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Cuvânt înainte 
 
adresat de Primarul Comunei Fărcașa, jud. Neamț 

Coordonatorul proiectului 

 

Dragi cetățeni ai comunei Farcașa, 

Cu sprijinul majorității cetățenilor am devenit Primarul Comunei Farcașa. Așadar, mi-am pus 

toate dedicația și devotamentul pentru a oferi acestei comune stabilitatea, dezvoltarea și siguranța de 

care locuitorii acesteia au nevoie. 

Strategia de Dezvoltare Locală pentru 2021-2027 a fost dezvoltată cu ajutorul specialiștilor și al 

angajaților primăriei, dar și cu suportul dvs., pentru a putea duce la bun sfârșit un program canalizat pe 

nevoile comunei și cu o implementare rapidă, pentru atingerea cât mai eficientă a obiectivelor propuse. 

Acestea sunt: dezvoltarea infrastructurii, servicii comunitare la un nivel cât mai ridicat, o capacitate 

administrativă ridicată a primăriei și un cadru propice pentru o dezvoltare economică armonioasă. 

În vederea implementării proiectelor propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, Consiliului 

Local împreună cu Primaria va asigura întregul cadru administrativ necesar dezvoltării comunei noastre. 

În toate acțiunile noastre vom respecta principii administrative care să dovedească transparență, 

tratament egal și de management participativ al locuitorilor comunei. Cadrul acestei strategii nu înseamnă 

o limitare a proiectelor, orice inițiativă a dvs putând completa ulterior portofoliul de proiecte. Participarea 

dumneavoastră activa este binevenita, pentru luarea deciziilor în scopul dezvoltării comunității noastre. 

Vă mulțumesc pentru ajutorul fiecăruia din locuitorii comunei și lucrăm în continuare cu 

încrederea că vom fi o echipa capabilă să finalizeze proiectele în Strategia de Dezvoltare Locală a 

Comunei Farcașa pentru anii 2021-2027. 
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1. INTRODUCERE 
 
 

Elaborarea noii strategii a comunei Farcașa propune un concept de dezvoltare a acesteia pe 

termen mediu (2027), integrând aspecte privind dezvoltarea economică, valorificând atuu-rile 

reprezentate de poziţia în teritoriu și acordând totodată atenţia problemelor sociale şi de mediu. 

 

 Prin elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Farcașa din județul Neamț sunt urmărite 

aspecte care vor conduce la: 

- formularea unei viziuni adecvate contextului extern și intern pentru dezvoltarea durabilă a comunei 

Farcașa; 

- stabilirea unui sistem de obiective și măsuri asociate corelate cu viziunea formulată; 

- crearea unui parteneriat real între comunitate și autoritățile locale pentru validarea strategiei și 

implementare acesteia; 

- îndeplinirea rolului de document cadru în vedere atragerii de fonduri (cu precădere nerambursabile) 

necesare dezvoltării durabile a comunei Farcașa. 

 

 În urma elaborării strategiei de dezvoltare a comunei Farcașa sunt așteptate următoarele 

rezultate: 

- o analiză corectă a potențialului de dezvoltare existent a comunei Farcașa și o planificare a resurselor 

ce urmează a fi atrase pe lângă cele existente; 

- consens cu privire la prioritățile de dezvoltare a comunei Farcașa în perioada 2021 – 2027; 

- co-interesarea partenerilor locali: administrație locală, mediul antreprenorial și locuitori, în corelarea 

strategiilor de dezvoltare instituțională cu strategia de dezvoltare durabilă a comunității locale; 

- schimbarea pozitivă a atitudinii locuitorilor comunei și creșterea gradului de implicare a acestora în 

rezolvarea problemelor comunității ca urmare a participării în procesul de formulare și implementare a 

măsurilor din strategie; 

- întărirea sentimentului de aparteneță la comunitate și a spiritului comunitar; 

- concentrarea resurselor și a eforturilor pentru atingerea obiectivelor prioritare. 

  



2. Poziţia localităţii 

 

 

Farcașa este o comună situată în județul Neamț (regiunea de dezvoltare Nord Est), formată din 

cinci sate: Bușmei, Farcașa (reședința), Frumosu, Popești și Stejaru. 

Comuna Fărcaşa este situată în bazinul mijlociu al Râului Bistriţa (Valea Bistriței), la o distanţă de 

60 km de oraşul Bicaz, 74 km de Vatra Dornei şi 85 km faţă de Piatra Neamţ, fiind străbătută de șoseaua 

națională DN17B, care leagă Piatra Neamț de Vatra Dornei. 

Comuna se întinde pe o suprafață de 9.233 ha, cea mai mare parte a teritoriului său (aproximativ 

67%) fiind acoperită de păduri de fag și conifere. 

 

 

2.1 Scurt istoric 

 

1.1. Scurt istoric 

 

Numele localităţii (se spune dintr-o legendă) vine de la intemeietorul satului Farcaşa – Plăieşul 

Farcaş. În această legendă se spune ca Sobieski a plecat ruşinat de la Cetatea Neamţului, iar Ştefan cel 

Mare a răsplătit pe cei care au apărat cetatea dându-le pământ. Printre aceşti plăieşi era şi acest Farcaş 

care a întemeiat satul Farcaşa, apoi acest nume a fost dat comunei. O altă variantă ar fi că numele 

comunei Farcașa provine de la pârâul de-a lungul căruia, în trecut, se întindea localitatea. 

Totuşi, prima menţiune documentară este din anul 1437 - Ilie voievod dăruieşte la 1 martie 1437 

Mănăstirii Neamţ o moşie a cărei hotarnică se reţine: 

„Hotăre: gura izvorului Mustei, Cetatea Neamţului, gura Peperigului, Slatina, Obârşia Largu şi a 

Farcaşei...” (Catalogul documentelor moldoveneşti, pag. 24-53). 

Numele comunei Farcașa se regăsește și în cadrul unui act de donație făcut de Alexandru 

Lăpușneanu către Mănăstirea Slatina, în anul 1558, prin care acesta dona moșiile Borca, Mădei, Sabașa 

și o parte din Farcașa. 

Cel mai vechi recensământ catagrafic este din anul 1774 în care locuitorii din Farcaşa sunt trecuţi 

nominal. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Muntele a județului Suceava și era 

formată din satele Farcașa, Pârâul Pântei, Stejaru și Crăpăturile, având în total 1551 de locuitori. În 

comună existau o școală rurală mixtă și cinci biserici. Anuarul Socec din anul 1925 o consemnează în 

aceeași plasă, având 1954 de locuitori în satele Farcașa, Pârâul Pântei, Popești, Stejaru și Dalia. În anul 



1931, comuna a trecut la județul Neamț, având atunci în compunere satele Busnici, Fărcașa, Frumosu, 

Pârâul-Pântei, Popești și Stejaru. 

În 1950, comuna a devenit parte a raionului Piatra Neamț, și apoi, (după 1964) a raionului Târgu 

Neamț din regiunea Bacău. În 1968, comuna a revenit la județul Neamț, reînființat.  

În prezent, comuna Farcașa face parte din județul Neamț și cuprinde cinci sate: Farcașa, Frumosu, 

Popești, Stejaru și Bușmei, cu o populație totală, la niveul lunii octombrie 2021, de 3.136 persoane din 

care 1.577 bărbați și 1.559 femei (conform datelor de la Primăria Farcașa). 

 

2.2 Aşezarea georafică şi cadru natural 

 

2.2.1 Aşezarea geografică 

 

Comuna se află în nord-vestul județului Neamț, pe malurile Bistriței, acolo unde primește apele 

afluenților Fărcașa și Stejaru, între Munții Bistriței și Munții Stânișoarei. Este străbătută de șoseaua 

națională DN17B, care leagă Piatra Neamț de Vatra Dornei. 

Comuna Farcașa se învecinează la nord-vest cu comuna Borca, la est cu comuna Pipirig, iar în 

partea de sud-est se găsește comuna Poiana Teiului. 

 

2.2.2 Teritoriu administrativ  

 

Comuna Farcașa și satele componente (Farcașa - reședința, Stejaru, Bușmei, Popești, Frumosu) 

ocupă o suprafață de 9.237 ha (159 ha – intravilan, 3.168 ha - extravilan), din care doar 54 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. 

 

  Suprafaţa totală a Comunei este împărţită astfel: 

 

A. Suprafaţa agricolă totală este de 2.813 ha, din care: 

- arabil: 157 ha 

- livezi: 4 ha 

- pășune: 1.178 ha 

- fânețe: 1.474 ha 

 

 



B. Suprafaţa neagricolă, total – 6.424 ha, din care: 

- ape: 46 ha 

- păduri și vegetație forestieră: 6.231 ha 

- drumuri: 54 ha 

- curţi construcţii (intravilan): 54 ha 

- teren degradat: 39 ha 

 

Intravilanul localităţii  

Terenul intravilan al comunei Farcașa ocupă în prezent o suprafaţă de 159 hectare (doar 1,72% 

din total suprafaţă administrativă). 

 

2.2.3 Cadru natural 

 

Relieful 

 

Comuna se află în zona montană a județului Neamț, în partea de nord-vest a acestuia, pe malurile 

Bistriței, acolo unde primește apele afluenților Fărcașa și Stejaru, între Munții Bistriței și Munții 

Stânișoarei. 

Munții Bistriței, situați pe partea dreaptă a comunei, sunt alcătuiți din șisturi cristaline peste care 

sunt dispuse straturi de roci sedimentare. 

Munții Stânișoarei fac parte din marea unitate a flișului din cadrul Carpaților Orientali. Rocile 

specifice flișului fiind mai puțin rezistente la eroziune au favorizat adâncirea puternică a văilor. 

Comuna Farcașa cuprinde o arie montană cu vârfuri de înălțimi medii, cu un important fond 

forestier și întinse păduri și fânețe. 

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. 

În albia majoră a Bistriței și a pârâurilor mai importante apar depozite aluviale recente. Rocile 

sedimentare, având o rezistență foarte redusă la eroziune, au avut o influență covârșitoare în formarea și 

aspectul reliefului actual. Cele mai rezistente la dezagregare sunt gresiile cuarțoase, micacee, silicioase 

sau feruginoase, iar cele mai puțin rezistente sunt cele argiloase sau marnoase; cele calcaroase au o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba,_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_F%C4%83rca%C8%99a
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Stejaru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Bistri%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_St%C3%A2ni%C8%99oarei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_St%C3%A2ni%C8%99oarei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Bistri%C8%9Bei


pozitie intermediară. Alternanța straturilor permeabile și impermeabile, corelată cu înclinarea versanților 

și dispunerea, pot favoriza producerea alunecărilor de teren, precum și apariția fenomenului de 

înmlăștinire. 

 

Reţeaua hidrografică 

 

Rețeaua hidrografică, favorizată de condițile climatice și litologice, este destul de bogată. 

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 pârâul Farcașa (17 km) și pârâul Popești 

(4 km) – pe stânga. 

Râul Bistrița ajunge la un debit de circa 50-70 m3/s, iar primăvara se înregistrează debite maxime, 

ca urmare a suprapunerii perioadelor ploioase cu topirea zăpezilor din zona înaltă a văilor. Zona comunei 

Fărcașa este expusă inundațiilor datorită fenomenului de zăpor. 

 

Flora și fauna 

 

Munții Stânișoarei sunt împăduriți (aprox. 75% din suprafață), predominant fiind amestecul de 

conifere și fag, iar la peste 1.200 m, în vest și sud-vest, coniferele iau locul foiaselor.  

În sud, pe versantul culmii Cozla, s-a plantat pin, iar spre baza versantului estic, la contactul cu 

Subcarpații Neamțului, în amestecuri pătrunde gorunul. Partea superioară a culmilor muntoase este 

domeniul pajiștilor montane secundare ceea ce a favorizat dezvoltarea păstoritului, ocupație din care 

derivă însăși chiar denumirea acestor munți. 

În Munții Bistriței vegetația este formată din pădurea de fag până la 1.200 m, apoi de amestec fag-

stejar și ulterior de rășinoase, în sectorul înalt fiind pajiștile alpine (pe care se găsesc ienupărul, 

jneapănul, afinul, merișorul). 

Pădurile ocupă 67% din suprafața comunei Farcașa și urcă de la 500 – 600 m până la 1500 m. 

 

 Fauna este reprezentată de mamifere (mistrețul, viezurele, lupul, vulpea, pisica salbatică în pădurile 

de fag, căprioara în pădurile de conifere, ursul, cerbul, râsul), păsări (găinușa de alun, cocoșul de munte, 

ciocănitoarea, acvila de munte) sau pești (păstrăv, clean, mreană). 

 Emblematic pentru fauna locală este zimbrul, a cărui revenire în libertate s-a produs în martie 2012. 

