezent în comună activează o singură farmacie, care asigură necesarul de 

medicamente locuitorilor satelor aferente.  

 

 

 

 

 

 

 

Principalele probleme  

În cadrul sistemului de sănătate existent la nivelul comunei Farcașa, 

serviciile medicale oferite nu oferă posibilități moderne de remediere a 

problemelor existente.  

Pentru realizarea unei infrastructuri sanitare eficiente şi pentru a creşte 

calitatea serviciilor sanitare trebuie să se creeze condiţii pentru 

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin investiţii în extinderea 

portofoliului de servicii oferite, dar și dotarea şi modernizarea infrastructurii 

sanitare deja existente. Totodată, trebuie să se pună accent pe creşterea 

accesibilităţii populaţiei la servicii specializate de asistenţă medicală şi 

dezvoltarea unor programe de educaţie pentru sănătate. 

Aceste carențe privind sistemul de sănătate sunt generate și de insuficiența 

resurselor sanitare din sectorul respectiv. În comuna Farcașa este necesar ca 

un medic de familie să răspundă nevoilor a 3.282 locuitori. De asemenea, se 

constată un acces dificil al populației la centrele medicale de specialitate, 

întrucât în comună nu există servicii de specialitate diversificate sau medici 

specialiști, bolnavii fiind obligați a se deplasa în orașele învecinate. 

O altă problemă identificată la nivel local face referire la lipsa unor 

programe de informare și educare a populației, sau a unor proiecte de 

prevenire și control a bolilor cronice, în special pentru populația îmbătrânite. 

O altă problemă cu care sistemul sanitar al comunei se confruntă, constă în 

insuficienţa resurselor financiare necesare desfăşurării tuturor activităţilor 

paramedicale. Se alocă foarte puţini bani atât de la bugetul central cât şi de 

la cel local pentru susţinerea infrastructurii sanitare. 
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Servicii sociale 

 

 

În cadrul acestui subcapitol este realizată o 

analiză asupra serviciilor sociale din comuna 

Farcașa, în cadrul căreia s-au avut în vedere 

aspecte precum calitatea sistemului social local, 

categoriile defavorizate, beneficiarii de ajutor 

social, beneficiarii de indemnizații de handicap, 

etc..  
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Servicii sociale  

Conform țintelor stabilite de Planul Național pentru Reformă în cadrul 

strategiei Europa 2020, România intenționează să reducă numărul de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cu 580.000 persoane 

până în 2020. Pentru a atinge această țintă este necesară îmbunătățirea 

incluziunii sociale, condițiile de locuit, accesul la piața muncii și la 

securitatea socială de bună calitate.  

De asemenea, potrivit Strategiei de dezvoltare regională Nord-Est, 2014-

2020, promovarea incluziunii sociale, respectiv combaterea sărăciei, 

reprezintă factori care stau la baza îmbunătățirii capitalului uman, fiind 

necesară extinderea, diversificarea și ameliorarea accesului grupurilor 

vulnerabile și a comunității la servicii de sănătate, educație, sociale și de 

locuire.  

Contextul actual general 

În comuna Farcașa, de creșterea gradului de incluziune socială se ocupă 

”Serviciul de asistență socială” din cadrul primăriei. Acesta are următoarele 

atribuții:  

 prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau 

vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială; 

 identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a 

principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale; 

 informarea asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor 

sociale ale persoanelor; 

 informarea asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor 

sociale ale persoanelor; 

 măsuri educative și de supraveghere destinate prevenirii 

comportamentelor deviante; 

 sprijin material și financiar acordat persoanelor și familiilor cu 

venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, prevăzute 

de ansamblul dispozițiilor legale în vigoare.  

Administrația publică locală asigură anual ajutoare, care constau în produse 

și bani, localnicilor care au o situație socială precară. Cheltuielile privind 

acordarea serviciilor sociale pentru anul 2012, au fost în valoare de 87.000 

lei, cu 24,3% mai puțin față de anul precedent.  

În ceea ce privește numărul persoanelor cu dizabilități din comuna Farcașa, 

în anul 2013, acesta se cifra la 78 persoane, care beneficiază și de 

indemnizație de handicap. Evoluția ponderii persoanelor cu dizabilități în 

populația totală nu a înregistrat oscilații în perioada 2011-2013, tendința 

generală fiind de stagnare. De asemenea, se constată faptul că distribuția 

numărului de persoane cu dizabilități pe grupe de vârstă indică că ponderea 

cea mai mare o au persoanele vârstnice.  
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Numărul de angajați în calitate de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap din comuna Farcașa este de 12. Astfel, 15,3% din persoanele 

beneficiare de indemnizație de handicap au asistenți personali.  

Totodată, există posibilitatea angajării persoanelor cu dizabilități de la 

nivelul comunei, însă din totalul acestora nicio persoană nu a fost angajată, 

în perioada 2011-2013, evidențiindu-se un grad ridicat de excluziune socială 

la această categorie de persoane. Motiv pentru care, este necesar a se 

implementa proiecte de incluziune a acestora pe piața muncii. 

În ceea ce privește infrastructura care facilitează accesul persoanelor cu 

dizabilități, în comuna Farcașa nu există amenajări specifice nevoilor 

persoanelor cu dizabilități, ceea ce face dificil procesul de incluziune socială 

al acestei categorii de persoane.  

O altă categorie de persoane către care sunt îndreptate serviciile sociale este 

cea a beneficiarilor de ajutoare de încălzire. Astfel, în anul 2013 identifică 

un număr de 350 persoane care beneficiau de indemnizație de încălzire, 

reprezentând 11,04% din totalul populației.  

Principalele probleme  

Cunoscut este faptul că accesul la servicii sociale de calitate, de sănătate, de 

locuințe și educație rămâne defectuos, atât din cauza infrastructurii slab 

dezvoltate, cât și din cauza accesului inegal la aceste servicii. Sărăcia și 

izolarea sunt adeseori cauzele unui acces limitat sau inexistent la servicii 

medicale sau de educație.  

La nivelul comunei Farcașa, se identifică carențe majore în ceea ce privește 

susținerea persoanelor defavorizate, impunându-se acordarea unei atenții 

sporite serviciilor sociale oferite. Prioritare sunt acțiunile privind crearea 

unor condiții pentru persoanele cu dizabilități, care în prezent sunt neglijate.  

Un rol important în sprijinirea categoriilor defavorizate din punct de vedere 

social îl dețin și organizațiile non-guvernamentale, care, în prezent, în 

comuna Farcașa, lipsesc.  

De asemenea, este oportună derularea unor programe de susținere, fie prin 

înființarea unor centre de zi pentru copii sau vârstnici, fie printr-un sprijin 

financiar suplimentar acordat familiilor care sunt expuse sărăciei.  

Notabil este faptul că sub acest aspect se înregistrează diferențe 

semnificative între zonele urbane și cele rurale. De asemenea, la nivel local, 

se identifică prezența mai multor necesități, precum:  

 continuarea eforturilor în domeniul protecției sociale, alături de 

susținerea investițiilor necesare pentru îmbunătățirea calității 

serviciilor pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, pentru o mai 

bună integrare a acestora și pe piața muncii; 

 consolidarea sectorului ONG, ca principal furnizor al acestui tip de 

servicii; 

 sporirea eforturilor de creștere a gradului de conștientizare a 

populației cu privire la nevoile grupurilor vulnerabile, respectiv 

promovarea acțiunilor care au în vedere combaterea atitudinilor și 

practicilor sociale de discriminare.  
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Cultură și arte   

 

 

 

Considerată a fi un motor pentru dezvoltarea economică și 

socială a comunei Farcașa, cultura joacă un rol important, 

mai ales prin prisma existenței unei game destul de variate 

a obiceiurilor și tradițiilor specifice zonei. De aceea, sunt 

conturate următoarele aspecte: patrimoniul cultural 

existent, gradul de valorificare și promovare al acestuia, 

infrastructura specifică, frecvența și diversitatea 

evenimentelor culturale organizate.  
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Cultură și arte 

Patrimoniul cultural  

Definit ca totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a 

instituțiilor necesare pentru comunicare acestor valori, domeniul cultural se 

confruntă în ultima perioadă cu o scădere accentuată a interesului public 

manifestatfață de acesta, ca urmare a impactului generat de mediul virtual 

asupra timpului pe care indivizii îl acordă formării și educației permanente. 

Acest aspect a condus și la diminuarea activităților specifice, dar și la 

schimbarea destinațiilor unor așezăminte culturale.  

Ba mai mult, la nivel național de constată o puternică degradare a 

patrimoniului cultural ca urmare a investițiilor reduse, a lipsei unui sistem 

integrat de protecție și conservare a patrimoniului, ceea ce conduce la 

pierderea identității culturale.  

La nivelul comunei Farcașa, cultura deține un rol important în dezvoltarea 

economico-socială a comunității, mai ales prin prisma existenței unei oferte 

variate în ceea ce privește tradițiile și obiceiurile specifice zonei. Cu toate 

acestea, patrimoniul cultural existent nu beneficiază de o promovare 

adecvată, care să asigure o sporire a gradului de notorietate al acestuia la 

nivel regional sau național sau creșterea atractivității zonei. Așadar, 

valorificarea culturală a patrimoniului, dar și conservarea și restaurarea 

acestuia se poate materializa prin diverse proiecte culturale adresate 

comunității locale.  

 

 

Comuna Farcașa dispune de patru cămine culturale, care găzduiesc anual o 

serie de manifestări culturale. Acestea se află într-o stare avansată de 

degradare, întrucât clădirile sunt vechi de peste 30 de ani, nerealizându-se 

intervenții de reabilitare a acestora. În anul 2012, au fost demarate lucrări de 

execuție a unui nou imobil în localitatea Farcașa, destinat căminului cultural, 

prin intermediul unor fonduri locale și guvernamentale.  

Căminele culturale din satele Popești, Frumosu și Stejaru au fost construite 

începând cu anul 1952, din lemn și cărămidă. Starea acestora a fost afectată 

de trecerea timpului, de lipsa preocupărilor și a resurselor financiare 

necesare pentru menținerea lor în condiții bune. Starea avansată de 

degradare a acestora afectează oferta culturală, aceasta diminuându-se din 

cauza unei infrastructuri neadecvate.  

Domeniul cultural de la nivelul comunei Farcașa este susținut și prin 

intermediul celor două biblioteci existente la nivelul comunei, beneficiare în 

anul 2012, a unui volum total de 19.803 cărți, cu 1.8% mai puțin față de anul 

precedent. În ceea ce privește numărul cititorilor activi la biblioteci, acesta a 

înregistrat în anul 2012 o cu aproximativ 300% fața de anul 2011, ceea ce 

vine să evidențieze interesul tot mai crescut al locuitorilor față de lectură.  

Păstrătoare a tradiției și a patrimoniului cultural străvechi, comuna Farcașa 

oferă atât locuitorilor, cât și turiștilor punctul muzeistic etnografic ”Ioan 
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Luca”, care prezintă o colecție de obiecte etnografice, vechi, specifice zonei: 

costume populare, unelte, vase.  

Patrimoniul cultural existent în comuna Farcașa se evidențiază prin existența 

Bisericii de lemn ”Sfânta Parascheva”, din comuna Farcașa, numită de 

localnici și ”biserica veche”, fiind unul dintre cele mai valoroase 

monumente de lemn din județ și chiar din regiune, datorită valorii culturale 

și arhitecturale deosebite. Aceasta este inclusă pe lista monumentelor din 

patrimoniul național. Dacă din punct de vedere constructiv nu prezintă 

elemente inedite, lăcașul de cult din Farcașa se individualizează prin bogata 

sa ornamentație, fiind, în această privință, cea mai ”înzestrată” din județ. De 

asemenea, valoarea arhitecturală și artistică a monumentului este întregită de 

o bogată colecție de icoane și obiecte etnografice, creații ale meșterilor locali 

și din zonă.  

Un alt obiectiv inclus în lista monumentelor istorice din județul Neamț, 

clasificat ca monument de arhitectură este ansamblul de case de lemn din 

secolele XVIII-XIX, din satul Popești.  

Pe de altă parte, pe teritoriul comunei mai exsită un număr de patru biserici 

ortodoxe, care aduc un plus de varietate manifestărilor sprirituale și 

concentrează majoritatea credincioșilor: Biserica ”Sfântul Nicolae” Farcașa 

(1853), Biserica ”Buna Vestire” Popești (sec XIX-lea), Biserica ”Sfântul 

Teodor Tiron” Stejaru (1825), Biserica ”Sfântul Dumitru” Frumosu (2007).  

 

 

 

Biserica de lemn ”Sf. Cuvioasă Parascheva” 

Colecție etnografică 
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Evenimente culturale  

În prima duminică după sărbătoarea religioasă ”Adormirea Maicii 

Domnului” din 15 august, se organizează sărbătoarea câmpenească ”Ziua 

Comunei Farcașa”, în cadrul căreia se desfășoară diferite manifestări 

cultural-artistice, organizate de autoritățile publice locale. Petrecerea este 

organizată într-o poiană pitorească, numită Lunca lui Pădure, situată la 5 

kilometri de drumul principal, care străbate întreaga zonă de-a lungul Văii 

Bistriței.  

Identitatea culturală a locuitorilor comunei Farcașa este reprezentată prin 

valori, îndeletniciri, credințe și simboluri, dar și prin respectarea unor 

sărbători locale și religioase precum: Sărbătoarea Paștelui, Crăciunului, Anul 

Nou etc. Printre evenimentele anuale, specifice zonei, se remarcă 

manifestările folclorice organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, luna 

decembrie fiind plină de datini și obiceiuri de iarnă din vechime. Se remarcă, 

cu precădere, jocul ”Caprei”, ritual menit să aducă rodnicie anului care 

urmează, spor de animale în turmele păstorilor sau succesul recoltelor, dar și 

Colindul, Plugușorul, Steaua sau Sorcova. 

De asemenea, în fiecare an Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen 

Saeculare” Neamț organizează Festivalul de Datini și Obiceiuri ”Steaua sus 

răsare”, la care participă și Alaiul de datini și obiceiuri din comuna Farcașa. 

În cadrul acestui festival, se reunesc unele dintre cele mai spectaculoase 

formații de datini și obiceiuri, atât din țară, cât și din Republica Moldova. 

Astfel cetele de colindători, urători și mascați oferă publicului un spectacol 

de colinde, dar și cu jocul arhaic al caprei, ursului și cerbului.  

 

 

 

Evenimentele culturale de la nivelul comunei Farcașa sunt susținute de 

administrația publică locală în parteneriat cu instituțiile de învățământ și cele 

de cultură. Astfel, printre activitățile culturale desfășurate în perioada 

anterioară se remarcă:  

 ”Ziua eroilor” – manifestare dedicată sărbătorii creștine ”Înălțarea 

Domnului”; 

 ”Eminesciana” – organizat în cadrul bibliotecii comunale; 

 Expoziții de carte; 

 Serbări școlare; 

 Spectacole.   

Tradiții și obiceiuri – ”Capra 
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Mediu 

 

Acest subcapitol prezintă informații sintetizate cu privire la 

calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol), biodiversitate, 

factori care au o contribuție semnificativă în dezvoltarea 

durabilă a unei comunităţi şi în asigurarea unui stil de viață 

sănătos.  
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Mediu

Contextul actual general  

Dezvoltarea durabilă implică asigurarea unui echilibru optim între creșterea 

economică și conservarea cadrului natural, menit să asigure o dezvoltare 

armonioasă, capabilă să satisfacă atât cerințele actuale cât și pe cele din 

perspectivă.  
În comuna Farcașa, calitatea factorilor de mediu este în general bună, 

efectele negative supra mediului fiind generate de arderea combustibililor 

pentru prepararea hranei și încălzire, de defrișările necontrolate, de 

activitățile agro-zootehnice, sau de traficul rutier.  

Principala sursă de poluare fonică identificată este traficul rutier. Cu toate 

că teritoriul comunei este străbătut de un drum cu fluxuri mari de trafic  

 

 

(drum național), nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor maxim 

admisibile.  

Rețeaua hidrografică din cadrul comunei Farcașa este reprezentată de râul 

Bistrița, care străbate comuna pe o lungime de 5 km, pe direcții diferite 

având două sectoare de vale îngustă: la Vadu Rau și Poiana Popești. 

Principalii afluenți ai acestuia sunt pârâul Stejaru și pârâul Bușmei (pe 

dreapta), pârâul Farcașa și pârâul Popești (pe stânga).  

În funcție de cantitățile de precipitații căzute, creșterile de  nivele și debit 

produc inundații locale și exces de apă în albia majoră.  

Calitatea apelor de suprafață este afectată de lipsa sistemelor de canalizare și 

epurare a apelor uzate, de modul defectuos de gestionare a deșeurilor și lipsa 

perimetrelor de protecție a surselor de apă.  

În ceea ce privește, calitatea aerului, comuna Farcașa nu dispune de o rețea 

proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calității aerului, însă 

indicatorii specifici pot fi monitorizați prin intermediul măsurătorilor 

efectuate în stațiile amplasate în zone reprezentative din județul Neamț.  

Astfel, comuna Farcașa nu se numără printre zonele cu probleme privind 

calitatea aerului, întrucât nu au fost identificate depășiri majore ale valorilor 

maxim admise, impuse de legislația în vigoare.  
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Poluarea solurilor. Pentru teritoriul comunei Farcașa nu există date care să 

confirme poluarea certă a solurilor. Potențialele surse de poluare a acestora 

sunt de natură biologică. Principalul factor care poate cauza poluarea 

solurilor este depunerea întâmplătoare pe sol a deșeurilor menajere și a 

reziduurilor și dejecțiilor zootehnice. De asemenea, un potențial poluator ar 

putea fi și îngrășămintele și substanțele chimice utilizate pentru combaterea 

dăunătorilor administrate incorect.  

De asemenea, solurile de pe teritoriul comunei Farcașa se confruntă cu o 

formă de degradare, reprezentată de eroziunea de suprafață , care se dezvoltă 

puternic pe versanții unde lucrările de întreținere a culturilor sunt executate 

din deal în vale; aceasta are loc sub acțiunea apei.  

Campanie de plantări puieți, inițiată de CJ Neamț 

 

Spații verzi 

Cea mai mare parte a teritoriului administrativ al comunei este ocupat de 

spații verzi, fie antropizate, fie naturale: pășunile dețin o pondere de circa 

96,2% din suprafața totală, pășunile aproximativ 12,7 % și fânețele o 

pondere de 15,9% din total.  

Managementul deșeurilor  

Întrucât responsabilitatea gestionării deșeurilor revine administrațiilor 

publice locale, aceasta trebuie să asigure colectarea, colectarea selectivă, 

transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri. 

În prezent, comuna Farcașa nu beneficiază de un sistem de colectare 

selectivă a deșeurilor. Serviciile de salubritate (precolectare, colectare și 

transport al deșeurilor menajere, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase 

din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special) sunt asigurate în 

comuna Farcașa de firma S.C AGMADY SRL, din comuna Ceahlău, județul 

Neamț. În perioada 2011-2013, aceasta a colectat o cantitate de deșeuri de 

circa 6.480 mc, exivalentul a 2.592 tone.  

Având în vedere continua dezvoltare a comunei şi creşterea nivelului de trai 

este necesar să se acorde o importanţă deosebită gestionării deşeurilor 

provenite din construcţii şi demolări precum şi a deşeurilor electrice şi 

electronice DEE: colectarea separată de la locul de generare, pe tip de 

material, promovarea reciclării şi reutilizării deşeurilor din construcţii şi 

demolări utilizarea acestora după pretratare în reamenajări de drumuri sau 

alte activităţi, asigurarea de capacităţi de tratare/sortare a acestora.  
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Subcapitolul ”Capacitatea administrației publice locale” 

aduce în prim-plan o analiză asupra infrastructurii 

specifice, structurii administrative, evoluția bugetului 

local, respectiv repartizarea cheltuielilor din bugetul 

local.  

 

 

 

Capacitatea administrației publice locale 

 

Având în vedere rolul important al administraţiilor publice 

locale în procesul de dezvoltare strategică a unei comunităţi 

ca factori generatori de politici şi programe de dezvoltare, în 

cadrul acestui capitol s-au punctat aspecte legate de 

funcţionarea sistemului public local (resurse umane, roluri si 

responsabilităţi, capacitatea financiară etc.).  
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Capacitatea administrației publice locale  

Contextul actual general  

Considerate a fi principalii actori în susținerea reformelor reale, 

administrațiile publice dețin un rol important în managementul schimbării, 

cu atât mai mult în contextul unei dezvoltări durabile la nivel regional şi 

local.  

 

Autoritățile administrației publice locale din comuna Farcașa dețin sediul în 

localitatea cu același nume, într-o clădire administrativă foarte veche, care 

prezintă un grad de deteriorare ridicat, având o vechime de peste 75 de ani. 

Motiv pentru care, sunt necesare lucrări de reparații, de înlocuire a 

acoperișului, respectiv de mansardare a imobilului.  

Activitatea desfășurată de cei 28 de angajați în cadrul primăriei Farcașa este 

facilitată de dotările din punct de vedere tehnologic, puse la dispoziția 

acestora. Astfel, se identifică un număr de 16 PC-uri, dintre care 14 sunt 

conectate la internet, 2 copiatoare, 8 imprimante și 2 faxuri. De asemenea, 

aceasta beneficiază de acces la rețeaua de telefonie fixă și mobilă, respectiv 

internet. 

În comuna Farcașa, autonomia locală se realizează sub directa conducere a 

autorităților publice locale, constituite din:  

 

 

 

 

 

 Consiliul Local: constituit din 13 consilieri, acesta are inițiativă și 

hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepția celor care aparțin de competența altor autorități publice sau 

centrale;  

 Primarul (ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor, hotărârilor și ordonanțelor 

Guvernului și hotărârilor Consiliului local.  

 

În vederea aplicării activităților date în competența sa, primarul comunei 

Farcașa este susţinut de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Acesta 

este structurat pe compartimente funcționale, distribuite pe diferite domenii 

(juridic, administrativ, social, cultural, de mediu etc.). De asemenea, 

administrația publică locală pune la dispoziția populației comunei și servicii 

precum cel de urgență sau de evidență a populației.  

 

Pentru accesarea diverselor surse de finanțare interne sau externe, este 

necesară aplicarea anumitor măsuri de consolidare a capacității 

administrative a acestor autorități, ceea ce poate conduce și la atingerea 

obiectivelor de dezvoltare. 
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Capacitatea financiară  

La nivelul comunei Farcașa, autoritatea publică locală se bazează în 

activitatea sa pe un buget local aferent unui an, în cadrul căruia sunt stabilite 

veniturile, structura acestora pe surse, respectiv cheltuielile și activitățile 

care se vor finanța.  

 

În anul 2014, valoarea totală a veniturilor aferente bugetului local 

înregistrează o creștere considerabilă, cu aproximativ 32% față de anul 2011.  

Tabel nr. 2.19 - Situația veniturilor din bugetul local al comunei Farcașa 

Nr. 

crt 
Denumire 2011 2012 2013 2014 

1. 

Total venit 

buget local 

(lei) 

2.313.000 2.205.000 3.756.000 3.398.000 

Sursa: Informații Furnizate de Primăria comunei Farcașa 

Analizând repartizarea cheltuielilor bugetului local se constată faptul că pe 

parcursul anului 2012, domeniul învățământului a beneficiat de cea mai 

ridicată sumă alocată, atingând un procent de 48,1% din bugetul local. Acest 

aspect este unul pozitiv, întrucât poate avea influențe directe asupra creșterii 

performanțelor educaționale, diminuării ratei șomajului, respectiv asupra 

creșterii șanselor de acces la educație pentru toți copiii. 

 

Pe de altă parte, acest parcurs ascendent s-a menținut și datorită derulării 

unor programe cu finanțare guvernamentală (asigurarea unei mese gratuite 

pentru elevii din cadrul învățământului primar sau alocarea de fonduri pentru  

 

achiziționarea de rechizite școlare pentru elevii proveniți din medii familiale 

defavorizate). 

Tabel nr. 2.20 – Repartizarea cheltuielilor bugetului local pe cele mai 

importante domenii, în perioada 2011-2012 

Nr. 

crt. 

Cheltuieli 

buget local 

din care: 

2011 

 (lei) 

2012  

(lei) 

Ponderea 

cheltuielilor aferente 

anului 2012 în 

bugetul local (%) 

1. 

Ordine și 

siguranță 

publică 

32.000 37.000 1,6 

2. Învățământ 1.014.000 1.061.000 48,1 

3. Sănătate 17.000 17.000 0,7 

4. 

Cultură, 

recreere și 

religie 

460.000 467.000 21,2 

5. 
Asistență 

socială 
115.000 184.000 8,3 

6. 

Locuințe, 

servicii și 

dezvoltare 

207.000 245.000 11,1 

Sursa: Informații furnizate de Primăria comunei Farcașa 
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Ordine și siguranță publică   

 

Situația infracțională de pe raza comunei nu prezintă probleme majore, 

aceasta fiind ținută sub control de activitatea organelor de poliție pentru 

asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.  

Postul de poliție din comuna Farcașa desfășoară periodic activități specifice 

pe mai multe linii de muncă, punându-se accent, în principal, pe prevenirea 

faptelor de natură antisocială, apărarea vieții și integrității corporale etc.  

La nivelul comunei funcționează și Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență Farcașa, structură care se constituie în subordinea Consiliului Local 

și care execută acțiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor 

de urgență în sectorul de competență, asigură coordonarea de specialitate a 

activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă, 

îndeplinește atribuțiile de prevenire a riscurilor producerii unor situații de 

urgență. Acest serviciu este organizat la nivelul comunei astfel:  

 1 șef SVSU; 

 6 specialiști pentru prevenire; 

 5 grupe de intervenție pentru stingere incendii; 

 1 grupă de intervenție salvare și prim ajutor; 

 1 grupă de intervenție la inundație sau înec; 

 1 grupă de cercetare și căutare; 

 1 grupă de înștiințare-alarmare; 

 1 grupă de evacuare-deblocare-salvare; 

 1 grupă sanitar-veterinară.  

 

 

 

De asemenea, serviciul desfășoară activități cu caracter de prevenire în 

unitățile școlare de pe raza comunei Farcașa, având ca scop informarea și 

instruirea școlarilor privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă.  

În conformitate cu cele analizate anterior, se creionează necesitatea 

construirii, la nivelul comunei Farcașa, a unui sistem integrat de ordine 

publică orientat proactiv către nevoile de securitate și în serviciul cetățenilor. 
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Capitolul III– Analiza SWOT 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 acces facil al investitorilor prin existența drumului național DN 17B, 

care face legătura cu județele Suceava și Harghita; 

 existența materiilor prime pentru industria alimentară; 

 existența tradiției în anumite domenii, precum: industria textilă și 

industria lemnului; 

 existența forței de muncă calificate; 

 existența materiilor prime pentru industria alimentară; 

 potențial ridicat de valorificare a materialului lemnos; 

 pondere ridicată a pădurilor în totalul fondului funciar;  

 cifră de afaceri ridicată în domeniul prelucrării lemnului; 

 suprafețe întinse de fânețe (peste 50% din suprafața agricolă); 

 prețul scăzut al forței de muncă; 

 existența de resurse ce pot fi valorificate economic (suprafețe mari de 

păduri, pășuni, obiective naturale, cadrul natural).  

 scăderea numărului total de întreprinderi și a volumului cifrei de 

afaceri generat de mediul de afaceri local; 

 imposibilitatea mediului de afaceri local de a oferi locuri de muncă pe 

măsura cererii din comună;  

 capacitate scăzută a mediului de afaceri local de a susține investiții 

pentru dezvoltare; 

 slaba valorificare a parteneriatului public-privat; 

 lipsa investițiilor străine în domeniile de activitate; 

 inițiativă antreprenorială locală limitată doar la mici întreprinderi; 

 cultură managerială slab dezvoltată în sectorul privat; 

 scăderea numărului mediu al salariaților în perioada 2011-2012; 

 slaba diversitate a economiei locale; 

 practicarea predominantă a agriculturii de subzistență; 

 existența unor sectoare nevalorificate economic (agricultura montană, 

turism rural, ecoturism); 

 fertilitate scăzută a solului, specifică zonei montane, ceea ce generează 

o productivitate scăzută în agricultură; 

 lipsa promovării oportunităților de finanțare a afacerilor prin accesarea 

fondurilor europene; 

 colaborarea insuficientă între întreprinderi în vederea creării de asocieri 

în domenii diverse de activitate; 

 accesul dificil la piețele de desfacere pentru produsele locale; 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 posibilitatea accesării fondurilor europene nrambursabile alocate 

României pentru perioada programatică 2014-2020, care vizează 

dezvoltarea economică; 

 existența programelor guvernamentale de susținere a IMM-urilor; 

 programe de calificare și recalificare a forței de muncă; 

 poziționarea avantajoasă a comunei în raport cu obiectivele turistice 

consacrate din regiune; 

 acordarea de facilități fiscale pentru mediul de afaceri de către 

legislativul local; 

 asocierea între fermieri în vederea creșterii profitabilității; 

 dezvoltarea turismului rezultând o contribuție importantă în 

dezvoltarea economică, prin activități diverse ce pot fi întreprinse în 

comuna Farcașa; 

 dezvoltarea facilităților de producție; 

 promovarea oportunităților locale de afaceri în rândul potențialilor 

investitori români și străini; 

 certificarea unor ferme agricole în practicarea agriculturii ecologice și a 

unor produse tradiționale locale  

 nivelul ridicat de fiscalitate și birocrația excesivă poate duce la 

orientarea investitorilor străini spre alte țări; 

 blocarea creditării din cauza crizei economice și a blocajelor 

financiare; 

 migrarea forței de muncă în străinătate sau în alte localități, din cauza 

lipsei de locuri de muncă la nivel local sau a diversității scăzute a 

acestora; 

 fluctuația forței de muncă;  

 lipsa unei colaborări între agenții economici și autoritățile publice 

locale; 

 slaba contractare a programelor cu finanțare nerambursabilă europeană; 

 creșterea nivelului de impozitare;  

 instabilitate legislativă și modificări referitoare la activitatea agenților 

economici care reduc activitatea dezvoltării antreprenoriale;  

 proceduri dificile privind obținerea aprobărilor pentru inițierea de 

investiții;  

 cunoștințe insuficiente cu privire la programele de finanțare ce vizează 

dezvoltarea agriculturii și a mediului rural;  

 creșterea competiției pe piața produselor alimentare, fapt ce poate 

defavoriza unele sectoare tradițional, care nu ating standardele pieței 

unice (UE); 

 riscul ca unele produse agricole să nu întrunească condițiile de calitate 

impuse de Uniunea Europeană;  

 insuficienta informare și educare a populației pentru dezvoltarea 

durabilă a agriculturii.  
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INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  existența unui drum național, care face legătura cu două județe: 

Suceava și Harghita; 

 existența unui sistem de alimentare cu apă potabilă; 

 creșterea volumului total de distibuție a apei potabile cu 50%; 

 ponderea ridicată a numărului de gospodării cu acces la rețeaua de 

electricitate; 

 accesibilitate foarte bună a populației la serviciile de comunicații; 

 acces la servicii de transfer de date și de internet, respectiv televiziune 

prin cablu; 

 suprafața locuibilă/locuitor la nivelul comunei se situează peste cea de 

la nivel județean, cu 21%.  

 numărul locuințelor finalizate în comuna Farcașa înregistrează o 

evoluție ascendentă.  

 infrastructură rutieră slab dezvoltată (străzi neasfaltate, trotuare lipsă) 

 drumurile comunale și sătești necesită reabilitare; 

 lipsa unui drum ocolitor care să preia traficul de mare tonaj, care circulă 

spre exploatațiile forestiere din zonă; 

 lipsa parcărilor în apropierea instituțiilor publice; 

 lipsa accesului direct la transportul feroviar; 

 lipsa serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate; 

 insuficienta acoperire a teritoriului comunei cu rețeaua de alimentare cu 

apă potabilă; 

 81% din numărul total de gospodării de la nivelul comunei nu sunt 

racordate la rețeaua de alimentare cu apă; 

 35% din numărul gospodăriilor nu au acces la rețeaua de alimentare cu 

apă; 

 inexistența unui sistem de preluare și dirijare a apelor pluviale; 

 lipsa unui sistem de alimentare cu energie termică; 

 lipsa unei rețele de transport și distribuție a gazelor naturale; 

 slaba prezență pe piață a firmelor private care să investească în 

construcția de noi locuințe. 
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INFRASTRUCTURĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  realizarea lucrărilor de reparații a drumului național care tranzitează 

comuna; 

 existența în apropierea comunei a aeroporturilor de la Suceava (119 km 

de Farcașa), Bacău (146 km de Farcașa) și Iași (168 km de Farcașa);  

  accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea infrastructurii 

rutiere; 

 disponibilitatea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare;  

 existența programului Prima Casă, care sprijină tinerii în achiziționarea 

sau construirea unei locuințe; 

 

  instabilitatea economică care poate determina incapacitatea 

cofinanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii;  

 creșterea prețurilor la utilități;  

 condițiile meteo nefavorabile pot afecta negativ infrastructura rutieră;  

 fonduri insuficiente alocate la nivel național pentru dezvoltarea 

drumurilor comunale; 

 refuzul populației de a se racorda la rețelele de utilități;  

 cunoștințe scăzute în elaborarea și implementarea proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă.  
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 rata abandonului școlar scăzută (0,3%);  

 interes sporit al elevilor în participarea la concursuri și olimpiade; 

 implicarea sporită a elevilor în desfășurarea a numeroase activități 

educative școlare și extrașcolare; 

 derularea proiectului european multilateral Comenius – ”A Ticket for 

life” în cadrul Școlii Gimnaziale ”Ioan Luca”, Farcașa; 

 toare unitățile sunt dotate cu echipamente IT; 

 unitățile de învățământ au acces la rețeaua de alimentare cu apă și 

energie electrică; 

 raportul dintre numărul de elevi și numărul de cadre didactice se 

încadrează în media europeană (1 cadru didactic la 14 elevi); 

 existența unui microbuz pentru transportul elevilor.  

 existența unui patrimoniu cultural bogat în zona comunei Farcașa; 

 existența monumentelor istorice incluse în Lista monumentelor istorice 

emisă de către Institutul Național al Monumentelor Istorice (Biserica 

de lemn ”Sf. Parascheva”, Ansamblul de case de lemn din secolul 

XVIII-XIX, din satul Popești); 

 existența punctului muzeistic ”Ioan Luca”, care prezintă o colecție de 

obiecte etnografice, vechi, specifice zonei; 

 organizarea periodică de evenimente care susțin și promovează valorile 

culturale și tradiționale ale comunei (Ex: Festivaluri, datini și 

obiceiuri); 

 existența a patru cămine culturale; 

 creşterea numărului cititorilor activi din cadrul bibliotecilor cu 300% în 

anul 2012, față de anul precedent. 

 starea fizică a clădirilor unităților de învățământ din comuna Farcașa 

este una precară, întrucât majoritatea fiind clădiri vechi, de peste 30 de 

ani; 

 numărul elevilor înregistrează o evoluție descendentă;  

 evoluția negativă a numărului cadrelor didactice; 

 energia termică este asigurată prin intermediul unei centrale proprii pe 

bază de lemn; 

 lipsa lucrărilor de reabilitare a sălii de sport, precum și a dotării acesteia 

cu echipamente necesare desfășurării activităților sportive; 

 lipsa unor ateliere destinate abilităților practice și educației tehnologice; 

 lipsa unor investiții în vederea reabilitării terenurilor de sport din cadrul 

unităților școlare din Farcașa;  

 starea avansată de degradare fizică a căminelor culturale din comuna 

Farcașa; 

 insufucienta valorificare a patrimoniului cultural existent; 

 lipsa unei strategii de dezvoltare și promovare culturală a comunei și a 

obiectivelor culturale deținute; 

 lipsa promovării monumentelor istorice ale comunei; 
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  realizarea de parteneriate și schimburi de experiență cu alte instituții 

educaționale din țară și din străinătate; 

 organizarea de activități extrașcolare în cadrul instituțiilor școlare; 

 dezvoltarea parteneriatelor în domeniul public-privat în procesul 

educațional și de formare profesională; 

 preluarea modelului de bună practică de tipul ”after-school”; 

 implementarea unui program pentru copiii cu rezultate deosebite și cu 

o dituație financiară dificilă; 

 existența programelor guvernamentale ”cornul și laptele”, ”mere în 

școli”; 

 accesarea unor fonduri europene în vederea reabilitării și modernizării 

infrastructurii educaționale; 

 posibilitatea promovării obiectivelor culturale existente prin includerea 

acestora în oferta turistică a judeului; 

 actualizarea fondului de carte din cadrul bibliotecii publice; 

 derularea unor programe care să atragă un număr din ce în ce mai mare 

de utilizatori în cadrul Bibliotecii Comunale Farcașa; 

 realizarea unor parteneriate de promovare a instituțiilor culturale din 

alte localități;  

 posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile pentru 

activități culturale; 