 

 



 

 

Biodiversitate şi arii naturale protejate 

 

Comuna Farcașa se află în apropierea Masivului Ceahlău (25 km) unde se întâlnesc următoarele 

arii protejate: 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0024 Ceahlău 

 Situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA0129 Masivul Ceahlău 

 Rezervaţiile Ştiinţifice Poliţa cu Crini RONPA0658 (Comuna Ceahlău, 370 ha) – rezervație forestieră şi 

Ocolaşul Mare 

 Monumentul naturii Cascada Duruitoarea RONPA0659 (ComunaCeahlău, 1 ha) – monument al naturii 

 Rezervaţia naturală acvatică Lacul Izvorul Muntelui şi forestieră Secu 

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0125 - Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 

 Parcul Național Vânători-Neamț  

 

Muntele Ceahlău este cel mai renumit şi mai impresionant masiv din partea centrală a Carpaţilor 

Orientali, fiind unul dintre puţinele complexe carpatine care mai pastrează încă eşantioane nealterate ale 

naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogaţi munţi în legendă şi mitologie. Aici o poţi întâlni pe 

Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca şi mulţi alţii.  

Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriţei la est si văile Bistrei, 

Pinticului si Jidanului la vest, masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi dispuse radial, 

având altitudini ce variază între 1000-1300 m şi care converg către cele două puncte mai înalte: Vârful 

Ocolaşul Mare – 1907 m si Vârful Toaca – 1904 m. 

În acest climat temperat-continental, în funcţie de variaţia pe altitudine a habitatelor, vom vedea 

multe specii de orhidee, printre care sângele voinicului (Nigritella rubra şi Nigritella nigra) şi papucul 

doamnei (Cypripedium calceolus), dar şi bulbucii de munte (Trollius europaeus), arginţica (Dryas 

octopetala) sau floarea de colţ (Leontopodium alpinum), specii protejate la nivel european. 

De-a lungul numeroaselor poteci de munte pot fi întâlnite specii comune zonelor montane de la 

broaşte divers colorate (Bombina variegata – buhaiul de baltă cu burta galbenă) şi tritoni (Lissotriton 

montandoni – tritonul carpatic), la şopârle (Zootoca vivipara – şopârla de munte) şi vipere (Vipera berus – 

vipera de munte) sau chiar o multitudine de păsări (piţigoi mari, de brădet, de munte, cu creastă, ţicleni, 

şorecari, huhurezi) şi mamifere (căprioare, cerbi, mistreţi, urşi, lupi şi chiar râşi). 

 



Rezervația Naturală Lacul Izvorul Muntelui este situată la gura de vărsare a pârâului Izvorul Alb în 

Lacul de acumulare ”Izvorul Muntelui” (cunoscut și sub denumirea de Lacul Bicaz), ocupând suprafața de 

150 ha din suprafața totală de 3.260 ha a acestuia, și a fost declarată ”rezervație naturală acvatică”. 

Motivul declarat al desemnării este protecția unor guri de pâraie ca loc de depunere a pontei speciilor 

reofile salmonicole (păstrăv și lostriță). Pentru amenajarea acestuia au fost strămutate cca 20 de sate din 

zonă, iar peisajul natural a fost drastic schimbat. Barajul, înalt de 127 m și având lungimea la coronament 

de 430 m, este situat aproape de Orașul Bicaz, lacul ocupând valea Bistriţei, în amonte, pe toată 

lungimea Masivului Ceahlău. Având suprafaţa totală de 31,25 km2, lungimea de 33,3 km, lăţimea 

maximă de 2,26 km și adâncimea maximă de 90,2 m, lacul a devenit, în timp, parte integrantă din 

peisajul Masivului Ceahlău, muntele oglindindu-se maiestuos, spre Est, în apele acestuia. 

 

Rezervația Naturală Secu are o structura specifică pădurilor seculare și este situată în partea 

exterioară a Carpaților Orientali, în bazinul mijlociu al râului Bistrița,  în zona munților interiori din masivul 

Ceahlău, pe versantul drept al lacului de acumulare Izvorul Muntelui. Rezervația se află pe raza 

administrativă a orașului Bicaz, la 2 km de acesta și limitrof satelor Secu și Izvorul Muntelui, din județul 

Neamț. Suprafața totală a Rezervației este de 776.7 ha, fiind în totalitate în raza Ocolului Silvic Poiana 

Teiului. 

 

Aria de protecţie specială avifaunistică Lacurile Vaduri şi Pângăraţi face parte din reţeaua 

europeană Natura 2000 şi se află în custodia Consiliului Judeţean Neamţ prin Direcţia de Administrare a 

Parcului Naţional Ceahlău. Din aceasta arie care cuprinde luciul de apa la nivel maxim de retenţie mai 

face parte, în afara lacurilor Pângăraţi şi Vaduri, şi lacul Bâtca Doamnei. 

 

La doar 6 km distanță de comuna Farcașa se află rezervația faunistică Borca, ale cărei teritorii 

totalizează o suprafață de 357 hectare și a fost înființată pentru protejarea cocoșului de munte, Tetrao 

urogallus și a locurilor de rotit ale acestuia. 

 

 Parcul Natural Vânători Neamţ se află în partea de nord a județului Neamț, la doar 37 km de 

comuna Farcașa și ocupă o suprafaţă de 30.631 ha, din care 26.351 ha pădure. Parcul se împarte în trei 

zone: zona de protecţie integrală (615,5 ha), zona tampon - zona de management durabil  (27.785,3 ha) 

și zona de dezvoltare durabilă (2.218,58 ha).  

 Din punct de vedere al fondului forestier compoziţia pe specii se prezintă astfel: 40% din suprafaţă 

este acoperită cu fag (fagus sylvatica) urmat, în ordine de brad (abies alba) – 30%, molid (picea abies) – 

15% şi gorun (quercus petraea) – 2%.  



 Studiile şi cercetările întreprinse în zonă au scos în evidenţă următoarele date referitoare la speciile 

de floră din raza parcului: 580 specii de ciuperci; 57 specii licheni; 147 specii de muşchi; 1.047 plante 

vasculare (ceea ce reprezintă cca. 53% din flora judeţului Neamţ şi 25% din flora României). Dintre 

acestea, 82 specii sunt arbori şi arbuşti. 

 În cadrul parcului au fost identificate un număr de 103 specii de păsări: fringilla coelebs – cinteza, 

erithacus rubecula – macaleandru, corvus corax – corb, garrulus glandarius – gaiță, strix uralensis – 

huhurez mare, turdus merula – mierla, pyrrhula pyrrhula  – mugurar, parus major  – pitigoi mare etc., 

multe dintre acestea strict protejate prin convenţii internaţionale. 

 

Solurile 

 

 Într-o proporție covârșitoare de 90% domină solurile cambice de tip eumezobazice și mezobazice 

cu un conținut redus de humus (3-10%) și o reacție slab acidă până la neutră. În răspândirea lor, ca 

importanță urmează podzolurile. Solurile brune podzolite sunt sărace în humus, iar cele podzolite sunt 

acide. Toate aceste tipuri sunt sărace în azot, fosfor, potasiu şi microelemente. Astfel de soluri sunt 

prielnice unui număr mic de plante, îndeosebi pentru grâu, secară, orz, porumb, cartofi, trifoi, mazăre, 

fasole, rădăcinoase şi in de fibre. Necesită o fertilizare mai puternică cu gunoi de grajd în doze mari, 

turbă la intervale de 2-3 ani sau îngrăşăminte verzi. 

 

Resursele solului şi ale subsolului 

 

 Resursele minerale sunt modeste, singurele în cantități mari fiind materialele de construcție: piatră, 

nisip, pietriș. Din anul 2010 se exploatează piatră prin intermediul carierei deschise în satul Farcașa. 

Pădurea este o altă resursă intens exploatată (pădurea ocupă peste 67% din suprafața comunei), fiind 

vorba atât de lemn, cât și de fructe de pădure și ciuperci. De asemnea, pădurea oferă cadrul perfect 

pentru receere și relaxare, fiind străbătută de numeroase trasee turistice.  

 

Clima 

 

Munții Stânișoarei au o climă de munți joși, cu temperaturi medii anuale între 2 și 7ºC, cu 

precipitații anuale sub 1100 mm, și cu peste 80 de zile de menținere a stratului de zăpadă. 

Climatul Munților Bistriței se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 2-6ºC, care pot fi 

depășite în depresiuni, cu precipitații bogate (800-1200 mm/an și pe alocuri peste 1200 mm/an), cu 



vânturi frecvente și puternice. Verile sunt scurte și iernile lungi. În depresiuni sunt frecvente inversiunile 

termice. 

Ploile sub formă de averse, întâlnite mai ales vara, pot depăşi frecvent 60 mm în 24 ore. 

Formaţiunile barice de mare întindere (la nivel european) cu efecte marcante la nivelul circulaţiei 

atmosferice sunt: anticiclonul azoric (cu influenţă în instalarea maximului pluviometric în mai-iulie), 

ciclonul islandez (resimţit în special spre sfârşitul toamnei şi începutul iernii, când vremea devine umedă 

şi închisă), anticiclonul siberian (prezent în majoritatea iernilor, generând un timp rece şi secetos) şi 

ciclonii mediteraneeni (care apar pulsatoriu în perioada septembrie-aprilie, determinând fluctuaţii termice 

şi creşteri ale cantităţilor de precipitaţii). 

Direcţia vânturilor dominante este influenţată atât de circulaţia generală a maselor de aer, cât şi de 

orientarea principalelor linii orografice. Vânturile dominante sunt cele din NV (20%), direcţie principală la 

nivelul întregii ţări, urmate de cele din SV (11%), datorită deschiderii ariei depresionare către această 

direcţie şi N (8%), calmul atmosferic fiind destul de pronunţat (33%). 

 

 

 

 

  



3. Populaţia/Demografie şi nevoile sociale 

 

3.1. Structura şi evoluţia populaţiei 

 

Conform datelor furnizate de primăria comunei Farcașa, la nivelul lunii octombrie 2021, populația 

număra 3.136 locuitori, repartizați pe sate astfel: Farcașa – 1.173 persoane, Stejaru – 819 persoane, 

Popești – 464 persoane, Frumosu – 462 persoane și Bușmei 218 persoane. Faţă de datele ultimului 

recensământ – 2011, se constată o creşte cu 10% a numărului de locuitori (297 persoane). 

 
3.1.1. Structura pe vârste şi sexe 

 

Din punct de vedere a repartizării populaţiei în funcţie de vârstă, situaţia se prezintă conform 

tabelului de mai jos,  

 
Tabel nr. 1 – Populația din comuna Farcașa pe vârste în anul 2021 

 
Nr. 
crt. 

Sat 0-18 
ani 

19-24 
ani 

25-34 
ani 

35-44 
ani 

45-54 
ani 

55-64 
ani 

65-74 
ani 

Peste 
75 ani 

Total 

1 Bușmei 2 10 36 42 52 19 22 35 218 

2 Frumosu 10 36 93 54 82 56 47 84 462 

3 Popești 8 25 45 57 91 66 49 123 464 

4 Stejaru 11 113 111 145 135 82 105 117 819 

5 Farcașa 22 104 100 110 131 311 274 121 1.173 

Total 53 288 385 408 491 534 497 480 3.136 

Sursa: Primăria comunei Farcașa 

 
 Repartiția pe grupe de vârstă confirmă fenomenul de îmbătrânire demografică întâlnit la nivelul 

întregii țări, ecartul dintre populaţia vârstnică de 65 ani şi peste şi populaţia tânără de 0-18 ani fiind de 

636 de persoane. 

 În ceea ce privește repartizarea pe sexe, la nivelul lunii octombrie 2021, în comuna Farcașa, 

situația se prezenta conform tabelului de mai jos. 

 
Tabel nr. 2 – Populația din comuna Farcașa pe sexe în anul 2021 
 

 
Farcașa Bușmei Frumosu Popești Stejaru Total 

Total populație  1.173 218 462 464 819 3.136 

Bărbați 506 116 203 209 306 1.340 

Băieți 88 11 20 19 74 212 

Femei 480 80 209 205 350 1.324 

Fete 77 9 20 23 78 207 

sub 2 ani 22 2 10 8 11 53 

Sursa: Primăria comunei Farcașa 



 
 Repartizarea pe sexe arată o distribuție relativ egală între bărbați și femei: Farcașa 48,89% - 

bărbați, Bușmei 53,81% - bărbați, Frumosu 48,28% - bărbați, Popești 46,69% - bărbați, Stejaru 48,21% - 

bărbați. 

 

3.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei 

 

Mişcarea naturală a populaţiei este unul dintre mecanismele principale ale creşterii demografice şi 

este compusă din rata de natalitate şi cea de mortalitate care, împreună, generează rata de spor natural. 

Conform datelor de la Direcția Regională de Statistică din Neamț (Anuarul Statistic al județului 

Neamț, edițiile 2019, 2020 și 2021), situația în comuna Farcașa se prezenta astfel: 

 
Tabel nr. 3 - Mişcarea naturală a populaţiei în comuna Farcașa (număr persoane) 

 
Nr. 
crt. 