 

  creșterea negatică a sporului migrator; 

 lipsa fondurilor destinate modernizării necesare a fi efectuate unităților 

de învățământ și a celor culturale; 

 slaba informare a cadrelor didactice cu privire la oportunitățile și 

modul de accesare și gestionare a unor fonduri destinate educației; 

 politica de salarizare demotivantă în domeniul educațional; 

 lipsa condițiilor pentru cadrele didactice tinere (salarizare, locuințe 

sociale); 

 migrația adrelor didactice către alte localități; 

 nearmonizarea ofertei școlare cu cerințele pieței de muncă; 

 scăderea interesului pentru cultură; 

 pierderea tradițiilor în decursul timpului; 

 scăderea interesului pentru produsele de artizanat, tradiționale, 

conducând la dispariția meșterilor populari; 

 lipsa fondurilor pentru sisținerea cofinanțării proiectelor finanțate din 

fonduri nerambursabile;  
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SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 poziționarea geografică a comunei, în zonă de munte, care are efecte 

benefice asupra stării de sănătate a locuitorilor acesteia, fiind ferită de 

zonele puternic aglomerate sau poluate; 

 existența unui serviciu de asistență socială în cadrul primăriei; 

 

 personal medical insuficient raportat la numărul de locuitori; 

 calitate scăzută a infrastructurii de sănătate; 

 lipsa dotărilor corespunzătoare în vederea disgnosticării și tratării 

bolnavilor la nivelul comunei; 

 investiții private limitate în domeniul asistenței medicale; 

 acesul limitat la servicii medicale, prin distanța relativ mare față de cel 

mai apropiat spital; 

 inexistența unui cabinet stomatologic; 

 supraîncărcarea cu pacienți a cabinetului medical de familie și 

imposibilitatea medicului de a efectua ore pe teren; 

 inexistența unor programe de educație pentru sănătate; 

 fonduri insuficiente destinate asistenței medicale; 

 prezența fenomenului de îmbătrânire demografică; 

 existența deficiențelor în ceea ce privește sprijinirea persoanelor de 

dizabilități; 

 lipsa unui centru de bătrâni; 

 inexistența unui centru de combaterea violenței; 

 lipsa unui centru de plasament pentru copiii abandonați; 

 existența cazurilor de mortalitate infantilă; 

 sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă.  
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SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 accesarea de fonduri europene destinate reabilitării, modernizării sau 

echipării infrastructuii aferente serviciilor de sănătate; 

 existența politicilor de stimulare a medicilor de a practica în mediul 

rural, precum Programul Renașterea Satului Românesc ce asigură 

locuințe de serviciu pentru personalul medical; 

 dezvoltarea mediului privat medico-sanitar (dezvoltarea cabinetelor 

medicale de specialitate); 

 derularea pe plan local a unor programe de informare și prevenire a 

problemelor de sănătate; 

 dezvoltarea voluntariatului și a spiritului civic; 

 existența cadrului legislativ care creează facilități pentru unitățile 

economice care angajează persoane din grupurile vulnerabile, în 

vederea integrării acestora în societate; 

 înființarea de ONG-uri pe plan social, pentru servicii destinate 

vârstnicilor, copiilor abandonați și altor categorii de persoane 

defavorizate; 

 derularea unor programe prin intermediul cărora să fie asigurate 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele incluse în grupurile 

vulnerabile; 

 dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat pentru prevenirea și 

ameliorarea problemelor sociale;  

 nivelul scăzut al veniturilor pot conduce la imposibilitatea susținerii 

costurilor serviciilor medicale private; 

 tendința de negrijare a stării de sănătate; 

 lipsa unui comportament preventiv în ceea ce privește problemele de 

sănătate; 

 tendința de migarare a personalului medical către alte localități sau în 

străinătate; 

 politica de salarizare slab motivantă pentru specialiști; 

 nerezolvarea problemelor legate de infrastructură și de dotare a 

unităților sanitare; 

 creșterea gradului de îmbătrânire demografică; 

 creșterea ratei șomajului; 

 situația economică instabilă; 

 nivelul de salarizare scăzut în domeniul asistenței sociale; 

 imposibilitatea angajării de asistenți sociali ca urmare a blocării 

posturilor din administrația publică prin legislația în vigoare; 

 lipsa finanțării organizațiilor non-guvernamentale; 

 cadrul legislativ deficitar în domeniul violenței domestice. 
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TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 localizarea comunei într-o zonă montană cu un cadru natual deosebit; 

 posibilitatea practicării mai multor forme de turism; 

 diversitatea florei și faunei; 

 păstrarea tradițiilor locale, organizarea cu periodicitate a anumitor 

evenimente tradițional-culturale; 

 existența unei gastronomii locale tradiționale; 

 

 

 slaba promovare turistică a comunei; 

 promovarea redusă a obiectivelor turistice existente; 

 infrastructura de agrement a unităților de cazare existente foarte slab 

dezvoltată; 

 lipsa unui program de activități care să ofere alternative de petrecere a 

timpului liber; 

 lipsa amenajării de trasee montane; 

 număr redus de turiști atrași comparativ cu potențialul turistic al 

comunei; 

 lipsa unui serviciu de booking online pentru unitățile de cazare din 

stațiune; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 poziționarea geografică a comunei Farcașa ăntr-un cadru natural 

deosebit ce asigură potențialul turistic ridicat al acestuia; 

  existența unor zone naturale deosebite care pot fi transformate în zone 

de agrement și valorificate turistic; 

 prezența atracțiilor turistice renumite în zonă (Lacul Izvorul Muntelui, 

Parcul Național Ceahlău); 

 inițierea unor acțiuni de promovare a potențialului turistic al comunei 

și de semnalizare a obiectivelor turistice; 

 realizarea și implementarea unei strategii de dezvoltare a turismului 

local; 

 atragerea de investitori interesați de domeniul turismului; 

 stabilirea de parteneriate și derularea de proiecte cu localitățile 

 creșterea tendinței turiștilor români de a vizita locuri din străinătate, în 

defavoarea celor naționale; 

 scăderea nivelului veniturilor, care limitează posibilitățile potențialilor 

turiști; 

 concurența din partea stațiunilor turistice cu renume; 

 interesul scăzut al agenților economici din domeniul turistic pentru 

îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii turistice; 
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TURISM 

învecinate; 

 specializarea forței de muncă din sectorul turistic pentru oferirea unor 

servicii de calitate superioară; 

 reabilitarea infrastructurii rutiere pentru facilitarea accesului turiștilor; 

 investiții în vederea amenajării de trasee turistice; 

 accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării, reabilitării și 

modernizării infrastructurii turistice;  

 

 

 

 

 

 

 



 
Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 
 

81 

MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 nivel redus de poluare; 

 diversitatea resurselor naturale disponibile; 

 existența unor acțiuni inițiate în vederea protejării mediului 

înconjurător; 

  existența unui sistem de management al deșeurilor care acoperă toate 

localitățile comunei; 

 derularea unor acțiuni de împădurire cu salcâm  în ani anteriori;  

 existența unor suprafețe întinse de păduri; 

 inexistența unui ramuri economice cu impact major asupra factorilor de 

mediu.  

 lipsa unui spațiu suficient și adecvat pentru amplasarea de noi puncte 

de colectare a deșeurilor; 

 grad redus de preocupare a agenților economici în recuperarea și 

refolosirea ambalajelor; 

 absența unui sistem de colectare a deșeurilor; 

 absența în comună a unor puncte de colectare a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice; 

 inexistența unei rețele de canalizare și epurare a apelor uzate; 

 producerea de alunecări de teren și eroziuni, datorită infiltrațiilor apelor 

provenite din precipitații; 

 colectarea necorespunzătoare a apelor provenite din precipitații, fapt ce 

conduce la contaminarea mediului. ; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 realizarea unei investiții în vederea reciclării materialelor; 

 derularea unor programe de educare a comunității locale în scopul 

valorificării factorilor de mediu și a resurselor naturale; 

 realizarea de investiții în vederea ecologizării albiei râului Bistrița; 

 derularea unor programe pentru conservarea pădurilor; 

 accesarea de fonduri europene pentru extinderea spațiilor verzi; 

 derularea unor campanii de informare și conștientizare a populației cu 

privire la colectarea selectivă a deșeurilor;  

 accesarea de fonduri nerambursabile pentru investiții în tehnologii care 

utilizează energii regenerabile.  

 gestionarea iresponsabilă a resurselor naturale; 

 afectarea mediului de condițiile meteorologice și climatice extreme; 

 resurse financiare insuficiente pentru împădurirea terenurilor 

degradate; 

 calamități naturale; 

 comportament neadecvat al unor locuitori și/sau turiști față de mediul 

înconjurător, determinând degradarea sa; 

 lipsa interesului față de colectarea selectivă a deșeurilor.  
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Capitolul IV– Plan strategic de dezvoltare  
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Viziune și obiective strategice 

Comuna Farcașa, 

                    spațiu competitiv, dinamic, deschis și atractiv pentru investiții.  

 

Viziunea propusă odată cu elaborarea prezentului document constituie un 

demers ambițios, prin intermediul căruia se armonizează întregul spectru de 

cerințe și condiții care mobilizează resursele existente la nivelul comunei 

spre o dezvoltare integrată durabilă, inteligentă și competitivă.  

Farcașa își propune ca până în 2020 să devină o comună dinamică și 

competitivă, în care bunăstarea va fi resimțită, în mod direct, de către toți 

locuitorii acesteia. De asemenea, Farcașa își dorește să fie recunoscută drept 

spațiul în care inițiativele antreprenoriale sunt susținute activ de autoritățile 

publice locale prin asigurarea unor servicii publice de calitate și a unei 

infrastructuri corespunzătoare. Complementar, comuna Farcașa urmărește a 

fi cunoscută drept o importantă și atractivă destinație turistică, dispunând de 

o ofertă turistică diversificată pe tot parcursul anului.  

 

 

 

Astfel, potențialul natural, resursele disponibile și diversitatea culturală vor 

constitui baza pentru dezvoltarea comunității farcășene, în perioada 2014-

2020.   

Evoluția acestui traseu de dezvoltare se va putea realiza prin:  

 valorificarea durabilă a poziției geo-strategice și a resurselor 

naturale; 

 facilitarea accesului la utilități, servicii de asistență socială, sănătate 

și educație; 

 creșterea competitivității și atractivității economice a comunei; 

 implicarea trasparentă și activă a instituțiilor pentru dezvoltarea 

economico-socială echilibrată a comunei.  

Direcțiile strategice de dezvoltare, obiectivele strategice, măsurile și 

planurile de acțiune propuse în cadrul prezentei strategii de dezvoltare au 

scopul de a transpune viziunea enunțată în realitate. 
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Misiune 

În etapa de implementare a strategiei propuse prin intermediul prezentului 

document, administrația publică locală a comunei Farcașa, alături de toți 

actorii implicați în îndeplinirea obiectivelor stabilite, sunt răspunzători de 

asigurarea unui management eficient, orientat spre interesul întregii 

comunități. Ba mai mult, se va avea în vedere promovarea colaborării dintre 

societatea civilă, sectorul privat și administrația locală, astfel încât toți 

factorii implicați să contribuie în aceeași măsură la atingerea unei dezvoltări 

locale durabile.    
 

Valori 

 

Sistemul de valori care se conturează în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Farcașa are în vedere următoarele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Integritate Profesionalism 

Autoritatea publică locală a comunei Farcașa va da dovadă pe toată 

perioada implementării strategiei, de corectitudine, onestitate, cât și de 

utilizarea unor informații veridice.   

 

Se va manifesta prin comportament profesionist, bazat pe principii morale 

puternice, în vederea obținerii unor rezultate rapide și eficiente, dar și a unor 

performanțe înalte.  

 

Responsabilitate Inovare 

Responsabilii de implementarea strategiei își asumă angajamentul 

realizării obiectivelor strategice propuse și efectuării acțiunilor până la 

sfârșit, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli apărute.  
 

Se va pune accent pe utilizarea unor metode îmbunătățite, eficiente și eficace, care 

vor contribui semnificativ la reducerea disparităților de la nivel local, implicit la 

asigurarea competitivității și progresului local.  
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Obiectiv general 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Farcașa, care să genereze pe termen lung sporirea atractivității 

comunei și conturarea unui climat favorabil pentru locuitori, întreprinzători și turiști.  

Obiective strategice  

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei Farcașa, prin modernizarea infrastructurii rutiere, infrastructurii de utilități conexată serviciilor 

de gospodărie comunală.  

2. Dezvoltarea unui mediu de afaceri local dinamic și competitiv, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local; promovarea 

diversificării activităților economice și valorificarea produselor locale.  

3.  Valorificarea potențialului turistic al comunei, prin valorificarea oportunităților oferite de patrimoniul natural și cel construit, promovarea și 

dezvoltarea serviciilor și infrastructurii turistice şi diversificarea ofertei turistice.  

4. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și asigurarea unei valorificări durabile a resurselor naturale, prin protejarea factorilor de mediu 

(apă, aer și sol), protejarea și promovarea peisajului, biodiversității și ariilor naturale de pe teritoriul comunei, precum și prin promovarea 

consumului eficient de energie.   

5. Îmbunătățirea capacității administrative și de acțiune a autorității locale, prin îmbunătățirea managementului informației, prin ridicarea 

standardelor de funcționare, încheierea de parteneriate strategice care să  favorizeze implementarea strategiei.  
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Domenii prioritare   

Domeniul prioritar 1 - Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa 

Măsuri: I.1 Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și de acces 

I.2 Extinderea și modernizarea infrastructurii  de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta 

 

Domeniul prioritar 2 - Dezvoltarea unei economii locale durabile  

Măsuri: II.1 Sprijinirea întreprinzătorilor existenți 

II.2 Identificarea și promovarea oportunităților de investiții 

 II.3 Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

 II.4 Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale, punând accent pe valorificarea resurselor autohtone 

II.5 Dezvoltarea agriculturii montane, a silviculturii și valorificarea resurselor agroalimentare 

 II.6 Dezvoltarea capitalului uman 

 

Domeniul prioritar 3 - Creşterea calității vieții intregii comunități locale  

Măsuri: III.1 Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale la nivel de școală 

III.2 Ameliorarea calității serviciilor sociale existente 

 III.3 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate 

 III.4 Dezvoltarea fondului locativ al comunei 

 III.5 Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor 

 III.6 Protecția mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor și patrimoniului natural 

 III.7 Protecția zonelor expuse la risc de degradare 
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Domeniul prioritar 4 - Creșterea atractivității generale a comunei  

Măsuri: IV.1 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber 

IV.2 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice 

 IV.3 Diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber 

Domeniul prioritar 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean  

Măsuri: V.1 Dezvoltarea infrastructurii de turism 

V.2 Dezvoltarea ofertei turistice locale 

 V.3 Dezvoltarea capitalului uman implicat în activitatea de turism 

 V.4 Promovarea intensă a comunei ca destinație de turism 

 V.5 Dezvoltarea de parteneriate strategice în domeniul turismului 

Domeniul prioritar 6 - Îmbunătățirea capacității administrației publice locale 

Măsuri: VI.1 Eficientizarea activității administrației publice locale și creșterea transparenței actului decizional 

VI.2 Dezvoltarea resurselor umane 

 VI.3 Dezvoltarea de parteneriate strategice 
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Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa  

Nivelul de dezvoltare economică și socială a 

unei comunități este influențată semnificativ de 

gradul de modernizare a infrastructurii (rutieră 

sau de utilități). Motiv pentru care autoritățile 

publice de la nivelul comunei Farcașa trebuie să 

urmărească a implementa măsuri de 

modernizare și extindere a infrastructurii.  

În primul rând, dezvoltarea infrastructurii 

rutiere constituie o condiție necesară pentru 

implementarea cu succes și a celorlalte domenii 

prioritare, contribuind la creșterea mobilității 

persoanelor și mărfurilor, la combaterea izolării 

de zonele dezvoltate.  

 

 

 

 

 

 

 

Acest aspect este necesar cu atât mai mult cu cât 

o infrastructură de transport eficientă poate 

contribui la sporirea competitivității economice, 

la facilitarea integrării în economia europeană, 

permiterea dezvoltării de noi activități pe plan 

local, implicit la asigurarea unor condiții 

calitative de viață întregii comunități locale. 

Așadar, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii rutiere începând cu drumurile 

naționale, până la cele comunale și sătești, care 

străbat teritoriul comunei, va atrage o dezvoltare 

a spațiului rural aferent comunei Farcașa.  

 

 

 

 

 

 

 

O influență considerabilă asupra nivelului de 

trai al locuitorilor comunei, o deține și gradul de 

acces la principalele servicii de utilitate publică, 

întrucât un nivel ridicat de subdezvoltare a 

infrastructurii de bază poate limita creșterea 

economică, având efecte negative asupra 

dezvoltării economiei locale și aupra promovării 

incluziunii sociale.  

Important de conturat este și gradul de afectare 

a mediului înconjurător, determinat de lipsa 

unei infrastructuri adecvate. Concret, apa 

provenită din precipitații nu este colectată 

corespunzător, generând în consecință 

contaminarea mediului cu substanțe poluante.  

În acest sens, acest domeniu prioritar urmărește 

o dezvoltare a infrastructurii de bază din 

comuna Farcașa, care poate satisface nevoile 

economice, sociale și de mediu ale populației, 

minimizând impactul asupra acesteia și 

identifică oportunitățile și posibilitățile de 

dezvoltare, luând în considerare componenta 

durabilă 

Măsuri:  

1. Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și de 

acces 

2. Extinderea și modernizarea infrastructurii  de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la 

aceasta 
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Dezvoltarea unei economii locale durabile  

Acest domeniu prioritar conturează principalele 

pârghii de acțiune identificate care să 

urmărească stimularea revitalizării mediului 

economic al comunei Farcașa, oferind în 

consecință efecte benefice întregii comunități.  

Sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii este deosebit de importantă întrucât 

poate genera noi locuri de muncă, poate încuraja 

tinerii să rămână în spațiul rural și poate 

dezvolta o cultură a competiției bazată pe 

flexibilitate și producție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În prezent, în comuna Farcașa nu sunt 

valorificate suficient resursele locale existente, 

evidențiindu-se o gamă limitată de activități 

productive și servicii. În acest sens, se pot 

adopta diverse măsuri care să faciliteze 

creșterea gradului de atractivitate și notorietate a 

comunei în rândul investitorilor. De asemenea, 

se poate pune accent pe o colaborare 

permanentă și intensivă între administrația 

publică locală și mediul privat, care va contribui 

la sporirea încrederii investitorilor și la crearea 

de noi locuri de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe de altă parte sectorul agricol de la nivelul 

comunei Farcașa reprezintă o arie insuficient 

exploatată, cu potențial de suplimentare a 

beneficiilor socio-economice la nivel local, fiind 

un domeniu care poate antrena și dezvoltarea 

altor activități conexe. Pentru inițierea și 

susținerea unor acțiuni private în ceea ce 

privește agricultura montană, este importantă 

existența și funcționarea unor grupuri de 

agricultori care să canalizeze eforturile și să 

contribuie la maximizarea beneficiilor acestui 

domeniu.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Măsuri:  

1. Sprijinirea întreprinzătorilor existenți 

2. Identificarea și promovarea oportunităților de investiții 

3. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

4. Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale, punând accent pe valorificarea resurselor autohtone 

5. Dezvoltarea agriculturii montane, a silviculturii și valorificarea resurselor agroalimentare 

6. Dezvoltarea capitalului uman 
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Creşterea calității vieții intregii comunități locale 

Punerea accentului pe dezvoltarea serviciilor de 

educație, sănătate și asistență socială, 

concomitent cu dezvoltarea fondului locativ și 

protejarea mediului înconjurător va contribui la 

conturarea unei comunități atractive pentru 

locuit, sporind gradul de retenție a capitalului 

uman la nivelul comunei Farcașa.  

Educația și formarea sunt esențiale pentru 

comunitatea locală, cu toate acestea se 

conturează dicrepanțe accentuate în ceea ce 

privește infrastructura educațională, 

evidențiindu-se slaba dotare a unităților de 

învățământ de la nivelul comunei. În acest sens, 

este necesar a se adopta măsuri în vederea 

reabilitării și echipării unităților școlare, a 

sălilor de clasă, a laboratoarelor și bibliotecilor 

școlare, a sălilor de sport, în vederea 

îmbunătățirii procesului educativ.  

De asemenea, se impune accesarea fondurilor 

structurale în vederea facilitării accesului la 

servicii sociale și de sănătate calitative, prin 

modernizarea și dotarea unităților medicale, 

acordându-se atenție în egală măsură serviciilor 

sociale, în special a celor de prevenire și 

consiliere (susținerea investițiilor necesare 

îmbunătățirii serviciilor pentru bătrâni, copii sau 

persoane cu dizabilități).  

Conex factorului social, un alt punct de sporire 

al nivelului de trai al locuitorilor comunei îl 

constituie protejarea mediului înconjurător, prin 

întreprinderea unor inițiative de conservare și 

protejare a factorilor de mediu, prin proiecte de 

colectare și epurare a apelor uzate, de colectare 

și transport a deșeurilor sau prin măsuri de 

ecologizare și amenajare a spațiilor verzi și de 

protejare a zonelor cu risc de degradare. 

 

 

 

 

Măsuri:  

1. Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale la nivel de școală 

2. Ameliorarea calității serviciilor sociale existente 

3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate 

4. Dezvoltarea fondului locativ al comunei 

5. Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor 

6. Protecția mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor și patrimoniului natural 

7. Protecția zonelor expuse la risc de degradare 
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Creșterea atractivității generale a comunei  

Un aspect important în vederea sporirii 

atractivității comunei este reprezentat de 

diversificarea facilităților de petrecere a 

timpului liber și de agrement, pe care comuna 

Farcașa le poate oferi. Astfel, este necesar a se 

pune accent pe diversificarea activităților de 

petrecere a timpului liber, în vederea 

îmbunătățirii confortului social al locuitorilor.  

De asemenea, cultura, ce constituie o 

componentă importantă a vieții satului, poate 

contribui în mod semnificativ la creșterea 

gradului de atractivitate a comunei. De aceea, 

acordarea unei atenții sporite asupra valorificării 

patrimoniului imobil și mai ales a celui 

imaterial (tradiții, obiceiuri, meșteșuguri, 

legende etc.) reprezintă una din soluțiile care ar 

contribui la dezvoltarea spațiului cultural local.  

Concret, se poate pune accent pe echiparea 

comunei cu infrastructura necesară desfășurării 

unui proces cultural de calitate pe măsura 

tradițiilor și a patrimoniului cultural local, pe 

promovarea activităților culturale organizate în 

cadrul unităților școlare, pe exploatarea 

spațiului în aer liber pentru diferite activități în 

vederea păstrării tradițiilor populare, crearea 

condițiilor pentru asigurarea continuității 

manifestărilor și evenimentelor culturale 

tradiționale (festivaluri, concursuri de folclor, 

literatură), sprijinirea activității meșterilor 

populari și încurajarea copiilor în conservarea 

valorilor tradiționale (dansuri și cântece 

populare, olărit și împletituri nuiele).  

 

 

 

 

 

 

Măsuri:  

1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber 

2. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice 

3. Diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber 
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Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean 

În ceea ce privește potențialul natural, comuna 

Farcașa dispune de suficiente resurse care pot 

răspunde cerințelor de dezvoltare a turismului, 

sub diverse forme: odihnă și recreere, drumeție, 

turism rural, religios și cultural, vânătoare etc. 

Sub acest aspect, comuna Farcașa beneficiază 

de o mare diversitate de aspecte peisagistice, 

înălțimi medii favorabile practicării activităților 

în aer liber, o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunitate primitoare, păstrătoare de tradiții, 

existența unui patrimoniu cultural religios 

important.  

Ca și structura echipamentelor de cazare și a 

celor pentru practicarea sporturilor de iarnă, 

dotările pentru agrement sunt modeste în 

structura ofertei comunei Farcașa. Agrementul 

se rezumă doar la drumeția montană și vizitarea 

unor obiective cultural-religioase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așadar, se poate afirma faptul că în comuna 

Farcașa există posibilități de dezvoltare a 

turismului prin diversificarea și îmbunătățirea 

ofertei actuale, punându-se accent pe 

valorificarea resurselor naturale existente. Dacă 

la toate cele precizate anterior se adaugă și o 

activitate intensă de promovare, se poate ca în 

viitor să se atingă ritmuri superioare ale sosirilor 

și încasărilor din turism, generând dezvoltarea 

sectorului turistic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri:  

1. Dezvoltarea infrastructurii de turism 

2. Dezvoltarea ofertei turistice locale 

3. Dezvoltarea capitalului uman implicat în activitatea de turism 

4. Promovarea intensă a comunei ca destinație de turism 

5. Dezvoltarea de parteneriate strategice în domeniul turismului 
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Îmbunătățirea capacității administrației publice locale 
Un alt domeniu de bază care trebuie modernizat și 

adaptat la noile cerințe de ordin social, prezente 

într-o societate aflată în plină dezvoltare este cel al 

administrației publice locale. Dezvoltarea 

capacității administrative a acesteia trebuie să fie 

într-o concordanță deplină cu valorile europene ale 

administrației, respectiv: transparență, 

responsabilitate, adaptabilitate și eficiență.  

Dezvoltarea capacității administrative în cadrul 

comunei Farcașa are drept scop promovarea și 

crearea unei administrații publice generatoare a 

unui important factor de competitivitate, 

dezvoltare și progres.  

Un prim pas pe care autoritatea publică locală 

trebuie să-l urmeze este legat de creșterea 

eficientizării organizaționale, prin fundamentarea 

planificării resurselor, care să faciliteze în final 

procesul de dezvoltare economică locală.  

În contextul actual, se necesită implementarea 

unui management performant al resurselor umane 

ceea ce presupune formarea personalului, 

motivarea acestuia și promovarea unei etici 

profesionale. 

 

 

 

 

 

Măsuri:  

1. Eficientizarea activității administrației publice locale și creșterea transparenței actului decizional 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

3. Dezvoltarea de parteneriate strategice 



Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 

 94 

Planuri de acțiune, 2014-2020   

DOMENIUL PRIORITAR 1 – ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII TEHNICE DIN COMUNA FARCAȘA 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

M.1.1 

 

 

 

Creșterea accesibilității și 

conectivității comunei prin 

modernizarea infrastructurii 

rutiere și de acces 

A.1  Reabilitarea și modernizarea drumului național (DN 17B), drumurilor comunale (DC 

190 Poiana Popești – 1,1 km, DC 191 Bușmei, DC 155 Popești, finalizarea lucrărilor 

de modernizare a DC 154 Stejaru) și drumului vicinal Farcașa (3 km), cu precădere a 

celor aflate într-o stare avansată de degradare. 

A.2  Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație forestieră 

A.3  Reabilitarea și modernizarea drumurilor care facilitează accesul la pășuni și fânețe 

A.4  Întreținerea continuă a drumurilor de interes local 

A.5  Amenajarea trotuarelor în cadrul localităților aparținătoare comunei Farcașa 

A.6  Amenajarea de spații de parcare în apropierea principalelor instituții de interes local 

A.7  Modernizarea și completarea infrastructurii de semnalizare rutieră 

A.8  Construirea sau amenajarea de căi de acces spre zonele izolate 

 

 

 

 

 

M.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinderea și modernizarea 

infrastructurii  de utilități și 

sporirea gradului de acces și 

conectare la aceasta 

 

 

A.1  Extinderea rețelei existente de furnizare a apei potabile și în satele Frumosu și Popești 

A.2  Realizarea unei rețele de canalizare a apelor uzate în comuna Farcașa 

A.3  Construirea de stații de epurare pentru deservirea localităților comunei Farcașa 

A.4  Amenajarea canalelor colectoare a apelor pluviale de pe teritoriul comunei 

A.5  Înființarea unei rețele centralizate de gaz metan spre satele care solicită racordarea și 

conectarea treptată a gospodăriilor comunei (începând cu localitățile unde aglomerarea 

de gospodării este mai mare) 

A.6  Reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat stradal 

A.7  Modernizarea și extinderea rețelei electrice și de alimentare cu energie electrică a 

localităților din comună 
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DOMENIUL PRIORITAR 1 – ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII TEHNICE DIN COMUNA FARCAȘA 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

A.8  Modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informației și comunicațiilor de 

către operatorii economici în vederea creșterii calității serviciilor de telefonie fixă, 

mobilă și internet 

A.9  Derularea unor campanii de promovare și informare a cetățenilor cu privire la 

avantajele racordării la rețelele publice de utilități 
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DOMENIUL PRIORITAR 2 – DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII LOCALE DURABILE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

M.2.1 

 

 

 

Sprijinirea întreprinzătorilor 

existenți 

A.1  Sprijinirea structurilor asociative 

A.2  Susținerea micilor întreprinzători (persoane fizice individuale, asociații familiale etc.) 

A.3  Promovarea IMM-urilor din comună și a produselor/serviciilor acestora 

A.4  Susținerea tehnologiilor avansate în activitatea micilor întreprinzători 

A.5  Asigurarea unor servicii de consultanță privind dezvoltarea afacerilor 

A.6  Acordarea de facilități noilor întreprinzători și celor existenți (impozitele pe 

proprietate, costurile și aprobările pentru dezvoltare) 

 

 

 

 

 

 

 

M.2.2 

 

 

 

 

 

 

Identificarea și promovarea 

oportunităților de investiții 

A.1  Dezvoltarea unui plan strategic în vederea atragerii de investitori 

A.2  Participarea activă la inițiativele de promovare economică 

A.3  Sprijinirea inițiativelor autorităților județene 

A.4  Susținerea unui parteneriat activ cu structurile asociative și reprezentanții mediului de 

afaceri 

A.5  Întocmirea unei evidențe a terenurilor și proprietăților disponibile la nivelul comunei 

A.6  Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de 

activități economice 

A.7  Promovarea politicilor naționale privind scutirea de taxe și impozite la înființarea 

întreprinderilor 

A.8  Campanii de promovare și informare cu privire la posibilitățile accesării de fonduri 

nerambursabile pentru inițierea de noi afaceri 

A.9  Campanii de informare cu privire la posibilitățile de finanțare nerambursabilă a 

activităților de servicii, producție și meșteșuguri 

A.10  Campanii de informare cu privire la oportunitățile de investiții oferite de comuna 

Farcașa 

 

 

 

 

A.1  Realizarea de investiții pentru viabilizarea terenurilor destinate plasării sau extinderii 

investițiilor (căi de acces, rețea de apă și canalizare) 
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DOMENIUL PRIORITAR 2 – DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII LOCALE DURABILE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

M.2.3 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 

sprijinire a afacerilor 

A.2  Construirea unui parc tehnologic și industrial pentru atragerea investitorilor interesați 

de valorificarea superioară a resurselor locale ( lemn, fructe de pădure, ciuperci etc.) 

A.3  Construirea unui centru de sprijinire și dezvoltare a afacerilor 

A.4  Amenajarea unei locații de comercializare a produselor locale 

A.5  Înființarea unui târg săptămânal pentru comercializarea animalelor 

A.6  Stabilirea unor zone destinate amplasamentelor industriale și promovarea 

disponiblității acestora 

 

 

 

 

 

 

 

M.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea dezvoltării afacerilor 

locale, punând accent pe 

valorificarea resurselor 

autohtone 

A.1  Sprijinirea înființării unităților de prelucrare și valorificare a lemnului (lucrări de 

tâmplărie, dogărie, rotărie, mobilă) 

A.2  Sprijinirea dezvoltării fermelor zootehnice 

A.3  Sprijinirea înființării de unități de producție, precum: atelier pentru produse artizanat 

din lemn, atelier pentru debitarea și prelucrarea materialului lemnos, împletituri din 

nuiele și din răchită, vase pentru gospodărie, unelte pentru industria casnică (ciubere, 

butoaie etc.), instrumente muzicale 

A.4  Susținerea activităților de achiziționare și valorificare a fructelor de pădure și a 

plantelor medicinale 

A.5  Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor civile 

și industriale 

A.6  Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mari și mijlocii din sectorul comerțului 

A.7  Sprijinirea înființării unor ateliere de cojocărie sau prelucrare a pieilor de animale, 

inclusiv dezvoltarea unui atelier de confecții din piele 

A.8  Sprijinirea înființării unui atelier pentru spălatul, torsul și țesutul lânii 

A.9  Organizarea de târguri/expoziții de promovare a produselor autohtone 

A.10  Sprijinirea dezvoltării activităților de artizanat și amenajarea de spații pentru 

expunerea obiectelor de artizanat 
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DOMENIUL PRIORITAR 2 – DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII LOCALE DURABILE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

A.11  Organizarea de târguri și expoziții pentru promovarea obiectelor de artizanat 

A.12  Stimularea înființării de asociații și grupuri de producători locali în vederea 

comercializării produselor locale 

A.13  Identificarea produselor autentice locale și sprijinirea înregistrării acestora ca mărci 

locale 

A.14  Sprijinirea înființării de asociații pentru valorificarea produselor tradiționale și bio-

organice 

A.15  Integrarea produselor locale în consumul intern al comunității, educarea populației în a 

consuma cu preferință produse locale 

A.16  Susținerea înființării de asociații de meșteșugari 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea agriculturii 

montane, a silviculturii și 

valorificarea resurselor 

agroalimentare 

 

 

 

 

A.1  Sprijinirea dezvoltării fermelor zootehnice și vegetale 

A.2  Lucrări de întreținere și îmbunătățire a suprafețelor acoperite de pășuni și fânețe 

A.3  Extinderea suprafețelor acoperite cu livezi 

A.4  Sprijinirea și încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii, silviculturii și 

zootehniei 

A.5  Amenajarea unei piețe agro-alimentare în comuna Farcașa 

A.6  Înființarea unui centru de colectare și prelucrare a laptelui 

A.7  Sprijinirea înființării de unități de prelucrare a cărnii 

A.8  Înființarea unui centru de valorificare a produselor autohtone ecologice (fructe de 

pădure, cuiperci, fructe și legume) 

A.9  Înființarea unui depozit de legume-fructe 

A.10  Adaptarea exploatațiilor agricole pentru practicarea agriculturii ecologice 

A.11  Sprijinirea participării producătorilor locali la târguri și expoziții naționale 

A.12  Practicarea unor condiții flexibile de concesionare a terenurilor agricole/pășunilor 

aflate în proprietatea autorităților publice 
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DOMENIUL PRIORITAR 2 – DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII LOCALE DURABILE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.13  Sprijinirea funcționării Grupului de Acțiune Locală (GAL) și promovarea 

posibilităților de accesare a fondurilor nerambursabile pentru înființarea și dezvoltarea 

de afaceri în domeniul agricol (cu precădere prin valorificarea produselor tradiționale 

și bio-organice) 

A.14  Gestionarea riscurilor la nivelul exploatațiilor, printr-o serie de acțiuni, instrumente 

preventive și de restaurare 

A.15  Promovarea proiectelor și programelor cu finanțare europeană destinate modernizării 

sectorului agricol 

A.16  Încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanți agricoli și 

întreprinzători pentru inițierea de activități de inovare și cercetare 

A.17  Sporirea accesibilității pe întreaga suprafață a fondului forestier 

A.18  Campanii de informare cu privire la utilizarea rațională a fondului forestier 

A.19  Derularea unor programe de împădurire a zonelor afectate de eroziune 

A.20  Promovarea mediului de afaceri local și a produselor locale pe site-uri e-business 

 

 

 

 

M.2.6 

 

 

 

 

Dezvoltarea capitalului uman 

A.1  Derularea unor programe de perfecționare, calificare și recalificare în domeniile cu 

potențial de dezvoltare economică din zonă (silvicultură, zootehnie, industrie, turism, 

agroturism, comerț, servicii etc.) 