Indicator 2017 2018 2019 

1 Născuţi-vii 31 32 29 

2 Născuţi morţi - - - 

3 Decedaţi 27 55 46 

4 Decedaţi la o vârstă sub 1 an - - 1 

5 Sporul natural 4 -23 -17 

6 Căsătorii 15 20 17 

7 Divorţuri 4 3 1 

Sursa: Anuarul statistic al județului Neamț – 2019, 2020, 2021 

 

 După cum se poate observa, sporul natural la nivelul comunei se menține negativ (chiar dacă se 

constată o ușoară scădere în 2019 față de 2018), în același trend cu cel înregistrat la nivel național. 

 

3.1.3. Mişcarea migratorie a populaţiei 
 
Tabel nr. 4 - Mişcarea migratorie a populaţiei în comuna Farcașa (număr) 
 
An Schimbări de domiciliu Schimbări de reşedinţă Migraţia internaţională 

Stabiliri 
cu 

domiciliul 
(inclusiv 
migraţia 
externă) 

Plecări 
cu 

domiciliul 
(inclusiv 
migraţia 
externă) 

Soldul 
schimbărilor 
de domiciliu 

(inclusiv 
migraţia 
externă) 

Stabiliri 
de 

reşedinţă 

Plecări 
cu 

reşedinţa 

Soldul 
schimbărilor 
de reşedinţă 

Imigranţi 
definitivi 

Emigranţi 
definitivi 

 

Soldul 
migraţiei 

internaţionale 

2017 36 62 -26 5 38 -33 0 3 -3 

2018 34 50 -16 3 32 -29 6 1 5 

2019 37 46 -9 5 25 -20 1 6 -5 

Sursa: Anuarul statistic al județului Neamț – 2019, 2020, 2021 
 



 La nivelul anul 2021, 511 persoane din comuna Farcașa erau plecate în străinătate în țări din 

vestul și sudul Europei, iar 21 de persoane venite din alte zone și-au mutat domiciliu în comună.  

 

3.1.4. Structura pe etnii 

 

Populaţia din Comuna Farcașa este una eterogenă din punct de vedere etnic, din totalul populaţiei 

de 3.136 persoane, 97,52% este de etnie română, iar 1,36% sunt romi. Cea mai mare concentrare a 

populației rome se întânlește în satul Stejaru, unde locuiesc 60 de familii. 

 

3.1.5. Apartenenţa religioasă 

  

 Din punct de vedere confesional, 98,67% sunt ortodocși (2.823 persoane), 0,8% şi-au declarat 

aparteneţa la cultul baptist (23 persoane), restul sunt de alte confesiuni sau nu şi-au declarat aparteneţa 

religioasă. 

 

3.1.6 Structura pe nivel de educaţie a populaţiei 

 

Nivelul de instruire este relevant pentru calitatea resurselor umane din comunitate şi arată 

potenţialul de dezvoltare al acesteia. Capitalul uman este cea mai importantă variabilă în procesul 

dezvoltării unei comunități. 

 Majoritatea populației din comună este ocupată în agricultură (creșterea animalelor, în principal), 

exploatare forestieră și turism. Pe de altă parte, o parte din populația tânără a emigrat în state din sudul 

și vestul Europei. Aceste aspecte denotă, pe lângă oportunitățile limitate din punct de vedere economic 

din mediu montan, și un nivel de educație scăzut, fapt ce duce la limitarea și mai mare a oportunităților. 

 Conform datelor statistice ale DRS Neamț doar 3,98% din populația comunei erau absolvenți de 

studii superioare (din care 95% cu licență) și 1,52% au absolvit o formă de învățământ postsecundar non-

terţiar (post-liceal și de maiștri). Cea mai mare parte a populației a absolvit o formă de învățământ 

secundar - liceal, profesional și de ucenici sau gimnaziu (65,63%, din care 16% absolvenți de liceu) și 

26,53% sunt absolvenți de învățământ primar.  

 
3.1.7 Forţa de muncă: populaţia activă, populaţia ocupată, şomaj 

 
 La nivelul anului 2020, doar 149 de persoane din comuna Farcașa aveau un loc de muncă 
(persoane înregistrate), reprezentând o ușoară scădere față de anul 2019. 
 
Tabel nr. 5 – Numărul mediu al salariaţilor 
 



An 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane 119 147 151 149 

Sursa: Anuarul statistic al județului Neamț – 2019, 2020, 2021; listafirme.ro; mfinante.ro 

 
Numărul persoanelor inactive este de 3 ori mai mare faţă de cel al persoanelor angajate, comuna 

Farcașa are 571 pensionari în prezent, ceea ce reprezintă 18% din populație și multe persoane casnice 

(în special femei). 

 Populaţia activă a comunei este ocupată în special în agricultură (zootehnie) și exploatare forestieră, 

ramuri economice predominante în zonă ţinând cont de relieful muntos al zonei. Situația șomerilor în 

perioada 2017-2020 se prezenta conform datelor din tabelul următor. 

 
Tabel nr. 6 – Şomerii înregistraţi (număr persoane) 
 

  
An 

  

    Şomeri indemnizaţi  Şomeri neindemnizaţi 

Total din care: Total din care: Total din care: 

şomeri femei   femei   femei 

2017 45 13 16 4 29 9 

2018 42 17 19 8 23 9 

2019 42 19 16 8 26 11 

2020 36 17 14 4 22 13 

Sursa: Anuarul statistic al județului Neamț – 2019, 2020, 2021; anofm.ro 

  
 Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ 

la sfârşitul lunii august 2021 de 3,87% (3,95% în iulie 2021), conform datelor de la DRS Neamț. Pe 

ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9%, în aceeași perioadă. În comuna Farcașa rata șomajului în 

august 2021 a fost sub nivelul județului și mai apropiată de nivelul celei naționale – 2,82%. Numărul 

șomerilor s-a păstrat constant în timp, la fel și reparitizarea pe sexe, așa cum reise din cifrele prezentate 

anterior. La nivelul județului, cea mai mare rată a șomajului se înregistra în rândul persoanelor cu vârsta 

cuprinsă între 40-55 ani – aproximativ 50% din șomerii înregistrați, iar cea mai mică – 13% la persoanele 

din grupele de vârstă sub 25 ani și 25-29 ani. Situația este similară și în comuna Farcașa, având în 

vedere limitările impuse de relief posibilitățile de dezvoltare sunt legate de creșterea animalelor, 

exploatare petrei și a lemnului și turism. Așa cum reise și din analiza chestionarelor aplicate la nivelul 

comunității, locurile de muncă la nivelul comunei sunt puține, cei apți de muncă fiind nevoiți să își 

găsească o slujbă în orașele din împrejurimi (cel mai apropiat fiind Bicaz la 32 km).  

 
3.2. Calitatea locuirii 
 

 Conform datelor deținute de Primăria Fărcașa, la nivelul lunii septembrie 2021, în comună 

existau 1.253 de gospodării individuale (din care 1.094 de gospodării familiale). Acestor gospodării le 



corespundea un număr de 1.163 de locuinţe convenţionale cu o suprafaţă totală locuibilă de 67.437 m2 

arie desfășurată.  

 În ceea ce priveşte condiţiile de confort din fiecare gospodărie, la nivelul anului 2021 doar 410 

gospodării din comună erau racordate la sistemul de apă-canal (32%). Rețea de alimentare cu apă au 

satele Stejaru, Farcasa și Bușmei, în timp sistemul de canalizare este prezent doar în satele Farcașa și 

Frumosu. Satul Popești nu este racordat nici la rețeaua de apă, nici la cea de canalizare. 

 Printr-o finanțare prin programul PNDL, în anul 2018 au fost finalizate lucrările de realizare a 

stațiilor de pompare ape uzate SPAU1, SPAU2, SPAU3 și SPAU4 și a unei stații de epurare ape uzate 

menajere ce deservește satele Farcașa și Frumosu. 

 În vederea îmbunătățirii situației locuitorilor din toate satele comunei, primăria a depus un proiect 

pentru înființarea unui sistem de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare în satele Popești, 

Frumosu, Farcașa și Bușmei, pentru finanțare din programul Anghel Saligny. Se așteaptă ca după 

finalizarea proiectului, rețeaua de distribuție a apei să măsoare cu 7.386 metri mai mult și să 

deservească un număr de 915 locuitori, iar lungime rețelei de canalizare (colectare) se va extinde cu 

4.685 metri. 

 Toate gospodăriile din comună sunt racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 

Comuna Farcașa nu este racordată la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, întrucât nu este 

posibilă racordarea datorită reliefului, dar și distanței față de rețeaua națională. Aducerea gazului metan 

în zonă este posibilă doar dacă comunele din zonă, aflate în aceeași situație, se își vor uni forțele sub 

forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI), prin intermediul căreia să la implementarea unui 

asemenea proiect, principalul agrument fiind că lemnul de foc este din ce în ce mai greu de procurat, dar 

și faptul că tăierea pădurilor trebuie limitată. 

 

 

  



4. Infrastructura publică și privată 
 

4.1. Infrastructura de transport 
 

Potenţialul de dezvoltare a unei regiuni depinde în foarte mare măsură de infrastructura transport 

şi de gradul de dezvoltare a acesteia (lungime drumuri, stare carosabil, legături între diferite mijloace de 

transport, interconctare cu reţele de transport europene etc.). Şi la nivel local, infrastructura de transport, 

alături de regimul fiscal şi forţa de muncă, reprezintă unul din factorii de competitivitate şi capacitatea de 

a atrage investitori. În acelaşi timp, construirea şi întreţinerea infrastructurii de transport sunt activităţi cu 

un puternic efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea 

economică pe orizontală. 

Din punct de vedere al infrastructurii de transport, Comuna Farcaşa are o poziţie favorizată de 

amplasarea sa pe un drum naţional (DN 17B) și de faptul că se află la distanţe relativ mici faţă de centre 

importante precum Piatra Neamț (reședința de județ) față de care se află la distanța de 87 de km, până la 

Bicaz sunt 60 de km, 65 km sunt până la Târgu Neamț şi 74 de km până la Vatra Dornei (jud. Suceava). 

În același timp, amplasarea sa în zona montană, cu relief specific, nu a permis dezvoltarea infrastructurii 

feroviare și, cu atât mai puțin, a celei aeriene. 

 
4.1.1. Transport rutier 
 

 Infrastrutcura de transport rutier a comunei Farcșa este reprezentată de drumul naţional DN17B, 

drumurile comunale (22 km) şi de reţelele stradale. 

 Din comuna Farcașa spre localitățile vecine și spre orașele din apropiere se poate ajunge doar pe 

cale rutieră, pornind de pe soșeaua națională DN17B, principala cale de comunicație. Toate cursele de 

transport auto în comun care circulă de la Piatra Neamț spre Vatra Dornei trec prin comuna Farcașa, 

care reprezintă un nod de comunicație ce face legătura și cu alte orașe din zonă, respectiv: spre sud cu 

orașul Bicaz, spre est cu orașul Târgu Neamț, iar spre vest cu stațiunea Durău și orașul Toplița din 

județul Harghita. 

 

Tabel nr. 7 – Infrastructura de drumuri la nivelul comunei Farcașa în anul 2021 
  

Nr. 
crt. 

Categoria de 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 
 



 Infrastructura rutieră a comunei s-a degradat în timp, motiv pentru care primăria a depus o serie de 

proiecte de reabilitare a acesteia, obținând finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL). Astfel, cu ajutorul banilor primiți prin PNDL, în comună sunt în derulare, în prezent, lucrări 

de moderinzare a drumurilor și străzilor din cele 5 sate. La finalul lucrărilor, vor fi modernizate 

următoarele drumuri comunale: 

- Drum Frumosu pe o lungime de 466 m; 

- Drum DC 190 pe o lungime de 1,070 m; 

- Drum Farcașa pe o lungime de 2,375m. 

 Sistemul rutier va avea următoarea structură: 

- îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BcR 4.5, cu grosimea dalei de 20 cm; 

- hârtie Kraft așezată pe stratul suport; 

- substrat de nisip în grosime de 3 cm; 

- strat de fundație din piatră spartă în grosime de 20 cm după compactare. 

 Soluția de modernizare adoptată prevede realizarea unor drumuri care să safisfacă cerințele 

actuale și de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unei îmbracăminți moderne, a cărei durată de 

exploatare va fi sporită prin colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice. 

 Un alt proiect prevede modernizare drum comunal DC 154 – Stejaru KM. 0+000-3+200, soluția 

de modernizare adoptată prevede realizarea acestuia dintr-o succesiune de straturi rutiere alcătuite din 

strat de fundație din balast, substrat din nisip pilonat în grosime de 2,00 cm, hârtie Kraft, peste care se va 

turna dală din beton de ciment rutier de tip BcR în grosime de 20 cm, a cărei durata de exploatare va fi 

sporită prin colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice și printr-o întreținere curentă și 

periodică corespunzătoare. 

 Pentru modernizarea a 29 drumuri și străzi din toate cele 5 sate ale comunei, primăria a depus în 

anul 2020 o solicitare de finanțare prin Compania Națională de Investiții - Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul – Drumuri de interes local și drumuri de interes 

județean.   

 Proiectul prevede reabilitarea străzilor din comună, după cum urmează: 

- sat Farcaşa: 2.722 m – 13 străzi; 

- sat Buşmei: 1.840 m – 1 stadă; 

- sat Frumosu: 253 m – 2 străzi; 

- sat Popeşti: 2.086 m – 6 străzi; 

- sat Stejaru: 1.929 m – 7 străzi. 

 În urma investiției vor fi reabilitați/modernizați 8,83 km de drum, permițând circulația vehiculelor cu: 

20 - 40 km /oră. 



  

4.1.2. Transport feroviar 

 

 Comuna Farcașa nu 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.  

 

4.1.3. Transport aerian 

 

 Cel mai apropiat aeroport de comuna Farcașa este cel de la Suceava, aflat la o distanță de 117 km 

(2 ore de mers cu autoturismul), care operează curse interne (București) și internaționale (Austria, Belgia, 

Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie). 

 Alte două aeroporturi din regiune, aflate la distanțe egale de comuna Farcașa – 167 km, sunt 

puncte de plecare spre destinații din țară și din Europa. Este vorba despre aeroprtul din Bacău și cel de 

la Iași.  

 Din comuna Farcașa de se poate ajunge, la oricare dintre aceste aeroporturi, pe cale rutieră, cu 

autoturismul personal sau cu mijloace de transport în comun. 

 

4.2. Infrastructura de telecomunicaţii 

 

În ceea ce priveşte infrastructura de telecomunicaţii, locuitorii comunei Farcașa au acces la 

servicii de telefonie, internet şi la televiziune prin cablu. Aceste servicii sunt asigurate de către companii 

precum Orange, Vodafone şi Telekom. 

 

4.3. Gospodărirea complexă a apelor 
 
4.3.1. Reţeaua de apă potabilă 
 

Alimentarea cu apă a comunei Farcașa este asigurată de pârâul Stejaru, afluent al râului Bistrița 

cu un debit de apă captat de 3,31 l/s. Reţeaua de apă potabilă acoperă aproximativ 60% din teritoriul 

comunei. Din cele 5 sate componente ale comunei Farcașa, doar satele Stejaru, Farcașa, Bușmei 

racordate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, de la rețeaua publică. Potrivit 

datelor publicate în Anuarul Statistic al județului Neamț (ediția 2021), la finalul anului 2019, lungimea 

reţelei de distribuţie a apei potabile din comuna Farcașa era de 12,3 km (volum: 36 mii m3/an). Se 

constată 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. 

 

4.3.2. Sistemul de canalizare 

În comuna Farcașa, sistem de canalizare au doar satele Farcașa și Frumosu. Sunt aproximativ 

100 de gospodării deja racordate la sistemul de canalizare, printre care și toate instituțiile din comună. 

Lucrările pentru înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare ape uzate ce deservește 

satele Farcașa și Frumosu au fost finalizate în anul 2018. Sistemul de canalizare are trei componente: 

 

a) Rețeaua de canalizare ape uzate menajere 

Total lungime colectoare principale L= 5.749 ml 

Total lungime colectoare secundare L= 2.740 ml. 

 

b) Stații de pompare ape uzate menajere 

Stațiile de pompare ape uzate SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4 sunt construcții tip cheson, 

subterane, realizate din beton armat. 

 

c) Stație de epurare ape uzate menajere. 

 

În anul 2020, Primăria a depus la Compania Naţională de Investiţii o solicitare de finanțare pentru 

înființarea sistemului de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în satele Frumosu, Popești, 

Farcașa și Bușmei. Proiectul are două obiecte: 

 Primul obiect are în vedere înființarea sistemului de alimentare cu apa în satele Frumosu, Popești, 

Farcașa și Bușmei. 

 Obiectul numărul 2 se referă la extinderea sistemului de canalizare ape uzate din satele Frumosu, 

Popești, Farcașa și Bușmei. Acesta va fi compus din colectoare principale pozate pe principalele străzi, 

în zonele centrale și zonele adiacente acestora, unde se găsește în prezent cea mai mare densitate de 

case și instituții publice.  

 Indicatorii tehnici ai investiției sunt următorii: 

– lungimea reţelei de aducţiune a apei – 258 m; 

– lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei – 7386 m; 

– lungimea totală a reţelei de canalizare menajeră – 4685 m; 

– staţii de pompare ape uzate – 4 buc; 

– hidranţi de incendiu DN 80 – 24 buc; 



– subtraversări canalizare DN 17B – 3 buc; 

– supratraversări râul Bistriţa – 2 buc. 

 

4.3.3. Sistemul de epurare 

 

În anul 2018 au fost finalizate lucrările pentru înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare 

ape uzate ce deservește satele Farcașa și Frumosu, una din componentele sistemului fiind stația de 

epurare a apelor uzate menajere. Celelalte sate ale comunei nu dispun de sistem de colectare și epurare 

a apelor uzate. 

 

4.3.4 Regularizări torenți 

 

 Datorită amplasării sale pe Valea Bistriței, Comuna Farcașa este predispusă la alunecări de teren 

și inundații atunci când plouă abundent. În anul 2018 în urma unor ploi torențiale în satele Stejaru şi 

Buşmei au avut loc inundații de amploare fiind necesară evacuarea a peste 400 de persoane din calea 

apelor din cele două sate, dar și din satul Frumosu. 

 Pentru prevenirea și combaterea inundațiilor produse de viituri, au fost executate lucrări în diverse 

sectoare ale râului Bistrița și ale afluenților săi. Până în prezent, pe pârâul Crucii s-a realizat consolidarea 

taluzurilor, scopul amenajărilor au fost prevenirea și combaterea inundațiilor terenurilor și a infrastructurii 

din zonă. În continuare este necesară și amenajarea pârâului Soci, pârâului Slatinei şi parţial pârâului 

Crucii pentru prevenirea inundațiilor din satul Farcașa. În acest scop a fost solicitată o finanțare de la 

Compania Națională de Investiții prin intermediul căreia se vor executa lucrări de reabilitare a pragurilor 

de fund existente și completarea lor cu alte praguri de fund, după caz. Albiile pârâurilor vor fi reamenajate 

prin pereuri de beton C30 /37 cu bolovani de râu și beton C30/37 cu o grosime de 15 cm.  

Indicatorii tehnici ai investiției: 

- lungimea totală a albiei amenajate -1120 m; 

- lungime canale din beton -379 m ; 

- traverse (praguri de fund) – Pr. Soci – 6 buc + 2 reabilitate; Pr. Crucii-1 buc; Pr. Slatinei – 5 buc; 

- prag de fund de mari dimensiuni – 1 buc (Pr. Soci); 

- sprijiniri de maluri - 100 m (Pr. Soci); 

- șanţuri din beton – 552 m; 

- străzi modernizate cu strat de 20 cm piatră spartă, 10 cm asfalt – 3 buc – lungime-722 m. 

 Pentru regularizarea Pârâul Buşmei, în anul 2020, a fost solicitată o finanțare de la Compania 

Națională de Investiții. Proiectul presupune amenajarea complexă a albiei cu canale permeate, canale în 



trepte, traverse, praguri și baraje, pornind din albia Bistriței cu traversarea digului râului Bistrița pe traseul 

aflat ȋn prelungirea în linie dreapta a albiei pârâului Bușmei pe o lungimea de 1120 m. Avantajele acestui 

traseu sunt: traseul este mai scurt si apropiat de cel natural, iar panta de scurgere este mai mare ceea ce 

permite sectiuni de scurgere mai mici. Este necesară traversarea digului Bistriței și construirea unor 

diguri de pământ paralele cu canalul de scurgere pentru prevenirea efectului de remuu al apelor Bistriței 

în cazul unor viituri de amploare. Traseul lucrărilor de corectare a torenților se intersectează cu două 

drumuri: DC 191 și Strada Vânătorilor, din acest motiv pentru realizarea lucrărilor de construcții este 

necesară consolidarea drumului de acces, respectiv str. Vânătorilor. 

 Indicatorii tehnici ai investiției: 

- lungimea totală a albiei amenajate – 1120 m; 

- lungime canale din beton - 379 m; 

- traverse (praguri de fund) - 7 buc. cu un volum de 148 mc. beton; 

- baraje și praguri - 7 buc. cu un volum de 1465 mc beton; 

- podețe dalate - 2 buc. cu deschiderea de 5 m. 

 
4.4. Alimentarea cu energie electrică 
 

Comuna Farcașa este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional prin E.ON 

MOLDOVA S.A. La nivelul comunei Farcașa, lungimea rețelei de distribuție a energiei electrice este de 

26 km. Prin intermediul liniilor de tensiune medie și joasă este distribuită energia electrică la consumatori, 

întreaga populaţie a comunei (1.285 gospodării) fiind racordată la reţeaua de alimentare cu energie 

electrică. 

 Iluminatul public este asigurat prin liniile de joasă tensiune, este prezent în toate satele comunei şi 

este în gestiunea Primăriei. În luna aprilie 2020 a fost modernizat sistemul de iluminat stradal și au fost 

înlocuite 343 buc. corpuri de iluminat astfel: sat Frumosu - 57 buc., sat Farcașa – 157 buc., sat Popești – 

64 buc. și sat Stejaru – 65 buc. 

 

4.5. Sistemul de alimentare cu gaz şi sursele de încălzire 

 

 Nu există rețea de alimentare cu gaz pe teritoriul comunei Farcașa. Gospodăriile individuale sunt 

încălzite cu ajutorul sobelor sau al centralelor termice pe lemne. La rândul lor, instituțiile publice și agenții 

economici utilizează centralele termice pe lemne pentru încălzire. 

 

4.6. Salubrizare şi managementul deşeurilor 

 



 Colectarea deșeurilor provenite de la gospodăriile comunei Fărcașa se face în sistem individual din 

„poartă în poartă“ de către concesionarul Edil Industry SRL, iar când acest mod de colectare nu este 

posibil, colectarea se face din platforme de precolectare. 

 Tarif unitar fără TVA pentru serviciile de salubritate: 

- Persoane fizice rural: 

6,63 lei/persoană/lună – colectare la platformă/la poartă 

- Persoane juridice:  

 Reciclabil: 1.003,50 lei/tonă 

 Rezidual:  541,92 lei/tonă 

 

4.7 Infrastructura socio-educaţională 
 
4.7.1. Infrastructura educaţională 
 
 Infrastructura educațională a comunei Farcașa este alcătuită din 3 grădinițe cu un număr de 70 

de copii cu vârste cuprinse între 2 – 6 ani, o unitate de învâțământ primar și una pentru învâțământ 

gimnazial – Școala Ioan Luca din stul Farcașa, numărul de elevi în anul școlar 2021-2022 este de 229, 

structura pe fiecare nivel educațional se prezintă conform tabelelor de mai jos. 

 
Tabel nr. 8 - Infrastructura educațională preșcolară (2021-2022) 
 

Unitate de învățământ Localitate Total copii Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare 

Grădiniță cu program 
normal  

sat Frumosu 16 8 5 3 

Grădiniță sat Stejaru 19 5 10 4 

Grădiniță sat Farcașa 35 13 15 7 

Total 70 26 30 14 

Sursa: Primăria Farcașa - Școala Gimnazială „Ioan Luca“ Farcașa 
 
 
Tabel nr. 9 - Infrastructura educațională școlară (2021-2022) 
 

Unitate de învățământ Localitate Total elevi 
Învățământ 

pimar  
(clasa 0-IV) 

Învățământ 
gimnazial 

(clasa V-VIII) 

Școala primară sat Stejaru 26 26 - 

Școala gimnazială Ioan Luca sat Farcașa 203 106 97 

Total 229 132 97 

Sursa: Primăria Farcașa - Școala Gimnazială „Ioan Luca“ Farcașa 
  



Unitățile de învâțământ din comuna Fărcașa au 22 de cadre didactice cu studii superioare, din care 

2 au grad didactic II, 1 cu definitivat și restul au grad didactic I (19 persoane). 

 Baza didactico-materială a școlilor din comună este alcătuită din 17 săli de clasă amenajate pe 

discipline de învățământ, un cabinet de informatică, o sală pentru minicabinete de fizică, istorie, geografie 

și bilogie, bibliotecă, o sală de festivități, o sală de sport (cu vestiar pentru sport), un teren de sport cu 

gazon artificial și două săli pentru muzeul de etnografie și folclor. 

 În ceea ce privește aparatură necesară în procesul educațional, chiar dacă dotările școlilor nu sunt 

de ultimă generație, acestea sunt extrem de necesare și utile, apartura audio-video, de birotică și 

informatică constă în: mobilier școlar, 21 PC-uri, 4 imprimante, 2 copiatoare multifuncționale. Sala de 

festivități este dotată cu 3 videoproiectoare, 1 tablă inteligentă, 5 calculatoare performante, 1 imprimantă 

color, 1 laptop și mobilier modern. Școlile sunt racordate la rețeaua de internet. 

Starea fizică a clădirilor în cadrul cărora funcționează unitățile de învățământ este una destul de 

bună, ținînd cont de faptul că acestea au de peste 30 de ani, asigurând totuși un mediu educațional 

decent în care își desfășoară activitatea elevii și cadrele didactice.  