A.2  Introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităților antreprenoriale 

ale elevilor și tinerilor 

A.3  Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale resurselor umane din 

IMM-uri 

A.4  Oferirea de facilități în vederea menținerii resurselor umane cu studii superioare sau 

specializate în comună 

A.5  Promovarea conceptului de învățare continuă pe parcursul vieții în rândul populației 

prin intermediul sesiunilor de instruire 
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DOMENIUL PRIORITAR 3 – CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎNTREGII COMUNITĂȚI LOCALE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea calității 

serviciilor educaționale la nivel 

de școală 

A.1  Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de învățământ de la nivelul comunei Farcașa 

(Școala cu clasele I-IV Stejaru și Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa) 

A.2  Dotarea unităților de învățământ cu infrastructură TIC 

A.3  Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu materiale didactice moderne 

A.4  Dotarea unităților de învățământ cu sisteme de supraveghere și securitate 

A.5  Reabilitarea terenurilor de sport din cadrul școlilor din localitățile: Stejaru și Farcașa 

A.6  Reabilitarea sălii de sport din cadrul școlii ”Ioan Luca” Farcașa și dotarea acesteia cu 

echipamente necesare desfășurării activităților sportive 

A.7  Modernizarea bibliotecilor școlare și extinderea fondului de carte 

A.8  Amenajarea spațiilor de recreere din timpul pauzelor 

A.9  Amenajarea de ateliere destinate abilităților practice și educației tehnologice 

A.10  Înființarea unui centru de tip after-school 

A.11  Suplimentarea microbuzelor școlare destinate transportului elevilor 

A.12 Amenajarea unui garaj pentru microbuzele şcolare 

A.13  Adaptarea ofertei educaționale la nevoile identificate pe piața muncii 

A.14  Specializarea cadrelor didactice responsabile pentru desfășurarea procesului 

educațional 

A.15  Dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat în procesul educațional 

A.16  Încurajarea performanțelor școlare prin oferirea de burse 

A.17  Promovarea organizării olimpiadelor pe discipline și încurajarea elevilor spre 

participare 

A.18  Sprijinirea activităților de parteneriat educațional în colaborare cu instituțiile de 

cultură, ONG-uri, reprezentanți ai societății civile 

A.19  Derularea unor campanii de educare și informare a elevilor și tinerilor în domenii, 

precum: sănătatea, protecția mediului, siguranța publică 
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DOMENIUL PRIORITAR 3 – CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎNTREGII COMUNITĂȚI LOCALE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

A.20  Implementarea unor proiecte educaționale pe teme de absenteism și integrare socială a 

elevilor proveniți din familii defavorizate 

A.21  Consilierea părinților și copiilor privind avantajele continuării studiilor în dezvoltarea 

profesională viitoare 

 

 

 

 

 

M.3.2 

 

 

 

 

 

Ameliorarea calității serviciilor 

sociale existente 

A.1  Înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, aflate în dificultate 

A.2  Construirea unui centru de zi pentru persoanele cu nevoi speciale 

A.3  Acordarea de burse de studii pentru copiii cu o situație materiale precară 

A.4  Demararea de programe ce au în vedere încadrarea romilor pe piața muncii 

A.5  Inființarea rețelelor de îngrijire și asistență la domiciliu 

A.6  Programe de specializare a personalului care activează în domeniul serviciilor sociale 

A.7  Sprijinirea înființării ONG-urilor cu activitate în domeniul social 

A.8  Înființarea de ateliere destinate persoanelor cu dizabilități 

A.9  Campanii de promovare și încurajare a practicării voluntariatului 

A.10  Implicarea persoanelor asistate social în acțiuni de sprijinire a grupurilor vulnerabile 

(bătrâni, persoane cu dizabilități) 

A.11  Derularea unor programe de consiliere, orientare și reorientare profesională pentru 

tineri și adulți 

 

 

 

 

 

M.3.3 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea accesului la 

servicii medicale de calitate 

A.1  Reabilitarea și modernizarea dispensarului din cadrul comunei Farcașa 

A.2  Sprijinirea înființării de cabinete medicale specializate în cadrul comunei 

A.3  Dotarea unităților medicale cu echipamente medicale performante 

A.4  Crearea unei secții medico-sociale destinate persoanelor cu venituri reduse 

A.5  Sprijinirea înființării unui cabinet medical veterinar 

A.6  Atragerea de capital privat în dezvoltarea sectorului medical 

A.7  Sprijinirea înființării de puncte farmaceutice în satele comunei Farcașa 

A.8  Demararea de acțiuni de educare și promovare a sănătății în rândul comunității locale 
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DOMENIUL PRIORITAR 3 – CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎNTREGII COMUNITĂȚI LOCALE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

A.9  Campanii de conștientizare și informare cu privire la stilul de viață sănătos și la 

importanța efectuării controalelor medicale periodice 

M.3.4 
Dezvoltarea fondului locativ al 

comunei 
A.1 Construirea unui bloc ANL în Farcașa 

 

 

 

M.3.5 

 

 

 

Creșterea gradului de siguranță 

a cetățenilor 

A.1  Dotarea serviciului public de poliție cu echipamente și infrastructură specifică 

A.2  Îmbunătățirea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență cu echipamente 

și utilaje specifice pentru intervenții în regim de urgență 

A.3  Derularea unor activități de informare preventivă a populației 

A.4  Campanii de informare cu privire la siguranța cetățeanului 

A.5  Promovarea activității de voluntariat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență 

 

 

 

 

 

 

M.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecția mediului înconjurător 

și promovarea utilizării eficiente 

a resurselor și patrimoniului 

natural 

 

 

 

 

A.1  Construirea sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare 

A.2  Identificarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului poluării accidentale 

A.3  Acțiuni de ecologizare a albiei pâraielor care străbat teritoriul comunei 

A.4  Identificarea spațiilor abandonate și ecologizarea acestora 

A.5  Amplasarea de coșuri de gunoi și panouri de informare cu privire la păstrarea 

curățeniei în cadrul comunei 

A.6  Încurajarea voluntariatului în acțiuni de ecologizare a mediului înconjurător 

A.7  Dotarea cu infrastructură necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

A.8  Sprijinirea înființării unui centru de colectare/procesare primară a materialelor din 

plastic 

A.9  Adoptarea unor măsuri legislative, tehnice și organizaționale de diminuare a cantității 

de deșeuri aflate pe albia râurilor 

A.10  Derularea unor campanii de informare și conștientizare privind importanța colectării 

selective a deșeurilor 
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DOMENIUL PRIORITAR 3 – CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎNTREGII COMUNITĂȚI LOCALE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

A.11  Promovarea compostării deșeurilor în cadrul gospodăriilor 

A.12  Promovarea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

A.13  Exploatarea forestieră cu respectarea principiilor dezvoltării durabile 

A.14  Asigurarea consumului energetic din sistemul de iluminat public din surse alternative 

de energie 

A.15  Încurajarea adoptării soluțiilor de producere a energiei electrice 

A.16  Demararea unor programe de promovare a posibilităților de utilizare a resurselor 

energetice regenerabile și beneficiile aferente acesteia 

A.17 Sprijinirea dezvoltării unui parteneriat public-privat pentru investiții în 

microhidrocentrale  

A.18  Încurajarea acțiunilor de informare a populației și a mediului de afaceri cu privire la 

importanța creșterii eficienței energetice 

 

 

 

 

M.3.7 

 

 

 

 

Protecția zonelor expuse la 

risc de degradare 

 

A.1  Măsuri de construire a digurilor sau consolidarea, respectiv reabilitarea acestora 

A.2  Inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului și implementarea unui plan 

de măsuri privind reconstrucția ecologică a terenurilor degradate 

A.3  Sprijinirea investițiilor privind combaterea torenților în zonele cu risc de eroziune 

(toate pâraiele ce traversează comuna Farcașa: pârâul Farcașa, pârâul Stejaru și 

torenții: pârâul Soci, pârâul Crucii, pârâul Rusului, pârâul Bușmei, pârâul Bursuni, 

pârâul Slatinii, pârâul Vârlanu) 

A.4  Realizarea de îndiguiri în zonele cu risc de inundații, de pe râul Bistrița: satul Stejaru 

(malul drept pe toată lungimea localității), satul Farcașa (malul stâng pe toată 

lungimea localității), satul Frumosu (malul drept pe toată lungimea localității), satul 

Popești (malul stâng pe toată lungimea localității) 

A.5  Acțiuni de împădurire a ternurilor degradate (plantare 3.000 puieți de salcâm) 

  A.6 Regularizarea albiei cursurilor de apă care străbat comune Farcașa.  
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DOMENIUL PRIORITAR 4 – CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII GENERALE A COMUNEI FARCAȘA 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

M.4.1 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement și de petrecere a 

timpului liber 

A.1  Amenajare spații de joacă pentru copii 

A.2  Înființarea unor terenuri de sport în toate localitățile comunei de peste 500 de locuitori 

(Farcașa, Stejaru) 

A.3  Construirea unei baze sportive în comuna Farcașa 

A.4  Înființarea printr-un parteneriat public-privat a unei baze de agrement dotată cu 

terenuri de sport, ștrand, locuri de joacă 

A.5  Sprijinirea înființării unui parc de aventură (care va cuprinde spre exemplu:  tir cu 

arcul, anvelopă rotitoare, perete de escaladă, escaladă în copaci, tiroliene) 

A.6  Amenjarea unor zone de popas și camping 

A.7  Delimitarea și amenajarea zonelor de picnic 

A.8  Amenajare patinoar în comuna Farcașa 

A.9  Sprijinirea înființării unui centru de echitație 

 

 

 

M.4.2 

 

 

 

Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii culturale și 

istorice 

A.1  Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din satele comunei Farcașa (Stejaru, 

Popești, Frumosu) 

A.2  Dotarea căminelor culturale cu echipamente moderne necesare desfășurării 

activităților culturale 

A.3 Finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea Casei de Cultură din comuna Farcașa 

A.4  Lucrări de restaurare și punere în valoare a Bisericii de lemn ”Sf. Parascheva” 

A.5  Înființare punct muzeistic în vederea promovării colecției etnografice 

A.6  Construire și amenajare monument dedicat eroilor 

 

M.4.3 

 

 

 

Diversificarea ofertei culturale 

și de petrecere a timpului liber 

 

 

A.1  Sprijinirea înființării unui ansamblu folcloric la nivelul comunei 

A.2  Realizarea de evenimente culturale în spațiul public (concerte, jocuri populare, 

spectole de dans, divertisment, teatru, recitaluri de poezie etc.) 

A.3  Identificarea și organizarea de noi festivaluri/evenimente cu caracter periodic 

A.4  Organizarea de ateliere de creație pentru susținerea și conservarea artei locale 
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DOMENIUL PRIORITAR 4 – CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII GENERALE A COMUNEI FARCAȘA 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

A.5  Promovarea jocurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă 

A.6  Realizarea unui album digital și imagistic al patrimoniului cultural-istoric și natural 

din comuna Farcașa 

A.7  Sprijinirea unităților de învățământ în realizarea de consursuri sportive interșcolare pe 

raza comunei Farcașa 

A.8  Organizarea de evenimente și competiții sportive, cu impact regional 

A.9  Atragerea și sprijinirea ONG-urilor în realizarea de programe culturale, în vederea 

facilitării accesului publicului la activități diverse de interes comunitar 

A.10  Dezvoltarea parteneriatului între instituțiile publice de profil și Ministerul Culturii și 

Cultelor, sau alte instituții ale administrației culturale centrale în vederea creșterii 

relevanței activităților derulate în cadrul comunei Farcașa 

A.11  Dezvoltarea parteneriatului între sectorul cultural local și mass media județeană, 

pentru o mai bună promovare a evenimentelor și materialelor culturale 

A.12  Realizarea unei monografii a comunei 

 

 

 



 
Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 
 

106 

DOMENIU PRIORITAR 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI FARCĂȘEAN 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

M.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 

turism 

A.1  Reabilitarea și modernizarea căilor de acces către obiectivele turistice din comună 

A.2  Sprijinirea înființării de centre de sportive și de agrement 

A.3  Amenajarea unor ferme, sau gospodării turistice model 

A.4  Sprijinirea înființării de pensiuni agroturistice 

A.5  Sprijinirea includerii în circuitul turistic a pensiunilor turistice din comuna Farcașa 

A.6  Amenajarea de puncte de observație pentru peisaje, animale etc.   

A.7  Amenajarea traseului turistic ”drumul lui Creangă” 

A.8  Amenajarea traseului turistic ”drumul Vitoriei Lipan” 

A.9  Amenajare trasee turistice către stânile din comună 

A.10  Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică (indicatoare de direcționare către 

unitățile de cazare, către obiectivele turistice sau traseele turistice din zonă) 

A.11  Amplasare panouri informative pe fiecare traseu turistic, cu privire la tematica 

fiecăruia 

A.12  Amenajarea unor trasee mountain bike 

A.13  Realizare zonă de promenadă în vecinătatea râului Bistrița 

A.14  Sprijin în asigurarea infrastructurii necesare organizării de plimbări cu pluta pe 

Bistrița 

 

 

 

M.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea ofertei turistice 

locale 

 

 

 

A.1  Dezvoltarea unei game variate de activități (vizite la meșteri locali, vizite la stânile 

turistice, trasee montane, trasee de echitație, cursuri de gastronomie locală) 

A.2  Realizarea unui catalog în format fizic și electronic care să listeze toate gospodăriile, 

pensiunile, stânile turistice din comună, alături de o scurtă descriere a proprietarilor, 

activităților întreprinse de aceștia, a localizării și a produselor tradiționale oferite 

A.3  Înființarea de ateliere meșteșugărești 

A.4  Organizarea de vizite a turiștilor la stânile turistice sau în atelierele meșteșugărești 

A.5  Facilitarea participării turiștilor la prepararea și degustarea produselor gastronomice 
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DOMENIU PRIORITAR 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI FARCĂȘEAN 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

 

specifice zonei 

A.6  Facilitarea particiării turiștilor la diverse activități și munci casnice specifice mediului 

rural   

A.7  Organizarea de concursuri sub forma unor activități precum: strânsul fânului, culesul 

ciupercilor, tăiatul lemnelor sau îngrijitul animalelor 

A.8  Amenajarea unor spații de campare 

A.9  Organizarea de plimbări cu sania trasă de cai în perioada anotimpului de iarnă 

A.10  Organizarea anuală a unui bal destinat muzicii și dansului folcloric, în cadrul 

Căminului Cultural Farcașa (toți invitații poartă costume populare specifice zonei) 

A.11  Organizarea de concursuri de pictură și fotografie a peisajelor surprinse în zona 

comunei Farcașa 

A.12  Conștientizarea populației cu privire la valoarea caselor țărănești renovate cu 

menținerea elementelor arhitecturale specifice zonei 

A.13  Consultanță pentru accesarea de fonduri europene destinate dezvoltării unităților de 

cazare 

 

 

 

M.5.3 

 

 

 

Dezvoltarea capitalului uman 

implicat în activitatea de turism 

A.1  Derularea unor sesiuni de instruire sau formare a personalului din cadrul unităților 

turistice existente în comuna Farcașa 

A.2  Calificarea și perfecționarea forței de muncă active în domeniul turismului și 

serviciilor conexe 

A.3  Întroducerea în unităților școlare din comuna Farcașa a disciplinelor opționale legate 

de turism și alimentație publică 

A.4  Sesiuni de informare și promovare a metodelor de bună practică în turism pentru 

investitorii care activează în domeniu (antreprenorii, managerii unităților de cazare) 
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DOMENIU PRIORITAR 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI FARCĂȘEAN 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

M.5.4 

 

Promovarea intensă a comunei 

ca destinație de turism 

A.1  Realizarea unui catalog digital de promovare a comunei Farcașa, care poate fi accesat 

pe website-ul primăriei 

A.2  Promovarea ofertei turistice din comuna Farcașa și din zonele învecinate prin 

intermediul ghidurilor turistice, cataloagelor, hărților etc. 

A.3  Dezvoltarea și promovarea produselor agroalimentare și a preparatelor tradiționale 

locale 

A.4  Înființarea unei pagini web pentru promovarea unităților de cazare, pe diferite site-uri 

de specialitate 

A.5  Întocmirea unei evidențe a principalelor evenimente din comună și promovarea 

acesteia în rândul turiștilor, prin realizarea unui material informativ 

A.6  Realizarea unor broșuri de prezentare a traseelor turistice literare 

A.7  Realizarea unei strategii de promovare turistică a comunei Farcașa 

A.8  Crearea și administrarea unui site de prezentare turistică a comunei Farcașa (obiective 

turistice, trasee, activități, tradiții, program de evenimente)   

 

 

M.5.5 

 

Dezvoltarea de parteneriate 

strategice în domeniul 

turismului 

A.1  Încheierea de parteneriate de tip public-privat pentru dezvoltarea turistică a zonei 

A.2  Inițierea de parteneriate între administrațiile locale din zonă în vederea dezvoltării 

turistice a zonei 

A.3  Dezvoltarea de parteneriate cu structuri naționale, regionale de turism 

  A.4 Dezvoltarea de parteneriate cu alte localități din țară sau străinătate 
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DOMENIUL PRIORITAR 6 – ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI 

 

 

 

 

 

M.6.1 

 

 

 

 

Eficientizarea activității 

administrației publice locale și 

creșterea transparenței actului 

decizional 

A.1  Reabilitarea și modernizarea imobilului în cadrul căruia își desfășoară activitatea 

primăria comunei Farcașa 

A.2  Dotarea primăriei cu mobilier și echipamente IT 

A.3  Utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în activitatea curentă 

A.4  Dotarea serviciului de situații de urgență cu utilaje de intervenție 

A.5  Organizarea periodică de dezbateri cu reprezentanți ai diferitelor categorii sociale 

A.6  Realizarea de audiențe on-line 

A.7  Instalarea unei cutii poștale destinate sesizărilor, propunerilor sau reclamațiilor venite 

din partea cetățenilor 

A.8  Realizarea unei secțiuni pe pagina web a primăriei, destinată sugestiilor și 

reclamațiilor 

A.9  Amenajarea unui panou informativ cu privire la hotărârile adoptate 

 

 

M.6.2 

 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

A.1  Organizarea de programe de specializare și perfecționare a resurselor umane de la 

nivelul primăriei, în domenii relevante pentru administrația publică (management de 

proiect, achiziții publice, limbi stăine, operare pe calculator etc.) 

A.2  Programe de formare privind utilizarea tehnologiilor informaționale în desfășurarea 

activității administrației publice locale 

A.3  Evaluarea periodică a funcționarilor publici pe baza criteriilor de eficiență stabilite 

 

 

M.6.3 

 

 

Dezvoltarea de parteneriate 

strategice 

A.1  Inițierea de parteneriate de tip înfrățire cu alte localități din țară sau din Uniunea 

Europeană; 

A.2  Susţinerea parteneriatului public privat GAL Ceahlău şi a activităţilor întreprinse de 

acesta; 

A.3  Elaborarea de proiecte investiționale cu alte comune pentru dezvoltarea durabilă a 

zonei. 
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Surse de finanțare  

Prin implementarea unor proiecte concrete, a căror susținere financiară poate 

fi asigurată din resurse proprii (bugetul local), din resurse externe (fonduri 

nerambursabile guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri 

rambursabile – de tipul creditelor), poate fi posibilă dezvoltarea socio-

economică a comunei Farcașa. De asemenea, există posibilitatea dezvoltării 

parteneriatelor de tip public-privat, variantă susținută de statele europene 

dezvoltate. Luând în considerare contextul socio-economic prezent, cea mai 

bună variantă ar fi o combinație între variantele prezentate anterior.  

Așadar, pentru comuna Farcașa, fondurile europene vor constitui un 

instrument important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală și 

consolidarea competitivității.  

Fonduri cu finanțare nerambursabilă 

Instrumentele financiare utilizate de Uniunea Europeană, precum fondurile 

structurale și de coeziune, acţionează pentru realizarea obiectivelor Politicii 

de Coeziune prin implementarea Programelor Operaţionale, în vederea 

eliminării disparităţilor economice şi sociale între regiuni, respectiv a 

realizării coeziunii economice şi sociale.  

Finanțarea din fonduri europene nerambursabile este cea mai recomandată 

modalitate de susținere financiară a proiectelor de investiții propuse în 

cadrul strategiei.  

Cu toate că fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor 

aferente documentațiilor, cofinanțării locale a proiectelor și finanțării în 

totalitate a cheltuielilor neeligibile, pentru administrațiile publice lcoale, 

valorile investițiilor sunt mari și chiar foarte mari, raportat la nevoile 

comunităților și la posibilitatea de cofinanțare.  

Fondurile nerambursabile europene ce pot fi accesate la nivel local, în 

perioada de programare 2014-2020, sunt:  

Fondul European de Dezvoltare Regională: susţine dezvoltarea 

economică integrată la nivel regional şi local şi durabile prin mobilizarea 

capacităților locale şi diversificarea structurilor economice, în special în 

domeniile: cercetare şi dezvoltare tehnologicăm inovare şi antreprenoriat; 

societate informaţională, protecţia mediului, prevenirea riscurilor, turismul, 

transport, energie, investiţii în educaţie, sănătate şi sprijin pentru investiţii 

pentru IMM-uri.   