 Școlile sunt racordate la utilitățile existente în fiecare comună: alimentare cu apă, canal (școlile au 

grupuri sanitare în interior), respectiv la rețeaua de electricitate. Încălzirea este asigurată prin intermediul 

centralelor proprii pe lemn. 

 
Tabel nr. 10 – Evoluția numărului de unități de învățământ și al elevilor în perioada 2017 - 2021 

       

An școlar 

Unităţi    
Elevi 

înscrişi 
  

 Personal 
didactic 

  

Învăţământ 
primar și 
gimnazial 

Învăţământ 
liceal 

Învăţământ 
primar și 
gimnazial 

Învăţământ 
liceal 

Învăţământ 
primar și 
gimnazial 

Învăţământ 
liceal 

2017/2018 1 - 239 - 22 - 

2018/2019 1 - 227 - 19 - 

2019/2020 1 - 219 - 17 - 

2020/2021 2 - 229 - 22 - 

Sursa: Anuarul statistic al județului Neamț – 2019, 2020, 2021; Școala Gimnazială „Ioan Luca“ Farcașa 
 

 Din cei 229 de elevi, 26 erau înscriși în clasele I-IV la Școala Primară din Stejaru, 106 erau înscriși 

în clasele I-IV și 97 de elevi urmau cursurile caselor V-VIII la Școala Gimnazială „Ioan Luca“ din Farcașa. 

Calitatea sistemului educațional din comuna 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. 

 

4.7.2. Infrastructura de sănătate publică 
 



 Dacă în anul 2018 în comună exista un cabinet și o farmacie, în prezent sunt și două cabinete 

medicale stomatologice (2 medici stomatologi). Cel mai apropiat spital se află la 60 km de comună în 

orașul Târgu Neamț. Pentru investigații și tratamente mai complexe, locuitorii comunei Farcașa trebuie să 

se adreseze Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, aflat la o distanță de 84 km (aproximativ 2 ore 

de mers cu autoturismul). 

 
 

4.7.3. Infrastructura culturală 
 

Infrastructura culturală a comunei Farcașa este reprezentată de: 

- 2 biblioteci; 

Una din cele două biblioteci din comuna Farcașa este o bibliotecă publică, iar cealaltă 

funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Luca” și beneficiază de un fond de carte de peste 8.000 de 

volume. 

- o casă de cultură în satul Farcașa; 

- 3 cămine culturale, câte unul în satele Popești, Frumosu și Stejaru. 

 Tercerea anilor (unele construcții sunt vechi de peste 60 de ani) și lipsa investițiilor în aceste 

infrastructuri se observă în starea de degradare a acestora. Investițiile în reabilitarea acestor edificii este 

necesară pentru desfășurarea activităților culturale și educative din comună, organizarea de spectacole și 

serbări școlare, precum și pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale. 

- monumente istorice  

 Patrimoniul cultural material al comunei Farcașa deține două monumente istorice, monumente de 

arhitectură unul de importanță națională – biserica din lemn din satul Farcașa și altul de importanță locală 

- ansamblul de case de lemn din satul Popești. 

  
Fig. nr. 1 – Harta patrimoniul cultural material al județului Neamț 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-m-B-20193


 
 
Sursa: MASTER-PLANUL-DE-TURISM-2020-2030 – județul Neamț 

 
 În comuna Fărcașa se află Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, construită în 1774, 

cu adăugiri în secolul al XIX-lea, monument istoric de arhitectură de interes național (cod LMI NT-II-m-A-

10618), situată în satul Farcașa lângă șoseaua națională Piatra Neamţ - Bicaz - Broşteni - Vatra Dornei. 

Din punct de vedere arhitectonic, aceasta este una dintre cele mai valoroase biserici de lemn din Ținutul 

Neamț. Pe lângă arhitectura specifică bisericilor din lemn, biserica deține o colecție de icoane și obiecte 

de artă populară, creații ale meșterilor locali și nu numai. Dintre componentele artisitice se remarcă 

catapeteasma, care a fost pictată în 1837 pe lemn de paltin de către pictorul Ion Zugravul, renumit pe 

plan local unde a realizat și alte lucrări simiare. 

Un alt obiectiv cultural inclus în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca monument de 

interes local (cod LMI NT-II-m-B-20193), fiind clasificat tot ca monument de arhitectură este ansamblul de 

case de lemn ce datează din secolele al XVIII-lea–al XIX-lea din satul Popești. 

- colecția etnografică - punctul muzeistic etnografic 

Învățătorul Ioan Luca, al cărui nume a fost preluat și de școala din satul Fărcașa, a colecționat de-

a lungul vieții numeroase obiecte specifice zonei, precum costume populare, unelte, vase, arme, mobilă 

pe care le-a donat localităţii natale. Acestea sunt reunite într-o colecție etnografică ce poate fi admirată la 

punctul muzeistic etnografic care îi poartă, de asemenea, numele. 

 

Tradiţii şi obiceiuri 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-m-B-20193
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-m-B-20193


În comuna Farcașa, obiceiurile și tradițiile cu ocazia sărbătorilor de iarnă sunt cele mai importante 

și mai vesele manifestări folclorice din zonă. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea păreau pierdute 

iremediabil, datorită câtorva fărcăşeni inimoşi şi a susţinerii autorităţilor locale, tradiţiile au reînviat ca  

altădată. 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. 

 

Anual, în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, se 

organizează Ziua comunei Fărcașa. Petrecerea este organizată în Lunca lui Pădure, o poiană pitorească, 

înconjurată de munţi împăduriţi, situată la peste cinci kilometri de drumul principal, care străbate întreaga 

zonă de-a lungul Văii Bistriţei. 

 
 
4.7.4. Infrastructura cultelor 
 

 În contextul în care 98% din populație s-a declarat ca aparținând cultului ortodox, în comună există 

mai multe biserici ortodoxe, astfel: 

 Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, construită în 1774, cu adăugiri în secolul al 

XIX-lea, monument istoric de arhitectură de interes național (cod LMI NT-II-m-A-10618), aflată în satul 

Farcașa lângă șoseaua națională Piatra Neamţ - Bicaz - Broşteni - Vatra Dornei. 

 Biserica „Sfântul Nicolae” din Farcașa – construită din lemn în anul 1853, refăcută în anul 1885 și 

1926 și 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. 

 

4.7.5. Infrastructura de asistenţă socială 
   

 Infrastructura de asistență socială se reduce la existența un compartiment dedicat în cadrul 

primăriei. Nu există centre sociale sau alte tipuri de infrastructuri de tip social, precum cantine sociale, 

centre comunitare etc. la nivelul comunei. În evidnțele primăriei sunt înregistrate 63 persoane, cu vârsta 

cuprinsă în intervalul 6 – 95 ani, beneficiare de ajutor social. De asemenea, 65 de familii (un total de 295 

persoane) beneficiază de alocație de susținere a familiei. 



 

4.7.6. Infrastructura de siguranţă publică 
 
 În Comuna Farcașa există un singur post de poliţie. În comună nu se înregistrează infracţionalitate 

ridicată sau situaţii şi probleme deosebite, cele mai frecvente infracţiuni fiind furturile din gospodării şi 

locuinţe, furturile de material lemnos şi abaterile de la legea circulaţiei. 

 
4.7.7. Infrastructura de sport, turism şi agrement 
 

 Amplasarea comunei pe valea râului Bistrița, într-un cadrul natural deosebit de pitoresc, în 

apropierea a numeroase obiective turistice naturale și antropice, reprezintă un atuu pentru comunitatea 

din Farcașa și reprezintă principala direcție de dezvoltare. 

 Capacitatea de cazare turistică a comunei a rămas acceași în perioada 2017-2020, cele trei 

pensiuni agroturistice au în total un număr de 98 de locuri. 

 

 Pensiunea Orizont*** este amplasată pe Valea Bistirței în satul Farcașa, pe drumul național 17B și 

dispune de 20 locuri în 10 camere duble (twin sau matrimoniale), 32 locuri în 13 camere duble (twin sau 

matrimoniale) și 2 camere triple. 

 Facilitățile oferite de Pensiunea Orizont sunt: parcare păzită (50 locuri), spălătorie, room service, 

internet wireless, grătar, foișor, magazin propriu. 

 Pensiunea are trei restaurante: restaurant INTIM cu capacitatea de 30 locuri, restaurant CLASIC - 

90 locuri, restaurant pentru diferite evenimente - 100 locuri și o grădină de vară cu 140 locuri. 

 În cadrul pensiunii se pot organiza evenimente private: botezuri, zile onomastice sau evenimente 

de firmă, prezentări, traning-uri, seminarii, cursuri. 

 Tot în satul Farcașa, turiști neconformiști au ca alternativă de cazare un cort de glamping  

(Glamount – glamping). Acesta oferă oaspeților săi un cort geodezic cu suprafață de 38 de metri pătrați, 

cu o toaletă complet echipată, dormitor confortabil, un minibar cu frigider, aparat de cafea, aer condiționat 

și încălzire centralizată. 

 Pensiunea Orient (3 margarete) din satul Frumosu pune la dispoziția clienților săi 16 de locuri în 6 

camere și un apartament elegant: 3 camere sunt utilate cu pat dublu și 3 camere cu pat dublu plus 

canapea extensibilă pentru încă doua persoane. Pensiunea are un restaurantul (3 stele) cu o capacitate 

de 250 de locuri și reprezintă un cadru perfect pentru organizarea unor evenimente precum aniversări, 

nunți, botezuri, seminarii și conferințe. 

 Serviciile de alimentație publică sunt asigurate de restaurantele celor două pensiuni, iar pentru o 

experiență inedită trebuie vizitată stâna turistică „Crucea arsă“ din satul Popești. Acesata este o opţiune 



de relaxare şi încântare culinară, într-o zonă geografică minunată, cu oameni deosebiţi, unde tradiţia 

oeritului şi a produselor din lapte nu a dispărut. 

 Situată într-un cadru natural foarte ofertant din punct de vedere turistic, comuna Farcașa primește 

un număr mic de turiști față de potențialul său, așa cum reiese și din datele prezentate mai jos. 

 
Tabel nr. 11 - Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică în perioada 2017-2020 
 

Anul 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane 1.625 2.089 1.783 1.361 
Sursa: TURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ – Breviar Statistic, edițiile 2020, 2021 – INS, DRS Neamț 

 
 Numărul mic al turiștilor se datorează faptului că zona nu este suficient promovată la nivel național. 

În comună există un punct de informare turistică care este dotat cu materiale informative și unde turiștii 

sosiți în zonă pot fi îndurmați spre puncte de atracție locale. O altă problemă a turismului local o 

reprezintă 

posibilitățile reduse de petrecere a timpului liber, în afara drumețiilor montane (majoritatea traseelor nu 

sunt omologate) nu sunt multe activități pe care un turist le poate face aici. Pe de altă parte, infrastructura 

rutieră deficitară – lipsa trotuarelor pune probleme serioase celor care vor să plece la o plimbare prin 

comună, spre pădure sau alte obiective turistice.  

 

Tabel nr. 12 - Înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică 
 

Anul 2017 2018 2019 2020 
Număr  2.579 4.007 2.854 2.068 
Sursa: TURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ – Breviar Statistic, edițiile 2020, 2021 – INS, DRS Neamț 

 
 Durata medie a sejurului în pensiunile din Farcașa în anul 2020 a fost de 1,52 zile/turist, în ușoară 

scădere față anul 2019 când a fost de 1,60 zile/turist, principala cauză fiind restricțiile impuse în contextul 

pandemiei de Covid-19. Valoarea indicatorului este apropiată de cea înregistrată la nivelul județului 

Neamț în perioada similară, respectiv 1,7 zile/turist. 

 

Tabel nr. 13 - Indicii de utilizare netă a capacității de cazare în funcțiune 
 

Anul 2017 2018 2019 2020 

% 7,22 11,70 8,00 7,10 
Sursa: TURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ – Breviar Statistic, edițiile 2020, 2021 – INS, DRS Neamț 

 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a scăzut ușor față de anul 

2019, de la 8% la 7,1% în anul 2020. Aceeași situație s-a înregistrat la nivelul întregului județ, unde în 



anul 2020 indicele de utilizare netă a fost de 17% față de 23,5% în 2019, conform datelor INS – DRS 

Neamţ. 

  

 Principalele obiective turistice din comuna Farcașa și împrejurimi 

 Comuna Farcașa dispune de resursele turistice naturale specifice ariei montane înconjurătoare 

(peisaje naturale, floră și faună), dar și de resurse antropice, rezultat al creației și eforturilor umane 

(monumente istorice, tradiții, etnografie și folclor). 

 

Resurse turistice naturale 

 Comuna Farcașa este situată în bazinul mijlociu al râului Bistrita (Valea Bistritei), fiind străjuită pe 

partea dreaptă de Munții Bistriței și pe partea stângă de Munții Stânișoarei și reprezintă destinația ideală 

pentru iubitorii de natură. Comuna Farcașa poate fi punctul de plecare pe diferite trasee turistice spre 

aceste două masive montane (traseu Munții Stânișoarei: sat Farcașa-Pipirig-Vf. Hălăuca-Peștera 

Călugăriței-Pluton-Pipirig, timp de parcurs: 5-7h) sau un popas în drumul spre destinații precum stațiunea 

Durău. 

 

 

 Plimbarea cu ATV-ul este o activitate des practicată de către localnicii şi vizitatorii judeţului Neamţ, 

activitate favorizată de existenţa unui relief bogat în drumuri forestiere şi cărări montane accesibile. 

Pentru cei pasionaţi sunt câteva trasee specifice care tec prin comuna Farcașa, precum: 

1)  Traseul Grinţieş: Sat Stejaru – Piciorul Stejarului – Vf. Bâtca Stejarului (1343 m) – Vf. Arsuri – 

Culmea Stejarului – Vf. Buşmeiul Mare (1609 m) – Vf. Grinţieşul Mare (1758 m). 

2)  Traseul Buşmeiului: Sat Buşmei – Izlazul Buşmei – Vf. Bâtca Neagră (1152 m) – Vf. Bâtca Roşie 

(1113 m) – Vf. Toaca (1364 m) – Vf. Buşmeiul Mic (1357 m) – Culmea Buşmei – Vf. Pietrăriei 

(1539 m) – Vf. Buşmeiul Mare (1609 m). 

3)  Traseul Poiana Arsuri: Sat Stejaru – Canton Silvic – Vf. Scurt (1175 m) – Poiana Arsuri – Pîrîul 

cu Peşti – Sat Borca. 

4)  Traseul Farcaşa: Sat Popeşti – Islaz Reazăm – Vf. Bivolu (1530 m) – Sat Sabaşa. 

 

 Parcul Natural Vânători – Neamț 

  

 Parcul Natural Vânători Neamţ se află situat în nordul judeţului Neamţ, la granița cu Suceava și se 

întinde pe versantul estic al Munţilor Stânişoarei, subdiviziunea Munţii Neamţului (în partea estică a 



Carpaţilor Orientali), şi peste Subcarpaţii Neamţului (aflaţi în cadrul Subcarpaţilor Orientali), acoperind o 

parte a bazinului Ozanei şi Cracăului. Suprafaţa parcului este de 30.631 ha, din care 26.351 ha pădure. 

 Din punct de vedere al zonării interne suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamţ se împarte în trei 

zone: zona de protecţie integrală, zona tampon-zona de management durabil și zona de dezvoltare 

durabilă. 

 Zona de protecție integrală are o suprafaţă totală de 615,5 hectare şi se compune din patru zone, 

după cum urmează: zona de aclimatizare a zimbrului, zona Rezervaţiei de Stejari Dumbrava, zona 

Agapia-Văratec și zona de reintroducere a zimbrului. 

 Zona tampon se întinde pe o suprafaţă de 27.785,3 ha şi reprezintă suprafaţa parcului, cu excepţia 

zonelor de protecţie integrală (615,5 ha) şi zonele de dezvoltare durabilă (2230,2 ha). 

 Zona de dezvoltare durabilă, în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de 

interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a 

oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii, însumează o suprafaţă de 2.218,58 ha. 

Aceasta cuprinde, printre altele, zonele de dezvoltare durabil: Cetatea Neamțului, Mănăstirea Neamţ -

Vovidenia, Mănăstirea Secu, Mănăstirea Agapia, Schitul Daniil Sihastru, Mănăstirea Sihăstria. 

 Reintroducerea zimbrului a fost unul dintre obiectivele principale ale planului de management al 

Parcului Natural Vânători Neamț, iar primi pași au fost făcuți în anul 2003. Parcul este sigurul loc din 

România în care zimbrul poate fi întâlnit în captivitate, în cadrul Grădinii Zoologice din comuna Vânători 

Neamţ, în semilibertate la Centrul de Management al Zimbrului şi în libertate, în zona comunelor Agapia, 

Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Vânători Neamţ, Răuceşti, Pipirig, Hangu şi până în Ceahlău.  Ținutul 

Zimbrului este o destinație premiată mondial, singura din România inclusă în Top 100 Destinații 

Sustenabile, începând cu anul 2017. 

 Situată pe o suprafaţă de circa 11.500 ha, rezervația zimbri şi faună carpatină „Dragoş Vodă” se 

află pe raza comunei Vânători-Neamţ, în apropierea lui DN15 şi a Mănăstirii Neamţ. Una dintre cele mai 

mari şi mai reprezentative rezervaţii din Europa, se află în topul celor mai vizitate obiective turistice din 

judeţul Neamţ. 

 Pe lângă această foarte spectaculoasă şi incitantă populaţie de zimbri, în rezervaţie se află – 

bucurându-se de condiţiile unei grădini zoologice organizate la standarde europene – şi mai toate 

mamiferele mari ce sunt caracteristice faunei carpatine: ursul brun, cerbul carpatin, cerbul lopătar, 

mistreţul, căprioara, vulpea, lupul, bursucul, pisica sălbatică, jderul, precum şi o diversitate de specii de 

păsări. În rezervaţie se mai găsesc şi trei iazuri – Iazul Căpriorilor, Iazul Cerbilor şi Iazul Zimbrilor , ultimul 

fiind special amenajat pentru pescuit, fiind populat cu exemplare de biban, caras, crap, şalău, ştiucă. 



 În cadrul parcului, pentru iubitorii de „birdwatching” este amenajat un observator în apropierea 

Centrului de Vizitare, unde pot fi văzute una din speciile locale, precum acvila de pădure, acvila ţipătoare 

mică, ciuful de pădure, cinteza, mierla, huhurezul mare, corbul și altele. 

 Pentru pasionaţii de drumeţie, în Parc sunt amenajate mai multe trasee turistice către atât de 

atractivele şi interesantele obiective culturale, religioase şi istorice, pe care în cea mai mare parte le-am 

evocat şi în primele noastre rânduri: Schitul Sihla – Mănăstirea Văratec, Schitul Sihla – Mănăstirea 

Sihăstria, locul de nevoinţă al marelui şi mult regretatului duhovnic Ilie Cleopa, Mânăstirea Agapia Veche 

– Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Neamţ – Schitul Pocrov, situat într-o poiană de codru secular, 

Cetatea Neamţ – Oglinzi. 

 Din Fărcaşa se poate ajunge cu ușurință către mănăstirile din ținutul Neamţului, Agapia, Secu, 

Văratec, sau al Bucovinei, respectiv Suceviţa, Voroneţ, Moldoviţa etc.  

 

Parcul Național Ceahlău 

 Muntele Ceahlău (aflat la 30 km de comuna Farcașa) este cel mai renumit şi mai impresionant 

masiv din partea centrală a Carpaţilor Orientali, fiind unul dintre puţinele complexe carpatine care mai 

pastrează încă eşantioane nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogaţi munţi în 

legendă şi mitologie. Aici o poţi întâlni pe Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca şi mulţi 

alţii. 

 Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriţei la est și văile Bistrei, 

Pinticului și Jidanului la vest, masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi dispuse radial, 

având altitudini ce variază între 1000-1300 m şi care converg către cele două puncte mai înalte: Vârful 

Ocolaşul Mare – 1907 m și Vârful Toaca – 1904 m. 

 Pentru vizitarea Ceahlăului sunt omologate o serie de trasee turistice și tematice precum: Cabana 

Izvorul Muntelui – Curmătura Lutul Roșu – Piatra cu Apa – Detunatele – Cabana Dochia (traseu de 3-4 

ore ce poate fi parcurs şi pe timp de iarnă după o informare prealabilă asupra stării vremii); Cabana 

Izvorul Muntelui – Curmătura Lutul Roșu (La Arsuri) – Pârâul Izvorul Alb – Stanca Dochia – Jgheabul cu 

Hotaru – Cabana Dochia (traseu nerecomandat pe timpul iernii); Cabana Izvorul Muntelui – Poiana 

Maicilor – Platoul Ocolașului Mic – Cabana Dochia; Durău – Cabana Fântânele – Cabana Dochia; Izvorul 

Muntelui – Cabana Dochia – Jgheabul cu hotar și altele. 

 La doar 15 km de comună se află lacul Izvorul Muntelui, cunoscut și sub denumirea de lacul Bicaz, 

este cel mai mare lac de baraj artificial de pe râurile interioare ale României. Datorită întinderii mari de 

apă, turiștii au aici posibilitatea de a practica cele mai diverse sporturi nautice, de la plimbări cu barca, ski 

nautic, SUP-uri, plimbări cu banana și cu alte gonflabile, wakeboard, închirieri caiace și parasailing. 

 



Monumente istorice 

 

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva“ din satul Farcașa (cod LMI:NT-II-m-A-10618) 

 Construită în 1774 și refăcută în 1951, biserica de lemn din Farcașa este monument istoric de 

importanță națională . Aceasta se înscrie printre cele mai valoroase monumente religioase de pe Valea 

Bistriței, punând în evidență acele inepuizabile resurse populare de creație ce apropie până la identificare 

meștesugul și arta. Din punct de vedere constructiv nu prezintă elemente inedite față de alte construcții 

de acest fel, biserica se remarcă prin bogatele decorațiuni. Astfel, sub acoperiș, un brâu alcătuit din două 

scânduri suprapuse înconjoară monumentul și pe această „cornișă” atât de original executată, mesterii 

constructori de pe Valea Bistriței au așternut câte două șiruri de rozete și arce concentrice, folosind 

tehnica puncției cu vopsea și pirogravura. Bârnele de susținere a acoperișului, prelungite în consolă, au 

fost împodobite cu terminații rostrate și rozete incizate. Chenarele ușilor de la intrarea în pridvor și în 

pronaos, lucrate în lemn de ulm, sunt împodobite cu șnururi în relief, care pornesc din rozetele sculptate 

de la baza, simboluri ale soarelui și luminii. Cupolele din naos și pronaos prezintă aceleași rozete și arce 

punctate, executate în rosu și negru ca la exterior, iar la bolta altarului apare și decorul tablei de șah, 

alcătuit prin alternanța acestor doua culori. Catapeteasma a fost pictată în 1837 pe lemn de paltin de 

către cunoscutul creator Ion Zugravul, ce a realizat și alte lucrari similare pe Valea Bistriței. Valoarea 

arhitecturală și artistică a monumentului este întregită de o bogată colecție de icoane și obiecte 

etnografice, creații ale meșterilor locali și din zona înconjurătoare sau de peste munti, din Transilvania. 

 

 Ansamblul de case de lemn din secolele al XVIII-lea–al XIX-lea din satul Popești este monument 

de arhitectură de interes local, fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice - Cod LMI: NT-II-m-B-20193. 

 

Stâne turistice 

 În comuna Farcașa sunt singurele stâne turistice din județ, unde vizitatorii pot participa activ la 

activitățile pastorale și pot lua masa cu produse specifice. Sezonul de vizitare a stânelor începe la 1 iunie 

şi se sfârșește prin octombrie. 

 Stâna turistică Lunci-Stejaru, dintre toate cea mai accesibilă, este aşezată la poalele Munţilor 

Bistriţei, într-o poiană de la marginea satului Stejaru, la circa 3 km de centrul comunei Farcaşa, într-un 

peisaj fermecător, în valea pârâului Stejaru. Se merge pe un drum forestier destul de bun pentru orice 

mașină. Aici există o cabană foarte bine utilată pentru turişti (8 locuri), cu bucătărie la parter şi living la 

etaj, iar lângă ea două iazuri pline cu păstrăvi. Există si loc de campare. Vizitatorii își pot prepara 

mâncarea singuri sau pot fi serviți de gazde cu preparatele specifice (bio, desigur), oferite aiciː miel la 

proţap, sau miel jântuit, borş de  miel, balmoş jântuit, păstrăv la hârzob, la grătar, sau afumat, sarmale cu 



urdă, plăcinte poale-n brâu. Se pot organiza drumeţii montane, partide de pescuit sau de vânătoare, 

focuri de tabără etc. 

 Stâna turistică Crucea Arsă a fost deschisă în urmă cu 4 ani. Și este cea mai cunoscută din 

comună, dar și din județ. Aceasta se află situată la o altitudine de circa 1000 de metri pe vârful Fundoaia 

din Munţii Stănişoarei, la circa 4 km de centrul comunei. Pentru drumul (off road – 2 km) care urcă până 

la stână pe un versant expus, cu inclinaţii de peste 30 %, trebuie o maşină 4×4. Se poate merge şi pe 

jos. De aici, de sus, se vede panorama comunei Farcaşa și înălțimile munților.  