Fondul Social European (FSE): susţine politicile naţionale pentru ocuparea 

deplină a forţei de muncă, asigurarea calităţii şi productivitatea muncii, 

promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităţilor regionale şi 

naţionale. Pentru perioada 2014-2020 principalele obiective ale FSE vor 

avea în vedere: ocuparea forţei de muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe 

piaţa muncii, incluziunea socială (FSE va finanţa proiecte ce îi va ajuta pe 

cei aflaţi în dificultate şi pe cei proveniţi din grupuri defavorizate să obţină 

competențe şi locuri de muncă), creşterea calităţii educației (FSE finanţează 
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activităţi pentru creşterea calităţii învăţământului şi formării; reducerea 

abandonului şcolar fiind o prioritate) şi o administraţie publică mai puternică 

(FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea administraţiei 

şi a guvernării publice.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR): sprijină 

ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Principalele 

priorităţi ale FEADR vizează transferul de cunoştinţe şi inovarea, 

competitivitiatea agriculturii, gestionarea resurselor naturale şi combaterea 

schimbărilor climatice, precum şi dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale. 

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM): 

reprezintă noul fond propus pentru finanţarea politicilor Uniunii Europene în 

domeniul pescuitului şi afacerilor europene, pentru perioada 2014-2020. 

Priorităţile FEPAM vor pune accent asupra viabilităţii şi competitivităţii 

pescuitului şi a acvaculturii, sprijinind în acelaşi timp sustenabilitatea 

mediului.  

Noul fond va sprijini pescarii în tranziţia către pescuitul durabil, va ajuta 

comunităţile din zonele de coastă să îşi diversifice economiile, va finanţa 

proiecte care să creeze noi locuri de muncă şi va facilita accesul la finanţare. 

Creditarea  

Reprezintă o modalitate de obținere a finanțării pentru proiectele de 

investiții, care implică un anumit grad de risc în ceea ce privește 

posibilitatea de rambursare a datoriilor, luând în considerare valoarea 

ridicată a costurilor aferente creditelor, dar și situația de incertitudine 

generată de criza financiară.  

Parteneriat de tip public-privat  

O altă opţiune viabilă care a luat naştere în condiţiile restricţiilor bugetare, 

fiind gândite să exprime o modalitate de cooperare între entitatea publică şi 

sectorul privat pentru furnizarea unor servicii de calitate, servind ca un 

instrument adecvat realizării de investiţii publice.  

Ca un prim beneficiu al parteneriatelor de tip public-privat se evidențiază 

faptul că acestea permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu 

finanțare privată. În condițiile în care constrângerile bugetare sunt tot mai 

mari, controlul cheltuielilor publice este tot mai strict, aceste tipuri de 

parteneriate devin cea mai atractivă variantă de abordare a proiectelor 

publice.  

În prezent, cadrul legislativ în vigoare, Legea nr. 178/2010 a parteneriatului 

public-privat reglementează parteneriatul public-privat acest instrument fiind 

privit drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.  

Capacitatea financiară a unității administrativ teritoriale  

Relevant pentru evaluarea capacității financiare generale a unității 

administrative teritoriale este capacitatea acesteia de a genera venituri. Acest 

indicator constribuie la conturarea unei imagini clare asupra capacității 

financiare a unității administrative teritoriale. Astfel, bugetul local al 

comunei Farcașa, pentru anul 2014 cuprinde venituri și cheltuieli publice în 

valoare de 3.398.000 lei  

Din totalul veniturilor aferente bugetului local, pe anul 2012, veniturile 

curente dețin un procent de 97,7% în cadrul cărora impozitele și taxele pe 

bunuri și servicii ocupă ponderea cea mai mare (1.502.000 lei – 69,6% din 
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totalul veniturilor curente). Veniturile din subvenții dețin un procent de 2,3% 

din totalul de venituri, pe anul 2012.  

 

Figura 4.1 – Distribuția veniturilor din bugetul local, pe anul 2012
16

  

Previzionarea valorii bugetului comunei Farcașa pentru perioada următoare 

nu poate fi calculată cu o marjă acceptabilă de eroare din cauza mai multor 

factori: instabilitate economică, lipsa unei previziuni clare a evoluţiei 

indicatorilor economici naţionali, lipsa unei linearităţi în formarea bugetului 

din anii anteriori etc.  

Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este oportună 

atragerea de fonduri externe, întrucât suma destinată acestora este redusă în 

raport cu necesităţile de investire. De asemenea, fondurile provenite din 

bugetul local sunt extrem de limitate, disponibilitatea acestora fiind relativă, 

motiv pentru care nu este recomandată susţinerea proiectelor din bugetul 

local. 

                                                           
16

 Informații furnizate de Primăria comunei Farcașa  
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Concordanța cu politicile naționale și europene 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Farcașa a fost elaborată în 

contextul unei noi programări a fondurilor europene pentru perioada 2014-

2020, ceea ce a generat revitalizarea demersurilor strategice, atât a celor de 

la nivel european, cât și a celor de la nivel național.  

Așadar, în cadrul procesului de elaborare a prezentei strategii s-a pus accent 

pe raportarea la toate documentele strategice similare (în curs sau recent 

finalizate).  

Politici regionale  

La baza elaborării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Farcașa, au stat 

și principalele direcții de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei de 

dezvoltare regională Nord-Est, 2014-2020. Obiectivul general al acestui 

document strategic are în vedere derularea unui proces de creștere 

economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și 

incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente 

față de celelalte regiuni ale României.  

Pe de altă parte, în cadrul strategiei de dezvoltare regională Nord-Est a fost 

stabilit un număr de patru axe prioritare:  

 Îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri 

orientate către creșterea ocupării accesului la educație, instruire 

și sănătate, promovarea incluziunii sociale. Obiective specifice: 

creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile.; 

îmbunătățirea accesului și a participării la educație și instruire de 

calitate; creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate; 

promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și 

urbane aflate în declin.  

 Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure 

creșterea accesibilității, conectivității și atractivității Regiunii 

Nord-Est. Obiective specifice: Creșterea accesibilității, 

conectivității și mobilității prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport, stimularea atractivității și economiei 

locale prin creșterea accesului la infrastructura TIC de calitate.  

 Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale. 

Obiective specifice: stimularea inovării și competitivității mediului 

economic, promovarea rezultatelor obținute, impulsionarea 

sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate, 

îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate 

pentru firme, sprijinirea exporturilor și competitivității produselor 

locale la export, sprijinirea dezvoltării zonelor urbane, sprijinirea 

dezvoltării zonelor rurale, sprijinirea valorificării potențialului 

turistic existent.  

 Optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului 

natural. Obiective specifice: promovarea eficienței energetice, 

protejarea mediului și biodiversității prin realizarea de investiții 

specifice aquis-ului comunitar și valorificarea siturilor naturale. 



Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 

 114 

Politici naționale  Politici europene 

Strategia de dezvoltare durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030 

reprezintă un alt document strategic la care Strategia de dezvoltare durabilă 

a comunei Farcașa se raportează. 

Pentru orizontul de timp 2020, strategia națională are conturat ca obiectiv 

național ”atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile”.  

De asemenea, aceasta stabilește obiective concrete cu privire la trecerea la o 

dezvoltare durabilă, bazată pe îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a 

relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. Sub acest aspect, strategia 

comunei Farcașa are în vedere modernizarea sistemelor de educație și 

formare profesională, respectiv sănătate și servicii sociale, punând în același 

timp accent pe protejarea și punerea în valoare a cadrului natural și a 

resurselor naturale pe care le deține. 

În același timp, prezentul document strategic se aliniază de asemenea şi cu 

Acordul de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 

2014-2020, care stabileşte priorităţile de finanţare din Fonduri Europene 

Structurale şi de Investiţii, susţinând competitivitatea, convergenţa şi 

cooperarea, încurajând dezvoltarea inteligentă, bazată pe creştere economică 

şi incluziune. Astfel, direcţiile de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei 

comunei Farcașa vin în concordanţă cu iniţiativele promovate de Acordul de 

parteneriat, mai exact cu cele ce ţin de consolidarea bazei economice locale, 

de facilitarea unui acces echitabil la serviciile publice de bază şi de 

eficientizarea actului administrativ. 

 

Strategia Europa 2020, document de referință a Comunității Europene, 

urmărește pentru perioada următoare eliminarea deficiențelor privind 

modelul de dezvoltare și crearea condițiilor favorabile pentru o creștere 

economică mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii. Acesta 

a pus accent pe stabilirea a cinci obiective esențiale care să acopere domenii 

precum ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea și inovarea, 

incluziunea socială și reducerea sărăciei, respectiv energia/clima.  

În cadrul Strategiei Europa 2020, au fost trasate trei priorități, în acord cu 

viziunea UE asupra economiei sociale pe piață:  

 creștere inteligentă, prin dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaștere și inovare; 

 creștere durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai 

ecologice și mai competitive; 

 creșterea favorabilă incluziunii, prin promovarea unei economii cu 

un grad înalt de ocupare a forței de muncă care să asigure coeziunea 

socială și teritorială.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Farcașa, s-a dezvoltat sub aspectul 

noțiunii de dezvoltare durabilă, asigurând astfel prin intermediul planului de 

acțiuni stabilit corespondența cu politicile prevăzute de Strategia Europa 

2020.   
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Portofoliu de proiecte  

Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a comunei Farcașa va trebui să țină cont de parcurgerea traseului conturat prin intermediul direcțiilor strategice, 

materializându-se prin implementarea unor proiecte de investiții, care urmăresc rezolvarea nevoilor sociale, economice și culturale ale comunității locale. Așadar, 

în urma prioritizării proiectelor și selectării celor de interes major, întreaga comunitate este învitată la susținerea dezvoltării economice locale. Pe de altă parte, 

implementarea acestora constituie un aspect deosebit de important întrucât va răspunde celor mai mari probleme existente la momentul actual, și va creea 

premisele unei dezvoltări solide pentru generațiile viitoare, oferind în acest sens locuitorilor săi un trai decent.  

 

1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Farcașa 

2. Reabilitarea drumurilor de exploatație forestieră și agricolă   

3. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Popești și Frumosu 

4. Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare a apelor uzate pentru satele 

comunei 

5. Înființare rețea de distribuție a gazului metan  

6. Sprijinirea dezvoltării mediului economic local 

7. Sprijinirea dezvoltării mediului economic din sectorul turistic 

8. Înființare târg săptămânal de comercializare a animalelor 

9. Amenajare piață agro-alimentară pentru comercializarea produselor locale 

10.  Înființare centru de valorificare a produselor autohtone (fructe de pădure, 

ciuperci) 

11.  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare din comuna Farcașa 

12.  Înființare centru de tip ”after school” în satul Farcașa 

13.  Înființare centru de zi pentru persoanele cu nevoi speciale  

14.  Construire centru rezidențial pentru bătrâni   

15.  Amenajarea torenților în zonele cu risc de eroziune 

 

 

16.  Regularizarea cursurilor de apă care străbat comuna Farcașa 

17. Modernizarea capacității de producere a energiei electrice pentru   

iluminatul public  

18. Sprijinirea dezvoltării unui parteneriat public-privat pentru investițiile în 

microhidrocentrale  

19.  Amenajare bază de agrement în satul Farcașa (extravilan) 

20. Amenajare parcuri de joacă și de recreere în satele Farcașa, Stejaru și 

Frumosu  

21.  Amenajare zonă de promenadă în vecinătatea râului Bistrița  

22.  Modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele Popești, Stejaru și 

Frumosu  

23.  Finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea Casei de Cultură  

24.  Restaurarea și conservarea bisericii de lemn Sf. Cuvioasă Parascheva 

25.  Înființare punct muzeistic pentru colecția etnografică 

26.  Amenajare trasee turistice 

27.  Realizarea unui circuit turistic alături de comunele aparținătoare GAL-ului 

28.  Dezvoltarea de parteneriate cu localități din străinătate  

29.  Reabilitare sediu primărie Farcașa 
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1. 

 

 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Farcașa  

Scop 
Îmbunătățirea stării fizice a infrastructurii rutiere de la nivelul comunei Farcașa în vederea creșterii gradului de accesibilitate și 

conectivitate, ca suport pentru dezvoltarea economică și socială a comunei.  

 

Obiective specifice 

1.  Modernizarea infrastructurii rutiere din cadrul comunei Farcașa.  

2.  Îmbunătățirea condițiilor de trafic din comuna Farcașa.  

3.  Reducerea timpului de călătorie și parcurgerea acestuia în condiții de siguranță.  

4.  Facilitarea accesului tuturor localităților comunei Farcașa la arterele rutiere de interes strategic.  

5.  Diminuarea poluării atmosferice, ca urmare a fluidizării traficului rutier.  

 

Activități 

 reabilitarea și modernizarea drumului național DN 17B (pe o distanță de 5,86 km); 

 reabilitare DC 190 Poiana Popești, pe o distanță de 1,12 km; 

 reabilitare DC 191 Bușmei, pe o distanță de 1,87 km; 

 finalizarea lucrărilor de modernizare a DC 154 Stejaru, pe o distanță de 3,2 km;  

 reabilitare DC 155 Popești (pe o distanță de 3,0 km) și drumului vicinal Farcașa (pe o distanță de 2,3 km); 

 amenajare trotuare în cadrul localităților comunei Farcașa; 

 amenajare căi de acces către zonele izolate; 

 amenajare spații de parcare în apropierea instituțiilor publice din comuna Farcașa;  

 realizare semnalizări orizontale; 

 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a drumurilor din interiorul comunei; 

 gradul de acces către localitățile comunei; 

 durata timpului de deplasare; 

 interesul manifestat de agenții economici față de comuna Farcașa.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 1 ”Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa” 

Măsura 1.1. ”Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și de acces” 

Surse de finanțare 

 Buget local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2020 

Valoarea estimată 3.200.000 euro 
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2.  

 

 

Modernizarea drumurilor de exploatație forestieră și agricolă   

Scop 
Modernizarea drumurilor de exploatație forestieră și agricolă în vederea îmbunătățirii viabilității economice a exploatării lemnului 

sau a celei agricole.  

 

Obiective specifice 

1. Asigurarea unui acces facil, desfășurat în condiții optime, a comunității locale către exploatațiile agricole și forestiere.  

2. Creșterea siguranței rutiere pe drumurile comunale ca urmare a creării de rute alternative care vor prelua traficul de mare  tonaj 

(utilaje agricole, autovehicule de transport lemne) de pe drumul național DN 17B. 

3. Sporirea interesului fermierilor în practicarea agriculturii.  

4. Îmbunătățirea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea silviculturii.  

 

Activități 

 identificarea drumurilor de exploatație agricolă și forestieră de interes, care necesită în mod imperios reabilitare; 

 realizarea documentațiilor tehnice și obținerea autorizației de construire și avizelor impuse pentru demararea investiției; 

 modernizarea drumurilor care facilitează accesul către exploatațiile agricole și forestiere.  

 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare al drumurilor de exploatație agricolă și forestieră; 

 numărul exploatațiilor agricole deservite; 

 gradul de accesibilitate către exploatațiile forestiere;  

 numărul și tipurile de drumuri de pe care va fi preluat traficul greu ca urmare a amenajării de rute alternative.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 1 ”Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa” 

Măsura 1.1. ” Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și de acces” 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2020 

Valoarea estimată 1.500.000 euro 
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3.  

 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Popești și Frumosu 

Scop 
Asigurarea unor servicii publice calitative, in mod egal pentru toți comunei Farcașa, prin extinderea infrastructurii prin intermediul 

căreia se furnizează serviciul de alimentare cu apă.   

Obiective specifice 

1.  Sporirea accesibilității populației comunei Farcașa la sistemul public de alimentare cu apă.  

2.  Furnizarea utilităților de bază în vederea asigurării condițiilor optime desfășurării activităților economice.  

3.  Creșterea numărului de gospodării racordate la rețeaua de alimentare cu apă.   

Activități 

 extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Popești și Frumosu, pe o lungime de 4,5 km. 

 racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă;  

 campanii de informare în rândul comunității locale.  

Indicatori de performanță 

 rețea de alimentare cu apă extinsă; 

 gradul de acoperire a localităților comunei la rețeaua de apă; 

 numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de alimentare cu apă.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 1 ”Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa” 

Măsura 1.2. ”Extinderea și modernizarea infrastructurii  de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2018 

Valoarea estimată 300.000 euro 
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4.  

 

 

Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare a apelor uzate pentru satele comunei 

 

Scop 

Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunei Farcașa la infrastructura tehnico-edilitară, în condițiile de calitate și suportabilitate 

adecvate, prin înființarea unei rețele de canalizare cu stație de epurare a apelor uzate pentru satele comunei.  

 

Obiective specifice 

1.  Facilitarea accesului populației comunei Farcașa la serviciul public de canalizare menajeră. 

2.  Diminuarea poluării mediului înconjurător prin sporirea gradului de epurare a apelor uzate.  

3.  Crearea unor condiții propice desfășurării activităților economice și atragerii de investitori în zonă.  

 

Activități 

 construcție rețea de canalizare menajeră în localitățile comunei Farcașa (pe o lungime de 19 km); 

 racordarea gospodăriilor la serviciul de canalizare menajeră; 

 înființare stații de epurare în satul Frumosu.   

 

Indicatori de performanță 

 o rețea de canalizare menajeră înființată; 

 reducerea concentrației de poluanți din apă și sol; 

 gradul de satisfacție al populației cu privire la serviciul public furnizat.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 1 ”Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa” 

Măsura 1.2. ”Extinderea și modernizarea infrastructurii  de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta” 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2018 

Valoarea estimată 1.500.000 euro 
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5. 

 

 

Înființare rețea de distribuție a gazului metan 

 

Scop 
Reducerea disparităților existente în ceea ce privește infrastructura de utilități la nivelul localităților componentem prin înființarea 

unei rețele de distribuție a gazului metan.  

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei Farcașa.  

2. Înființarea unui sistem centralizat de distribuție a gazului metan în Farcașa, în vederea creșterii atractivității comunei în rândul 

investitorilor, dar și turiștilor.  

3. Promovarea în rândul locuitorilor a beneficiilor aduse de racordarea la rețeaua de gaz.  

Activități 

 proiectare rețea de distribuție a gazului metan; 

 realizare rețea de distribuție a gazului, cu o lungime de 15 km; 

 racordarea gospodăriilor la rețeaua de gaz; 

 campanii de informare în rândul cetățenilor comunei, cu privire la serviciul public furnizat.  

Indicatori de performanță 

 o rețea de distribuție a gazului realizată; 

 gradul de acces al gospodăriilor aparținătoare comunei la rețeaua de distribuție a gazului; 

 gradul de racordare la rețeaua de gaz; 

 gradul de satisfacție al populației cu privire la serviciul public furnizat. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 1 ”Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnice din comuna Farcașa” 

Măsura 1.2. ”Extinderea și modernizarea infrastructurii  de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2019 

Valoarea estimată 800.000 eruo 
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6. 