 Stâna turistică Piciorul mare de pe vârful Piciorul Mare este situată în Munţii Stănişoarei (cota 

1300m), la 8 km de centrul comunei. Se merge pe un drum off road (2,5 km). Stâna este una dintre cele 

mai mari din comună. Se poate vizita, pentru a face o comparaţie, stâna veche (sfârşitul secolului al XIX-

lea), care se afla la cota 1400 m. Camparea e gratuită. Cei care vin se pot caza, deocamdată, la 

pensiune şi apoi să urce pentru a petrece o zi la stână. Aici se poate ajunge și călare sau cu şareta, ori 

cu maşini 4×4, care sunt puse la dispoziție gratuit. Se organizează drumeţii montane către vârfurile Ţifla, 

Razem, Cioatele, Hălăuca şi Bivolul, pe care le ştim din povestirile lui Calistrat Hogaş, plimbări off road 

cu mașina, plimbări cu caii sau cu șareta pe munte, mese festive cu produsele tradiţionale, urmărirea 

drumului laptelui pân-ajunge-n farfurie, drumeţii la cules de fructe de pădure și  focuri de tabără. 

 
 Stâna turistică Văcărie, aparţinând de Asociaţia Apa rece-Frumosu, este cocoţată la cota 700 m, 

pe vârful Văcărie, din Munţii Bistriţei, la circa 4 km de centrul comunei. Drumul este off road în urcare pe 

2 km, cu serpentine, pentru maşini 4×4. Priveliştile, care se pot admira chiar și de la fereastră spre ceilalţi 

munţi, asupra comunei Farcaşa şi a văii Bistriţei, sunt deosebite. Cei care petrec o zi la stână, se pot 

delecta cu produse lactate, în camera de degustare, mese copioase cu brânzeturi şi produse specifice 

cum ar fiː friptură de miel ori de porc la grătar, miel sau oaie la proţap, ciorbe şi borşuri din miel, cum nu 

găsiţi niciunde. Sunt organizate drumeţii, şedinţe de cules fructe de pădure, focuri de tabără. Turiştii pot 

campa gratuit sau se pot caza la pensiunea aflată la baza muntelui. 

 

Alte atracții în zona Fărcașa: 

 
Zona Târgu Neamţ  

- orașul Târgu Neamţ (45 km) cu Cetatea Neamțului şi Casa memorială „Ion Creangă” de la Humuleşti; 

 Construită de Petru I Mușat în perioada 1375-1391, iar apoi extinsă și consolidată de Ștefan cel 

Mare, cetatea se ridică semeață pe dealul ce mărginește orașul Târgu Neamț și face parte din categoria 

monumentelor medievale de mare valoare din România, fiind o dovadă vie a bogatei istorii a județului 

Neamț. În fiecare an, în ziua de 2 iulie, locuitorii zonei sărbătoresc Ziua Cetății Neamț, zi în care este 

cinstit și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.  



 
Zona Piatra Neamț 

– orașul Piatra Neamţ cu Biserica şi Turnul lui Ștefan cel Mare, Telegondola (1915 m), Muzeul de Artă 

Neolitică Cucuteni, pârtia, Culmea Pietricica. 

 Biserica Domnească Sf Ioan Botezătorul, construită în 1498, iese în evidență prin structura 

interioară, forma și stilul rafinat. 

 Turnul lui Ștefan cel Mare, construit la un an după proiectarea bisericii, împreună cu care făcea 

parte din vechea curte domnească. 

 Ruinele dacice de la Bâtca Doamnei datează din primul secol i.Hr. - primul secol d.Hr. 

 Muzeul de Istorie Piatra Neamț adăpostește aproximativ 20.000 de obiecte și cea mai importantă 

colecție arheologică aparținând culturii Cucuteni (mileniul 4-3 i.Hr.). 

 Muzeul de Sțiintele Naturii are o colecție de fosile de pești, din care 29 de specii care nu se mai 

găsesc nicăieri în lume, și de asemenea, exponate foarte rare din geologia, flora și fauna Munților 

Neamțului. 

 

Parcuri și alte spații de agrement 

 
 În comuna Farcașa nu există multe facilități pentru petrecerea timpului liber și agrement. Pentru 

copii, comuna dispune de un parc de joacă aflat lângă sediul primăriei, iar în anul 2017 au fost finalizate 

lucrările de modernizare a terenului de sport din comună. Acesta are dimensiuni de 60,30 x 28,30m și 

este acoperit cu gazon sintetic. 

  



5. Economia 
 

 Zona montană, cu limitări specifice, a impus direcția de dezvoltare a comunei Farcașa și din punct 

de vedere economic. Resursele sale naturale, precum lemnul, piatra sau cadrul natural, au determinat 

apariția unor societăți comerciale specializate în exploatarea și/sau prelucrarea acestora. Pe de altă 

parte, existența pășunilor au favorizat creșterea animalelor, însă în comună nu există un punct de 

colectare și/sau prelucrare a produselor lactate și a cărnii. Solul acid specific altitudinii, dar și dispunerea 

reliefului, nu sunt propice agriculturii, cu câteva excepții.  

 

5.1 Agricultură, silvicultură şi pescuit 
 

Fondul funciar al comunei Farcașa măsoară 9.233 ha, din care suprafața agricolă acoperă 2.813 

ha, pădurile ocupă 6.231 ha, iar restul de 189 ha sunt reprezentate de alte suprafețe (drumuri, 

comunicații). 

 
Figura nr. 2 – Fondul funciar al comunei Farcașa, după folosință 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2021 – DRS Neamț 

 

Având în vedere configurația terenurilor din comună, ocupațiile localnicilor sunt preponderent 

legate de creșterea animalelor, exploatarea lemnului și, sezonier, turism. În depresiuni solul este pietros 

și sărac, nefiind prielnic agriculturii cu excepția culturii cartofului și a porumbului. Pe lângă masa 

lemnoasă, din pădure pot fi recoltate și alte produse precum fructele de pădure, ciuperci și plante 

medicinale și de asemenea, nu poate fi neglijat nici vânatul. 

 

5.1.1. Cultura plantelor 

 

Activitățile economice de bază în aria montană propriu-zisă sunt preponderent cele de exploatare 

forestieră și creșterea animalelor. Așa cum se observă în graficul de mai jos, suprafața arabilă a comunei 

Farcașa este destul de redusă, ocupând doar 5,58% (157 ha) din suprafața agricolă, dar pe terasele 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

Suprafaţa agricolă Păduri Alte suprafețe 



inferioare ale Bistriței se cultivă cartof (ocupă peste 50% din suprafața cultivată în comună), plante 

furajere și porumb.  

 
Figura nr. 3 – Suprafaţa agricolă a comunei Farcașa, după folosință 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2021 – DRS Neamț 

 

5.1.2. Zootehnia 
 

Aproape întreaga suprafața agricolă a comunei este ocupată de fânețe (52,40%) și pășuni 

(41,88%), ceea ce favorizează creșterea animalelor. La 01.07.2021 efectivul de animale din comuna 

Farcașa număra 4.451 capete, după cum urmează: 

- bovine: 1.828 capete 

- ovine: 2.372 capete 

- caprine: 78 capete 

- cabaline: 33 capete 

- porcine: 140 capete 

 Conform datelor furnizate de primărie, în anul 2016, în comună existau 4 asociații ale crescătorilor 

de animale. 

 Având în vedere specificul zonei montane, în Farcașa există cele mai multe stâne de oi din județul 

Neamț. O parte dintre acestea pot fi vizitate de turiști pe parcursul anului, din luna iunie până în 

octombrie. Aceste stâne s-au adaptat realității economice din zilele noastre și oferă preparate specifice 

turiștilor și în unele situații, chiar cazare. 

De bună starea animalelor se ocupă medicul veterinar al comunei, în cadrul centrului de asistenţă 

sanitar-veterinară.  
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[VALUE]% 
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5.1.3. Fondul forestier 

 

 Fondul forestier al comunei Farcașa acoperă o suprafață de 6.231 ha și este alcătuit din amestec 

de foioase (predominant fag) și confiere (molid, brad). Acesta este gestionat de cele două ocoalele silvice 

din zonă: 

- Ocolul Silvic Borca, ocol ce cuprinde satul Stejaru și versantul nord-vestic al satului Bușmei; 

- Ocolul Silvic Galu ce cuprinde satele Farcașa, Popești, Frumosu și versantul sud-estic al satului 

Busmei. 

Aceste două ocoale silvice fac parte din Regia Națională a Pădurilor – Direcția Silvică Piatra 

Neamț. 

 

5.2 Industria şi IMM-urile 

 

Având în vedere posibilitățile oferite de relief și de infrastructura existentă, principalele sectoare de 

activitate la nivelul județului Neamț sunt agricultura (inclusiv silvicultură şi pescuit) – 33%, industria – 

14,43%, construcțiile – 9,91% și serviciile 28,71%. 

 
 
Figura nr. 4 - Întreprinderile active, pe activităţi ale economiei naţionale în județul Neamț (iulie 2021) 
 

 
Sursa: Prelucrare date de la DRS Neamț 
 

 În comuna Farcașa, la nivelul lunii octombrie 2021, erau înregistrate 46 de întreprinderi, din care 

29 erau active. Cele mai multe dintre acestea aveau ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul (7), 

urmate de cele care activau în domeniul exploatării forestieră și prelucrării lemnului (6) și cele din 

domeniul transportului (5).  



 
 
Figura nr. 5 - Întreprinderile active, pe activităţi ale economiei naţionale în comuna Farcașa (octombrie 
2021) - număr 

 

 
Sursa: Prelucrare date de la DRS Neamț 
 

 Dintre întreprinderile active, aproximativ 83% sunt microîntreprinderi și 17% sunt întreprinderi mici. 

Toate acestea au generat o cifră de afaceri de 37.094.067,00 lei în anul 2020. Întreprinderea aflată pe 

primul loc după cifra de afaceri (14.963.973 lei în anul 2020) activează în domeniul comerțului și 

serviciilor (supermarket și pensiune cu restaurant) și este principalul angajator din comună (46 angajați la 

nivelul anului 2020). Pe locul doi în topul IMM-rilor din comună, după indicatorul cifră de afaceri 

(7.454.339 lei în anul 2020), se află o întreprindere cu activitate în domeniul extracției pietrei, o altă 

resursă naturală de care dispune Farcașa. 

  

 Suprafaţa forestieră a comunei de 6.231 ha (67,49% din teritoriul comunei), explică existenţa mai 

multor societăţi comerciale cu activitate în domeniul exploatării forestiere și prelucrarea lemnului (6 din 

cele 29 cu activitate), iar 13% din angajaţii firmelor din comună se regăsesc în acest sector.  

 

 Amplasarea comunei într-un cadru natural pitoresc, favorabil practicării turismului montan și 

agroturismului, se reflectă în numărul de angajați din domeniu – peste 40% din totalul angajaților din 

întreprinderile înregistrate în comuna Farcașa se regăsesc în cadrul celor două pensiuni. Potrivit datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică – DRS Neamț (Turismul Județului Neamț - Breviar Statistic 

2019, 2020, 2021), în comuna Farcașa vin anual, în medie, 1.300 de turiști, preponderent în sezonul de 

vară. Aceștia sunt primiți în cele 3 unități de cazare: pensiunea Orizont (52 de camere) – sat Farcașa, 

pensiunea Orient (6 camere) – sat Frumosu și Glamount – Glamping (2 locuri în cort geodezic) – sat 

Farcașa. 

 



Sectorul serviciilor este prezent în comuna Farcașa prin intermediul societăţilor de transport rutier 

de mărfuri și persoane. Cinci societăţi comerciale cu acest obiect de activitate sunt înregistrate în 

comună, cu 9 angajaţi şi cu o cifră de afaceri de 2.776.986,00 lei în anul 2020, situându-se pe locul 4 în 

topul activităților economice. 

 

 În comună nu există societăţi comerciale care prestează servicii de telefonie fixă şi mobilă, dar 

locuitorii au acces la reţelele de televiziune prin cablu și ale operatorilor de telefonie. 

 

 Nu există sucursale bancare sau bancomate în comună, serviciile financiar-bancare sunt 

asigurate prin intermediul sucursalei CEC Bank și a bancomatelor CEC și Raiffeisen din comuna vecină 

Poiana Teiului, aflată la distanța de 10 km. 

 

Colectarea deșeurilor provenite de la gospodăriile comunei Fărcașa se face în sistem individual din 

„poartă în poartă“ de către concesionarul Edil Industry SRL. 

 
  

 
  



6. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător 
 

Creşterea volumului deşeurilor, în special a celor menajere, ridică probleme deosebite pentru 

fiecare comunitate locală, atât prin ocuparea unor suprafeţe de teren importante, cât şi pentru sănătatea 

oamenilor şi a animalelor. 

 

6.1 Poluarea aerului 

 

Modificarea compoziţiei aerului variază în funcţie de natura activităţilor antropice şi a surselor de 

poluare naturală şi industrială și are efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. 

Cei mai răspândiţi poluanţi ai aerului sunt cei din categoria aerosolilor solizi, respectiv pulberile. 

Acestea au diferite dimensiuni şi natură chimică, iar efectul asupra sănătăţii este foarte divers, depinzând 

atât de dimensiuni, cât şi de natura chimică. Principalele surse de poluare cu pulberi în suspensie (PM10 

şi PM2,5) sunt cele antropice precum: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele 

termoelectrice. Cariera de exploatare a pietrei și stația de betoane din satul Farcașa reprezintă o sursă 

de poluare prin emisiile de praf rezultate din activitate. Traficul rutier contribuie, de asemenea, la 

poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora, cât și datorită arderilor 

incomplete. 