 

 

Sprijinirea dezvoltării mediului economic local 

 

Scop 
Demararea unor acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri local în vederea sporirii numărului de activități economice competitive, 

întăririi climatului investițional, generării de noi locuri de muncă, și implicit reducerii ratei șomajului.  

Obiective specifice 

1.  Asigurarea de asistență și consiliere întreprinderilor interesate de demararea unor afaceri.  

2.  Identificarea oportunităților de afaceri de la nivelul comunei Farcașa.  

3.  Dezvoltarea și creșterea numărului de activități non-agricole. 

4.  Promovarea utilizării eficiente a potențialului economic și uman existent la nivelul comunei.  

5.  Atragarea de investitori și generarea de noi locuri de muncă.  

Activități 

 identificarea spațiului necesar organizării de evenimente sau conferințe de susținere și dezvoltare a mediului de afaceri local; 

 încheierea de parteneriate cu diverse instituții specializate; 

 organizarea de conferințe cu scopul informării și promovării bunelor practici în afaceri (identificarea surselor de finanțare 

disponibile, identificarea legislației specifice, prezentarea facilităților fiscale oferitem prezentarea de idei de afaceri implementate 

cu succes la nivel local); 

 organizare sesiuni de instruire și asistență pentru elaborarea planurilor de afaceri și marketing, a studiilor de fezabilitate etc.; 

 organizare de evenimente (vizite de studiu, schimb de experiență); 

 organizarea de cursuri destinate inițierii și dezvoltării de noi afaceri;  

 campanii de promovare și informare cu privire la posibilitățile accesării fondurilor nerambursabile pentru inițierea de noi afaceri 

Indicatori de performanță 

 număr de conferințe/evenimente organizate; 

 parteneriate semnate; 

 numărul firmelor nou înființate; 

 numărul de locuri de muncă nou-create; 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală  

Domeniul prioritar 2 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile” 

Măsura 2.2 ” Identificarea și promovarea oportunităților de investiții” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2020 

Valoarea estimată 60.000 euro 
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7.  

 

 

Sprijinirea dezvoltării mediului economic din sectorul turistic 

Scop 
Stimularea economiei locale prin orientarea către piață a producției tradiționale, diversificarea activităților și sprijinirea investițiilor pentru 

turism.  

Obiective specifice 

1.  Creșterea valorii adăugate în activități de turism. 

2.  Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.  

3.  Impulsionarea dezvoltării antreprenoriatului agricol.  

4.  Cooperarea cu alte teritorii pentru transfer de know-how și bune practici.  

Activități 

 identificarea spațiului necesar organizării de evenimente sau conferințe de susținere și dezvoltare a mediului de afaceri local; 

 încheierea de parteneriate cu diverse instituții specializate; 

 încheierea unor acorduri cu organizații internaționale de asistență voluntară pe termen scurt; 

 organizarea de conferințe cu scopul informării și promovării bunelor practici în afaceri (identificarea surselor de finanțare disponibile, 

identificarea legislației specifice, prezentarea facilităților fiscale oferite, prezentarea de idei de afaceri implementate cu succes la nivel 

local); 

 organizare sesiuni de instruire și asistență pentru elaborarea planurilor de afaceri și marketing, a studiilor de fezabilitate, elaborarea 

bugetelor și a planurilor de lucru, instruire în gestionare financiară;  

 asistență în elaborarea de materiale în scopul promovării activităților turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri 

alle localităților comunei, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri de informare și/sau promovare; 

 organizare de evenimente (vizite de studiu, schimb de experiență); 

 facilitarea accesului la informația corectă și actualizată privind legislația în domeniu; 

 asistență în obținerea certificatelor de clasificare (pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație) și a licenței de 

turism (pentru agențiile de turism, care organizează și comercializează serviciile și/sau pachetele de servicii turistice); 

 organizarea de cursuri destinate inițierii și dezvoltării de afaceri în domeniul turismului; 

 organizare de cursuri tematice, precum ”Manager în activitatea de turism”, ”Agent de turism/ghid”, ”Administrator pensiune turistică” etc.  

Indicatori de 

performanță 

 număr de conferințe/evenimente organizate; 

 parteneriate semnate; 

 frecvența inițiativelor din domeniul economic; 

 numărul de locuri de muncă nou-create; 

 informații financiare: cifra de afaceri, impozit plătit, valoare investițiilor. 
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Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a 

comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 2 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile” 

Măsura 2.2 ” Identificarea și promovarea oportunităților de investiții” 

Domeniul prioritar 5  ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean” 

Măsură 5.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de turism” 

Măsură 5.2 ”Dezvoltarea ofertei turistice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 

2015-2020 

Valoarea estimată 200.000 euro 
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8.  

 

 

Înființare târg săptămânal de comercializare a animalelor 

Scop Amenajarea unui târg săptămânal în vederea facilitării activităților de comercializare a animalelor.  

Obiective specifice 
1.  Sporirea veniturilor financiare ale locuitorilor comunei, implicit ale bugetului local.  

2.  Sporirea gradului de notorietate a comunei în zonă.  

 

Activități 

 amenajare locație; 

 amenajare compartimentări;  

 amenajare grupuri sanitare: 

 racordarea la rețeaua de utilități și energie electrică; 

 împrejmuire locație;  

 amenajare alei; 

 acțiuni de promovare a târgului la nivel zonal.  

 

Indicatori de performanță 

 1 târg înființat; 

 gradul de dotare al acestuia; 

 numărul de comercianți; 

 numărul de vizitatori ai târgului.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 2 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile” 

Măsura 2.4 ”Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale, punând accent pe valorificarea resurselor autohtone” 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2017 

Valoarea estimată 150.000 euro 
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9.  

 

Amenajare piață agro-alimentară pentru comercializarea produselor locale 

 

Scop Promovarea și comercializarea produselor locale prin amenajarea unei piețe agro-alimentare în comuna Farcașa.  

Obiective specifice 

1. Sporirea veniturilor financiare ale locuitorilor comunei, implicit ale bugetului local.  

2. Sporirea gradului de notorietate a comunei în zonă. 

3. Facilitarea producătorilor locali de a-și comercializa produsele în condiții calitative, în acord cu normele igienico-sanitare ale   

Uniunii Europene.  

Activități 

 amenajarea terenului destinat construcției; 

 execuție lucrări de amenajare a pieței agro-alimentare;  

 amenajare compartimentări – sector producători agricoli, sector lactate, sector ouă, carne de pasăre, sector carne și produse din 

carne, sector pește și produse de pește, sector produse panificație și patiserie, sector cramă, sector produse alimentare 

preambalate, sector produse farmaceutice și naturiste.  

 dotarea pieței cu mobilier și echipamente specifice (mese, tonete, cameră frigorifică – pentru comercializarea produselor din 

carne și pește, spălător pentru legume și fructe etc.) 

 amenajare și dotare birou administrativ; 

 construire grupuri sanitare; 

 amenajare drum acces și locuri de parcare; 

 asigurare acces facil marfă; 

 asigurare servicii de pază și protecție. 

Indicatori de performanță 

 1 piață agro-alimentară înființată; 

 numărul meselor închiriate; 

 numărul de vizitatori ai pieței;  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniul prioritar 2 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile” 

Măsura 2.4 ”Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale, punând accent pe valorificarea resurselor autohtone” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2018 

Valoarea estimată 200.000 euro 
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10.  

 

 

Înființare centru de valorificare a produselor autohtone (fructe de pădure și ciuperci) 

Scop 
Înființarea unui centru de valorificare a produselor autohtone  în vederea diversificării activităților economice de la nivelul comunei 

Farcașa, care să genereze venituri alternative.  

Obiective specifice 

1. Creșterea gradului de notorietate a comunei Farcașa pe plan intern și extern prin posibilitatea exportării produselor procesate. 

2. Asigurarea unei surse de venit a comunei Farcașa rezultată din vânzarea fructelor și ciupercilor de pădure la centrele de 

colectare ale societăților comerciale.  

Activități 

 amenajare spații de colectare a fructelor de pădure și ciupercilor; 

 montare cameră frigorifică (asigură depozitarea fructelor de pădure); 

 construire hală de producție (în cadrul căreia se realizează procesul de prelucrare și ambalare); 

 dotarea centrului cu echipamentele și utilajele necesare desfășurării activității;  

 racordare la rețeaua publică de utilități; 

 recrutarea resurselor umane specializate.  

Indicatori de performanță 
 1 centru de valorificare a produselor autohtone înființat;  

 minim 5 locuri de muncă nou create. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 2 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile”  

Măsura 2.4 ”Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale, punând accent pe valorificarea resurselor autohtone” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile; 

 Parteneriat public-privat.  

Perioada de implementare 2015-2016 

Valoarea estimată 800.000 euro 
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11.  

 

 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare din comuna Farcașa 

Scop 
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare de la nivelul comunei Farcașa care să contribuie semnificativ la sporirea 

eficienței interne a școlilor reflectată în rezultate școlare îmbunătățite, rate mai mari de absolvire și reducerea abandonului școlar.  

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea calității procesului didactic prin asigurarea unui material didactic calitativ.  

2. Îmbunătățirea motivației elevilor spre abilitățile practice.  

3. Atragerea cadrelor didactice specializate în comună prin asigurarea unor condiții moderne propice desfășurării activităților 

didactice.  

Activități 

 reabilitarea imobilelor aferente Școlii cu clasele I-IV Stejaru și Școlii Gimnaziale ”Ioan Luca” Farcașa; 

 reabilitarea şi dotarea sălii de sport din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ioan Luca” Farcașa; 

 reabilitarea terenurilor de sport aferente Școlii cu clasele I-IV Stejaru și Școlii Gimnaziale ”Ioan Luca” Farcașa; 

 dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu materiale didactice și echipamente specifice; 

 dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT și asigurarea conexiunii la internet a acestora; 

 amenajare spații de recreere din timpul pauzelor; 

 amenajare ateliere pentru abilități practice și educație tehnologică; 

 racordarea unităților de învățământ la rețeaua publică de utilități; 

 modernizarea infrastructurii de acces către unitatea de învățământ. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a unităților de învățământ; 

 gradul de dotare și echipare a unităților școlare; 

 numărul de PC-uri achiziționate și conectate la internet; 

 reducerea abandonului școlar; 

 gradul de satisfacție a cadrelor didactice, elevilor și părinților cu privire la condițiile oferite de unitățile de învățământ.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.1 ”Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale la nivel de școală” 

Surse de finanțare 
 Bugetul local; Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2018 

Valoarea estimată 1.000.000 euro 
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12.  

 

 

Înființare centru de tip ”after school” în satul Farcașa 

Scop 
Prevenirea abandonului școlar prin activități de consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și orientare școlară prin 

înființarea unui centru de tip ”after school” în satul Farcașa.  

Obiective specifice 

1. Furnizarea de servicii educaționale specializare care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară.  

2. Asigurarea unui spațiu securizat de petrecere a timpului liber.  

3. Prevenirea abandonului și eșecului școlar.  

4. Integrarea elevilor în programul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de mediu.  

5. Dezvoltarea armonioasă a copiilor prin îndrumarea acestora de către personalul specializat în efectuarea temelor, practicarea 

diverselor activități creative (desen, pictură, ore de muzică, dans, teatru etc.), de socializare și recreere. 

Activități 

 lucrări de construire a imobilului; 

 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice (materiale educative, rechizite, jucării etc.); 

 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități; 

 amenajare spațiu de joacă pentru copii; 

 amenajare curte interioară; 

 recrutarea resurselor umane pe posturile nou create; 

 asigurarea unor servicii precum: activități de recreere, efectuarea temelor împreună cu personalul specializat, evaluare 

psihologică multidisciplinară a copilului, atelier inteligență emoțională etc. 

Indicatori de performanță 

 1 centru after school înființat; 

 gradul de dotare al centrului; 

 minim 4 locuri de muncă nou create; 

 calitatea serviciilor oferite de centru; 

 gradul de satisfacție al părinților și copiilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru.   

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.2 ”Ameliorarea calității serviciilor sociale existente” 

Surse de finanțare 
 Bugetul local; Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 

Valoarea estimată 250.000 euro 
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13.  

 

 

Înființare centru de zi pentru persoanele cu nevoi speciale 

Scop 
Îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor cu nevoi speciale (persoane cu dizabilități, copii abandonați, victime ale violenței în 

familie), prin furnizarea de servicii sociale de calitate.  

Obiective specifice 
1.  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din comuna Farcașa. 

2.  Reducerea numărului de cazuri de excluziune socială.  

Activități 

 lucrări de construire/amenajare a centrului de zi pentru persoanele cu nevoi speciale în comuna Farcașa; 

 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice; 

  racordarea centrului la rețeaua publică de utilități; 

 recrutarea resurselor umane pe posturile nou create; 

 atragerea de voluntari în activitatea de sprijinire și  consiliere psihologică a persoanelor cu nevoi speciale; 

 sesiuni de formare și instruire a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ; 

 promovarea serviciilor oferite de centru. 

Indicatori de performanță 

 1 centru de zi pentru persoanele cu nevoi speciale înființat, cu o capacitate de 20 de locuri; 

 gradul de dotare al centrului; 

 minim 4 locuri de muncă nou-create; 

 minim 3 voluntari implicați activ; 

 calitatea serviciilor oferite de sediu.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.2 ”Ameliorarea calității serviciilor sociale existente” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2018 

Valoarea estimată 300.000 euro 
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14.  

 

 

Construire centru rezidențial pentru bătrâni   

Scop 
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, rămase singure, din comuna Farcașa, prin înființarea unui centru rezidențial 

destinat acestora.  

Obiective specifice 

1.  Asigurarea serviciilor de confort și siguranță pentru persoanele vârstnice.  

2.  Întegrarea activă a bătrânilor în viața socială.  

3.  Reducerea cazurilor de excluziune socială sau de izolare socială în rândul bătrânilor.  

4.  Oferirea rezidenților condiții favorabile pentru activități derulate în aer liber și socializare.  

Activități 

 lucrări de construire a imobilului; 

 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice; 

 amenajare spații pentru persoanlul administrativ; 

 amenajare curte interioară; 

 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități; 

 recrutarea resurselor umane pe posturile nou create; 

 atragerea de voluntari în activitatea de sprijinire, acompaniere și consiliere psihologică a persoanelor vârstnice; 

 sesiuni de formare și instruire a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ; 

 promovarea serviciilor oferite de centru. 

Indicatori de performanță 

 1centru rezidențial pentru bătrâni înființat, cu o capacitate de 26 de locuri; 

 gradul de dotare al centrului; 

 minim 5 locuri de muncă nou create; 

 minim 4 voluntari implicați activ; 

 calitatea serviciilor oferite de centru; 

 gradul de satisfacție al bătrânilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru.   

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.2 ”Ameliorarea calității serviciilor sociale existente” 

Surse de finanțare 
 Bugetul local; Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2018 

Valoarea estimată 500.000 euro 



 
Strategie de dezvoltare locală, comuna Farcașa, 2014-2020 

 
 

131 

 

15.  

 

 

Amenajarea torenților în zonele cu risc de eroziune 

Scop Combaterea fenomenului de eroziune a solurilor prin executarea unor lucrări de corectare a torenților.  

Obiective specifice 

1. Protejarea obiectivelor de interes forestier împotriva acțiunilor distructive ale scurgerilor torențiale. 

2. Protejarea obiectivelor publice (drumuri, poduri și podețe, terenuri etc.) împotriva acțiunilor distructive ale viiturilor.  

3. Protejarea proprietăților private (terenuri agricole și silvice, locuințe, terenuri intravilane etc.) împotriva inundațiilor și 

efectelor negative ale acestora.  

4. Reinstalarea echilibrului eco-hidrologic în zonă, prin consolidarea albiilor, malurilor și versanților.  

 Activități 

 lucrări de amenajare a torenților în zonele cu risc de eroziune (torenții: pârâul Soci, pârâul Crucii, pârâul Rusului, pârâul 

Bișmei, pârâul Bursuni, pârâul Slatinii, pârâul Vârlanu); 

 lucrări de împădurire a zonelor degradate; 

Indicatori de performanță 
 gradul de eroziune al solului; 

 gradul de avariere a infrastructurii fizice; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.7 ”Protecția zonelor expuse la risc de degradare”  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2017 

Valoarea estimată 1.500.000 euro 
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16.  

 

 

Regularizarea cursurilor de apă care străbat comuna Farcașa 

Scop Prevenirea și diminuarea riscului de inundații prin regularizarea albiei cursurilor de apă care traversează comuna Farcașa.  

Obiective specifice 

1. Apărarea malurilor și protecția construcțiilor, terenurilor agricole și altor bunuri materiale împotriva inundațiilor.  

2. Sporirea capacității de transport a albiei (pentru a lupta împotriva inundațiilor); 

3. Scăderea nivelului apelor subterane pentru realizarea de desecări.  

 Activități 
 lucrări de regularizare albie pârâu Farcașa, pe o lungime de 1,2 km; 

 lucrări de regularizare albie râu Bistrița, pe o lungime de 7,0 km. 

Indicatori de performanță 
 gradul de regularizare a pârâului Farcașa și râului Bistrița; 

 gradul de diminuare a inundațiilor.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.7 ”Protecția zonelor expuse la risc de degradare”  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 

Valoarea estimată 1.000.000 euro 
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17.  

 

 

Modernizarea capacității de producere a energiei electrice pentru iluminatul public  

Scop 
Reducerea consumului de energie electrică destinat iluminatului public și protejarea mediului încoonjurător prin utilizarea unor 

sisteme fotovoltaice.  

Obiective specifice 
1. Valorificarea resurselor regenerabile de energie (energie solară) pentru producerea energiei electrice.  

2. Protecția mediului înconjurător prin utilizarea unor tehnologii nepoluante de producere a energiei electrice.  

 Activități 

 evaluarea potențialului solar al zonei; 

 montarea a 1.000 de panouri fotovoltaice pe stâlpii de iluminat public; 

 monitorizarea evoluției consumului public și a beneficiilor aduse de proiect; 

Indicatori de performanță 
 1.000 de panouri fotovoltaice montate; 

 costuri reduse privind iluminatul public.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.6 ” Protecția mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor și patrimoniului natural” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2020 

Valoarea estimată 1.000.000 euro 
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18.  

 

 

Sprijinirea dezvoltării unui parteneriat public-privat pentru investiții în microhidrocentrale  

Scop 
Valorificarea resurselor energetice existente la nivelul comunei prin încurajarea și sprijinirea investițiilor care vizează construirea de 

microhidrocentrale pe râul Bistrița.  

Obiective specifice 
1. Promovarea producerii enegiei electrice din surse regenerabile.  

2. Promovarea reducerii impactului de mediu a sectorului energetic prin alternativa energiei verzi.  

Activități 

 crearea unei secțiuni pe site-ul comunei Farcașa, unde este detaliat potențialul energetic al râului Bistrița; 

 participarea la târguri de profil; 

 organizarea unor conferințe de presă în cadrul căruia să fie discutate oportunitățile de investiții în energia verde; 

 organizarea unor întâlniri cu agenții economici de profil.  

Indicatori de performanță  minim 1 parteneriat de tip public privat încheiat.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 3 ”Sporirea calității vieții intregii comunități locale” 

Măsura 3.6 ” Protecția mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor și patrimoniului natural” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 

Valoarea estimată 20.000 euro 
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19.  

 

 

Amenajare bază de agrement în satul Farcașa (extravilan) 

Scop 
Asigurarea unei infrastructuri calitative de petrecere a timpului liber care să contribuie la creșterea gradului de notorietate a comunei 

Farcașa și la atragerea turiștilor în zonă.  

Obiective specifice 

1.   Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber.  

2.  Sporirea atractivității comunei în rândul turiștilor.  

3.  Creșterea numărului de turiști și a perioadei de ședere a acestora.  

4.  Dezvoltarea și diversificarea mediului economic local.  

Activități 

 amenajare teren aferent bazei de agrement; 

 construire spații de cazare; 

 realizare dotări de alimentație publică; 

 amenajare și dotare spații de joacă pentru copiii; 

 amenajare spații de picnic; 

 dotarea spațiilor de picnic cu mobilier specific (mese, bănci, coșuri de gunoi etc.); 

 amenajare foișoare; 

 amenajare terenuri de sport (fotbal, tenis); 

 amenajare cort pentru festivități; 

 amenajare piscină adulți și copii; 

 amenajare patinoar; 

 amenajare grupuri sanitare; 

 amenajare parc aventură; 

 amenajare bază hipică cu teren pentru echitație; 

 racordare la rețeaua publică de utilități; 

 realizare sistem de iluminat public; 

 amenajare locuri de parcare; 

 modernizare infrastructură de acces; 

Indicatori de performanță 

 1 bază de agrement prevăzută cu spații de cazare și de servire a mesei înființată; 

 Dotarea cu mobilier specific: 10 mese, 20 bănci, 10 coșuri de gunoi; 

 1 loc de joacă pentru copii; 
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 1 zonă de picnic amenajată; 

 5 foișoare amenajate; 

 1 cort pentru festivități; 

 1 parc de aventură amenajat; 

 o bază hipică cu teren pentru echitație amenajată; 

 minim 10 locuri de muncă nou create; 

 gradul de satisfacție al vizitatorilor bazei de agrement; 

 numărul cazărilor în unitățile specifice; 

 numărul înnoptărilor turiștilor în unitățile de cazare.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei”  

Măsura 4.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber” 

Domeniu prioritar 5 ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean”  

Măsura 5.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de turism” 

Măsura 5.2 ”Dezvoltarea ofertei turistice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile; 

 Parteneriat public-privat.  

Perioada de implementare 2015-2019 

Valoarea estimată 1.500.000 euro 
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20.  

 

 

Amenajare parcuri de joacă și recreere în satele Farcașa, Stejaru și Frumosu 

Scop Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber în vederea îmbunătățirii calității vieții întregii comunități locale.  

Obiective specifice 
1.  Amenajarea de spații destinate agrementului și destinderii tuturor locuitorilor comunei.  

2.  Sporirea calității cadrului natural prin crearea de noi spații verzi.  

Activități 

 amenajare teren destinat înființării parcurilor; 

 amenajare alei pietonale și căi de acces; 

 dotarea parcului cu mobilier specific (bănci, măsuțe, coșuri de gunoi); 

 dotarea parcului cu aparate de fitness pentru exterior; 

 dotarea cu topogane, leagăne, carusele, balansoare, complexe de joacă, hinte;  

 amenajare piste pentru bicicliști și role; 

 amenajarea spațiu de joacă pentru copii; 

 montare cișmele apă potabilă; 

 plantare arbori și arbuști; 

 dotare cu instalații de iluminat; 

 amenajare spațiu destinat desfășurării evenimentelor în aer liber;  

 împrejmuire parc. 

Indicatori de performanță 

 3 parcuri de recreere amenajate; 

 24 de bănci și 6 măsuțe amplasate; 

 15 coșuri de gunoi; 

 3 piste de bicicliști sau role; 

 3 spații de joacă pentru copii dotate cu: 6 topogane, 6 leagăne, 3 carusele, 6 balansoare, 6 balansoare pe arc, 3 complexe; 

 3 rasteluri pentru biciclete; 

 9 aparate fitness pentru exterior; 

 12 lampadare.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei”  

Măsura 4.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber” 
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Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2018-2020 

Valoarea estimată 500.000 euro 
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21.  

 

 

Amenajare zonă de promenadă în vecinătatea râului Bistrița 

Scop Sporirea calității vieții locuitorilor comunei Farcașa și creșterea atractivității comunei pentru turiști.  

Obiective specifice 
1.  Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber.  

2.  Punerea în valoare a cadrului natural din comuna Farcașa.  

Activități 

 amenajarea unei traseu pietonal în vecinătate râului Bistrița; 

 amenajare traseu pentru biciclete; 

 amplasare mobilier specific (băncuțe, coșuri de gunoi); 

 lucrări de remodelare peisageră; 

 asigurarea infrastructurii necesare practicării plutăritului pe râul Bistrița.  

Indicatori de performanță 

 1 zonă de promenadă amenajată; 

 1 traseu pentru biciclete amenajat; 

 gradul de dotare al zonei. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei”  

Măsura 4.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 

Valoarea estimată 300.000 euro 
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22.  

 

 

Modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele Popești, Stejaru și Frumosu 

Scop Asigurarea unei infrastructuri moderne propice dezvoltării și desfășurării activităților culturale de la nivelul comunei Farcașa.  

Obiective specifice 1. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților culturale.  

2. Diversificarea activităților culturale susținute de căminele culturale din cadrul comunei. 

3. Sporirea interesului manifestat de locuitorii comunei față de oferta culturală. 

Activități 

 lucrări de modernizare a căminelor culturale din satele Popești, Stejaru și Frumosu; 

 dotarea căminelor cu echipamente și mobilier specific; 

 promovarea activităților și evenimentelor susținute în cadrul acesteia.  

Indicatori de performanță 

 3 cămine reabilitate; 

 gradul de dotare a căminelor culturale; 

 frecvența desfășurării evenimentelor culturale în cadrul comunei.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei” 

Măsura 4.1 ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice”  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2019 

Valoarea estimată 1.000.000 euro 
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23.  

 

 

Finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea Casei de cultură din satul Farcașa 

Scop Stimularea atractivității turistice a comunei Farcașa prin diversificarea ofertei culturale.  

Obiective specifice 1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru desfășurarea activităților culturale din comuna Farcașa.  

2. Creșterea cu 10% a evenimentelor culturale organizate în comuna Farcașa.  

3. Sporirea interesului manifestat de locuitorii comunei față de oferta culturală. 

Activități 

 finalizarea lucrărilor de construcție a imobilului destinat casei de cultură; 

 dotarea casei de cultură cu echipamente și mobilier specific; 

 promovarea casei de cultură și a evenimentelor organizate în cadrul acestuia; 

 organizarea de evenimente culturale cu participarea unor ansambluri, trupe, formații etc; 

Indicatori de performanță 

 1 casă de cultură finalizată; 

 gradul de dotare al casei de cultură; 

 frecvența desfășurării evenimentelor culturale în cadrul comunei.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei” 

Măsura 4.1 ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice”  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2019 

Valoarea estimată 300.000 euro 
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24.  

 

 

Restaurarea și conservarea bisericii de lemn ”Sf. Cuvioasă Parascheva” 

Scop Dezvoltarea activității turistice a comunei Farcașa prin valorificarea potențialului turistic al obiectivelor cultural-religioase.  

Obiective specifice 1.  Conservarea patrimoniului cultural al comunei Farcașa.  

2.  Îmbunătățirea accesibilității zonelor cu potențial turistic din comuna Farcașa.  

3.  Promovarea obiectivelor ecleziastice cu potențial turistic.  

Activități 

 lucrări de restaurare, consolidare și conservare a monumentului istoric; 

 reabilitarea drumului de acces; 

 restaurarea picturilor bisericești; 

 amenajări peisagistice; 

 amplasare panouri de informare cu privire la monument; 

 amenajarea spațiilor pentru parcări; 

 iluminat arhitectural; 

 înființare punct de informare turistică;  

 amplasare în comună a unor indicatoare turistice.  

Indicatori de performanță 

 gradul de restaurare a bisericii de lemn ”Sf. Cuvioasă Parascheva”; 

 gradul de promovare a monumentului istoric; 

 numărul turiștilor care vizitează biserica.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei” 

Măsura 4.1 ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice”  

Domeniu prioritar 5 ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean”  

Măsura 5.2 ”Dezvoltarea ofertei turistice locale”  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2018 

Valoarea estimată 600.000 euro 
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25.  

 

 

Înființare punct muzeistic pentru colecția etnografică 

Scop Consolidarea turismului cultural din comuna Farcașa prin înființarea unui punct muzeistic.  

Obiective specifice 

1.  Asigurarea condițiilor de păstrare a colecțiilor etnografice.  

2.  Creșterea numărului de turiști în comuna Farcașa.  

3.  Promovarea valorilor culturale tradiționale locale.  

Activități 

  amenajarea spațiului în cadrul căruia va funcționa punctul muzeistic; 

 achiziționarea de vitrine și standuri de expunere a obiectelor din cadrul punctului muzeistic; 

 promovarea punctului muzeistic. 

Indicatori de performanță 
 1 punct muzeistic înființat; 

 numărul de vizitatori ai muzeului.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei” 

Măsura 4.1 ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice”  

Domeniu prioritar 5 ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean”  

Măsura 5.2 ”Dezvoltarea ofertei turistice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2018 

Valoarea estimată 30.000 euro 
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26.  

 

Amenajare trasee turistice 

Scop 
Stimularea dezvoltării socio-economice a comunei Farcașa și a atractivității acesteia prin valorificarea potențialului turistic al zonelor cu arii 

protejate.  

Obiective specifice 

1. Diversificarea activităților de petrecere a timpului liber pentru turiști și pentru locuitorii comunei.  

2. Creșterea duratei de ședere a turiștilor în comuna Farcașa.  

3. Sporirea gradului de notorietate a comunei Farcașa în general și a obiectivelor turistice naturale în special, la nivel  județean/național.  

4. Creșterea numărului de turiști prin reconstituirea traseelor istorice turistice literare. 

5. Promovarea comunei Farcașa ca destinație turistică.  

Activități 

 amenajare tarseu turistic ”drumul lui Creangă”; 

 amenajare traseu turistic ”drumul Vitoriei Lipan” (în parteneriat cu comunaBorca); 

 amenajare traseu turistic de echitație; 

 amenajare traseu turistic mountainbike; 

 amplasarea de panouri informative; 

 amplasarea de indicatoare direcționale și descriptive: 

 construirea de refugii montane, locuri de popas, zone de picnic.  

Indicatori de performanță 

 numărul traseelor turistice amenajate; 

 numărul de sosiri ale turiștilor în unitățile de cazare; 

 durata de ședere a turiștilor în unitățile de cazare. 

Încadrarea în Strategia de 

dezvoltare locală a comunei 

Farcașa 

Domeniu prioritar 4 ”Creșterea atractivității generale a comunei”  

Măsura 4.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber” 

Domeniu prioritar 5 ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean”  

Măsura 5.1 ”Dezvoltarea infrastructurii de turism” 

Măsura 5.2 ”Dezvoltarea ofertei turistice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2018 

Valoarea estimată 600.000 euro 
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27.  

 

Realizarea unui circuit turistic alături de comunele aparținătoare GAL-ului 

Scop 
Promovarea și valorificarea resurselor turistice locale, în vederea creșterii circulației turistice în zonă, respectiv dezvoltării și 

consolidării turismului intern.  

Obiective specifice 

1. Sporirea atractivității zonei pentru vizitatori și creșterea notorietății acesteia ca destinație turistică.  

2. Punerea în valoare a obictivelor turistice din zonă, prin realizarea unui circuit turistic.  

3. Creșterea duratei de ședere a turiștilor în zonă.  

Activități 

 stabilirea  atracțiilor și obiectivelor turistice care vor fi cuprinse în cadrul circuitului; 

 încluderea stânelor turistice din zonă în cadrul circuitului; 

 stabilire puncte de oprire pentru vizitare pedestră; 

 degustarea de produse tradiționale în cadrul stânelor turistice; 

 achiziționare mijloc de transport; 

 recrutare ghid turistic.  

Indicatori de performanță 

 1 circuit turistic realizat; 

 numărul de sosiri ale turiștilor în unitățile de cazare; 

 durata de ședere a turiștilor în unitățile de cazare. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 5 ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean”  

Măsura 5.2 ”Dezvoltarea ofertei turistice locale” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 

Valoarea estimată 500.000 euro 
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28.  

 

 

Dezvoltarea de parteneriate cu localități din străinătate  

Scop 
Dezvoltarea unor acorduri de înfrățire între comuna Farcașa și alte structuri similare din străinătate în vederea stabilirii unei relații 

de colaborare și parteneriat în interes comun.   

Obiective specifice 

1. Derularea de activități comune în vederea transferului de informații și de experiență între cele două localități.  

2. Promovarea și încurajarea schimburilor culturale, respectiv facilitarea cooperării între grupuri, asociații și instituții culturale. 

3. Creșterea gradului de notorietate a comunei Farcașa, prin atragerea turiștilor străni.  

Activități 

 stabilirea tipului de parteneriat; 

 stabilirea scopurilor și obiectivelor parteneriatului; 

 identificarea potențialilor parteneri; 

 realizarea unor vizite de documentare; 

 stabilirea unui program al activităților; 

 alocarea responsabilităților; 

  încheierea unui acord de înfrățire cu entitatea identificată; 

Indicatori de performanță  1 acord de înfrățire încheiat; 

 numărul turiștilor străini care vizitează comuna Farcașa.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 5 ”Dezvoltarea durabilă a turismului farcășean”  

Măsura 5.5 ”Dezvoltarea de parteneriate strategice în domeniul turismului” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2020 

Valoarea estimată 20.000 euro 
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29.  

 

 

Reabilitare sediu primărie Farcașa 

Scop 
Asigurarea unei infrastructuri specifice corespunzătoare, propice desfășurării activității administrației publice locale din comuna 

Farcașa.  

Obiective specifice 
1. Asigurarea de condiții moderne pentru funcționarii publici sau pentru cetățenii care apelează la servicile oferite de autoritatea 

locală.  

Activități 

 reabilitarea imobilului; 

 lucrări de înlocuire acoperiș; 

 lucrări de mansardare imobil și amenajare de noi birouri; 

 dotarea cu mobilier și echipamente IT, necesare desfășurării activității primăriei;  

 amenajare spații de parcare.  

Indicatori de performanță 
 gradul de modernizare al imobilului; 

 gradul de dotare al sediului. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Farcașa 

Domeniu prioritar 6 ”Îmbunătățirea capacității administrației publice locale” 

Măsura 6.1 ”Eficientizarea activității administrației publice locale și creșterea transparenței actului decizional” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2018-2019 

Valoarea estimată 200.000 euro 
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Capitolul V– Implementare și monitorizare  
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Implementare și monitorizare   

 

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Farcașa are drept scop atât aprecierea gradului de realizare al 

proiectelor de investiții propuse, cât și fundamentarea eventualelor revizuiri 

și modificări ale obiectivelor, țintelor sau planurilor de acțiune.  

Implementarea prezentului document strategic urmărește parcurgerea unui 

proces complex de transformare a resurselor disponibile (materiale, 

financiare sau umane) în rezultate calitative și cantitative, generând astfel 

atingerea principalelor obiective definite în etapa elaborare.  

Demararea procesului de implementare este condiționată de aprobarea sau 

acordul Consiliului Local al comunei Farcașa. Ulterior acestei etape, este 

necesară prioritizarea proiectelor și identificarea surselor de finanțare,  

întrucât capaciatea administrației publice nu poate acoperi pe termen scurt 

întreaga propunere de investiții. În final, autoritățile publice locale vor 

coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind 

realizarea strategiei, în conformitate cu planurile strategice de acțiune.  

De asemenea, în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Farcașa este necesar a se stabili o structură organizatorică aptă să  

 

 

 

coordoneze implementarea planului strategic, săcolaboreze și sp negocieze 

cu ceilalți actori implicați.  

Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată în permanență de către 

un departament al primăriei comunei Farcașa. Principalele responsabilităţi 

ale acestuia vor avea în vedere verificarea implementării în perioada 

programată a activităţilor, precum şi colectarea datelor necesare pentru 

analiza principalilor indicatori (va urmări aspecte legate de activităţi, 

rezultate, buget, performanţele personalului angajat şi a autorităţii locale).  

Concret, se va pune accent pe compararea gradului de atingere a țintelor 

propuse inițial cu situația dezvoltării comunei la diferite momente.  

Se recomandă ca în cazul unor schimbări socio-economice sau 

administrative majore să se efectueze o revizuire a documentului strategic.  

De asemenea, vor fi elaborate periodic, rapoarte de monitorizare a 

implementării strategiei, care vor fi prezentate Consiliului Local. și 

primarului. Acestea vor aduce în evidență recomandări pentru 

implementarea proiectelor viitoare, stând la bază experiența acumulată pe 

parcursul fiecărui termen de raportare.  
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Pentru aprecierea performanțelor atinse în urma implementării strategiei, se 

recomandă a se stabili un set de indicatori de evaluare, care să evidențieze 

îndeplinirea principalelor obiective stabilite. Aceștia se pot enunța astfel: 

 numărul întreprinderilor; 

 densitatea IMM-urilor 

 cifra de afaceri totală; 

 ritmul de creștere/descreștere a numărului de salariați de la nivel 

local; 

 numărul de parteneriate de tip public-privat; 

 nivelul investițiilor străine; 

 locurile de muncă disponibile; 

 numărul șomerilor înregistrați; 

 producția agricolă vegetală și animală; 

 gradul de sărăcie; 

 lungimea drumurilor de interes local reabilitare/modernizare; 

 lungimea trotuarelor realizate; 

 gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 

menajeră; 

 gradul de conectare șa rețeaua de electricitate; 

 gradul de reabilitare/echipare a unităților de învățământ; 

 numărul echipamentelor IT din cadrul unităților școlare; 

 rata de abandon școlar; 

 densitatea unităților medicale; 

 gradul de modernizare/echipare a unităților medicale; 

 numărul beneficiarilor de ajutor social; 

 numărul de turiști; 

 numărul de sosiri în unitățile turistice; 

 numărul de înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare; 

 numărul zonelor de agrement; 

 numărul traseelor turistice; 

 numărul parcurilor de joacă din comună; 

 gradul de satisfacere cu privire la serviciile publice oferite; 

 gradul de implicare a cetățenilor în actul decizional; 

 gradul de colectare selectivă a deșeurilor; 

 consumul de energie destinat iluminatului public; 

 calitatea principalilor factori de mediu (apă, aer, sol). 

 