O altă sursă de poluare a aerului este monoxidul de carbon care se formează în principal prin 

arderea incompletă a combustibililor fosili. Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în 

special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii şi primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct 

de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili pentru încălzire atinge un 

maxim. 

 

6.2. Poluarea solului 

 

Datorită gradului scăzut de industrializare, zonele agricole din comuna Farcașa sunt mai puţin 

afectate de factorii poluanţi caracteristici acesteia (îngrășăminte chimice, fertilizatori), în schimb suportă 

acţiunea unor factori de mediu limitativi, cum sunt: eroziunea, sărăcia în substanţe nutritive şi poluarea cu 

praf generat de cariera de exploatare a pietrei și stația de betoane, factori ale căror efecte negative sunt 

evidente în productivitatea agricolă (depunerile de praf afectează calitatea pajiștilor) şi calitatea mediului, 

în general. 

La nivelul judeţului Neamţ s-au identificat o serie de procese de degradare naturală şi antropică 

(defrișările, în mod special) care au avut ca efect următoarele forme de degradare ale solului: eroziune, 

alunecări de teren, inundabilitate, acidifiere, compactare, deficit de elemente nutritive, exces de umiditate 



etc. Comuna Farcașa se confruntă la rândul său cu aceste fenomene, în vara anului 2018, în urma ploilor 

abundente, au avut loc alunecări de teren ce au afectat locuințele și drumurile din zonă (satele Bușmei și 

Stejaru au fost cele mai afectate). În luna mai a anului 2021 a avut loc o nouă aluncare de teren, tot în 

urma ploilor, de acesată dată a fost afectată cariera de piatră, versantul prăbușindu-se peste utilaje.  

O altă sursă de poluare a aerului este traficul drumul național DN17B ce face legătura Piatra 

Neamț și Vatra Dornei și spre este, spre jud. Harghita. 

   

6.3. Poluarea apei 

 

Caracterul limitat al resurselor de apă precum și indispensabilitatea resurselor de apă subliniază 

necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva epuizării și degradării. Poluarea apelor este un 

proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a acesteia, produsă de o activitate umană, în 

urma căreia apele devin improprii pentru folosinţă. Schimbările climatice, accelerate de activitatea 

umană, reprezintă unul din principalii factori cu impact major asupra resursei de apă atât din punct de 

vedere cantitativ, cât și calitativ. 

Aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor 

uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de 

colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de 

asemenea, aglomerările < 2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de 

canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările 

umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape 

uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense. Acestă situație este întâlnită și în comuna Farcașa, 

canalizarea existentă nu acoperă toate cele cinci sate, iar ploile aubundente pun probleme mari în acest 

sens. 

 
6.4. Poluarea sonoră 
 

Principalele surse de poluare sonoră din comuna Farcașa sunt cariera de exploatare a pietrei din 

satul Farcașa și traficul de pe drumul național DN17B care travesează comuna, inclusiv traficul greu 

generat de exploatare lemnului și a pietrei. Acesta reprezintă principala cale de comunicație din zonă, 

toate cursele de transport auto în comun care circulă de la Piatra Neamț spre Vatra Dornei trec prin 

comuna Farcașa. 

 
6.5. Gestionarea deşeurilor 
 



Județul Neamț este împărțit în 4 zone de colectare a deșeurilor, comuna Farcașa face parte din 

Zona de colectare 4, unde operatorul de colectare este S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. În mediul rural, 

colectarea deșeurilor se face pe tot parcursul anului, după cum urmează: 

 deșeurile reziduale sunt colectare în puncte de colectare cu containere de 1.100 l;  

 deșeurile reciclabile în 3 fracții (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă). 

Colectarea deșeurilor biodegradabile este în curs de dezvoltare prin sistemul din ușă în ușă pentru 

fiecare zonă cu pubele de 60 l. 

În zona 4, deșeurile reziduale sunt transferate prin stația de transfer Tașca (instalație POS cu o 

capacitate proiectată de 9.000 tone/an) în depozitul Girov. Deșeurile reciclabile colectate de pe raza 

localităților din zona 4 sunt transportate direct în instalația de sortare manuală Tașca (instalație POS cu o 

capacitate proiectată de 2.600 tone/an). 

În ceea ce privește deșeurile biodegradabile, conform datelor furnizate de ADI Neamț cantitatea de 

colectată separat la sfârșitul anului 2019 era egală cu 0, cauzele posibile pot fi: 

• probleme de comunicare cu populația; 

• stații de compostare existente neadecvate pentru tratarea biologică a biodeșeurilor colectate separat; 

• operatorii actuali care operează stațiile de compostare existente sunt neinteresați de acest flux de 

deșeuri; 

• costuri de colectare mari raportând km efectuați cu cantitatea colectată. 

 
6.6 Zone cu risc natural şi antropic 
 

 Datorită amplasării sale, comuna Farcașa este expusă alunecărilor de teren, cele mai mari 

probleme înregistrându-se în satele Stejaru şi Buşmei, unde, în anul 2018 au fost inundații ce au devastat 

zeci de gospodării, sute de oameni fiind nevoiți să își părăsească locuințele (230 de oameni au fost 

evacuați din satul Stejaru și 100 din Buşmei). 

 În vederea prevenirii și combaterii inundațiilor produse de viituri, primăria a depus proiecte în 

vederea obținerii de finanațări nerambursabile pentru amenajarea pâraielor și a torenților din comună. 

Până în prezent s-au executat lucrări de prevenire și combatere a inundațiilor produse de viituri pe pârâul 

Crucii. 

Un alt proiect are în vedere regularizarea torentului Bușmei, un mare pericol pentru comună, pentru care 

s-a solicitat finanțare prin Compania Națională de Investiții. 

  



7. Analiza de potenţial a Comunei Fărcașa 
 

7.1 Perspective ale dezvoltării pe plan european, internaţional 
 

 Atragerea investiţiilor, calitatea vieţii, cultura şi evenimentele sportive, schimburile comerciale, 

târgurile, agroturismul și turismul ecologic, cel de pescuit şi vânătoare, sunt printre instrumentele cele mai 

performante folosite pentru consolidarea economiei locale şi promovarea activităţilor sociale. 

 Mediul rural se confruntă în prezent cu cele mai mari provocări, provocări care au avut avantajul de 

a provocat şi ambiţiona comunităţile locale pentru a găsi soluţii din cele mai inovative la probleme 

cotidiene. Abordarea integrată şi sustenabilitatea sunt condiţii esenţiale pentru câştigarea acestei 

competiţii. Cele două elemente fac posibil accesul comunităţilor rurale mici la credite internaţionale, 

întăresc potenţialul local de investiţii şi crearea de parteneriate.  

Prin poziționarea sa în zona montană, comuna Farcașa beneficiază de o situare deosebită în 

context peisagistic, indiferent de nivelul de intruziune al modernității sau al nivelului de planificare, context 

care îi oferă numeroase perspective de dezvoltare în special în direcțiile stabilite de Politica de coeziune 

2021-2027 - investiții verzi: ecoturism, agroturism, agricultură bio-eco, produse tradiționale locale. 

 

7.2 Analiza SWOT pe domenii 
 

7.2.1 Economia 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• resurse naturale ce pot fi exploatate în scop 

economic: piatră, lemn, pășuni și fânețe;  

• resurse naturale ce pot fi exploatate în mod 

sustenabil (de ex. cadru natural poate fi valorificat 

în scop turistic – agroturism, ecoturism); 

• existența agenților economici înregistrați care își 

au sediul sau punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

• existența forței de muncă disponibilă în comună, 

multe persoane apte și doritoare de a lucra; 

 

• economia locală depinde de trei activităţi: 

exploatarea lemnului, a pietrei și turism; 

• firme mici ce activează în domenii cu valoare 

adaugată mică (comerț, prelucrarea inferioară a 

lemnului și a pietrei); 

• creşterea animalelor are productivitate redusă şi 

este practicată în mod individual în gospodării; 

• produsele agricole sunt în general 

comercializate într-o formă neorganizată, „direct 

din gospodărie”;  

• existența unui potențial agricol/zootehnic 

insuficient exploatat în lipsa posibilităților de 

valorificare a acestuia (lipsa centrelor de 

colectare/depozitare, a unităților de prelucrare a 



produselor rezultate din activiățile agricole); 

• lipsa unor capacități de producție pentru 

procesarea materiile prime agricole: legume, 

fructe, lapte, carne; 

• veniturile din agricultură sunt reduse şi 

fluctuante în funcţie de condiţiile climatice şi de 

preţul pieţei; 

• sectorul de artizanat și meșteșuguri nu 

corespunde cu potenţialul existent; 

• ponderea redusă a întreprinderilor cu website 

propriu în total întreprinderi active; 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 

• potențial ridicat în creșterea și valorificarea 

fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile, a 

produselor lactate; 

• posibilitate certificării și vânzării unor produse 

locale sub eticheta de produse ecologice/bio/ 

organice sau produse tradiționale; 

• cooperare între producătorii agricoli locali și 

agenți economici activi în domeniul industriei 

alimentare; 

• cofinanțare din resurse guvernamentale a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a pregătirii 

resursei umane; 

• existența oportunităților de finanțare a 

activităților, prin programe în cadrul fondurilor 

nerambursabile; 

• programe finanțate din Fondurile Structurale și 

de Coeziune 2021-2027 pentru 

calificare/recalificare/ specializare în meserii din 

domeniile turism-servicii, construcții, agricultură, 

producție; 

• instabilitate legislativă, modificarea frecventă a 

legislației economice i fiscale; 

• politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor (taxe și 

impozite numeroase); 

• adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților 

economici și a forței de muncă; 

• capacitate redusă de susținere financiară a 

modernizării; 

• resimțirea efectelor negative economice și 

sociale cauzate de pandemia COVID 19; 

 

 



 
 
 
 
 

7.2.2 Resursele umane, forţa de muncă şi şomajul 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• forță de muncă ieftină; 

• disponibilitate de angajare în diferite meserii, în 

funcție de motivarea personală; 

• număr relativ mare al persoanelor tinere apte de 

muncă; 

• dorința populației de a avea locuri de muncă pe 

teritoriul comunei sau în localitățile învecinate; 

• rata redusă a infracționalității; 

 

• îmbătrânirea populației (spor natural negativ, 

migrarea tinerilor spre centre urbane); 

• număr relativ mare al persoanelor inactive în 

rândul populației apte de muncă; 

• menținerea trendului privind scăderea natalității; 

• adaptarea mai lentă a populației mature și 

vârstnice din comună, la schimbările și 

provocările lumii actuale în general și la 

fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, 

în special; 

• migrarea persoanelor cu pregătire profesională, 

în special spre mediul urban și în străinatate; 

• capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor zonei; 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 

• existența unor reglementări care stipulează 

acordarea de facilități angajatorilor care creează 

noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți etc.; 

• creșterea nivelului de calificare/recalificare/ 

perfecționare prin participarea la programe de 

pregătire profesională derulate în cadrul uno r  

proiecte finanțate din fonduri nerambursabile; 

• modificarea mentalității persoanelor 

disponibilizate, prin abordarea de atitudini active 

pe piața muncii (căutare a unui loc de muncă, 

reconversie profesională); 

• implicarea autorităților locale în problemele 

• menținerea tendințelor migraționiste către 

centrele urbane a populației tinere;  

• accentuarea procesului de îmbătrânire din 

rural; 

• creșterea șomajului în rândul absolvenților de 

liceu; 

• creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii, economiei locale și 

asistenței sociale în perspectivă; 

• estomparea tradițiilor locale, odată cu trecerea 

timpului; 

• continuarea migrației absolvenților de 

învățământ superior și a persoanelor calificate în 



comunității, în vederea identificării de soluții 

financiare, materiale; 

• propunerea Comisiei Europene pentru cadrul 

financiar multianual 2021-2027 - obiectivul de 

politică nr. 4 - „O Europa mai socială” și alocări 

financiare prin FSE+ pentru educație, ocupare, 

incluziune, combaterea sărăciei. 

alte State Membre sau în alte regiuni mai 

dezvoltate ale României; 

• resimțirea efectelor negative economice și 

sociale cauzate de pandemia COVID 19. 

 

7.2.3 Infrastructură şi telecomunicaţii 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• amplasarea comunei pe un drum național 

(DN17B) care face legătură Moldovei cu 

Transilvania (jud. Harghita); 

• conectarea comunei la reţeaua de energie 

electrică (toate gospodăriile sunt racordate); 

• dezvoltarea continuă a rețelei comunale de 

drumuri; 

• nivel ridicat de acoperire al reţelelor de 

comunicaţii fixe şi mobile; 

• reţeaua de alimentare cu apă existentă sau în 

stadiu de înfiinţare în majoritatea satelor; 

• accesul foarte bun al populației la servicii de 

comunicații (telefonie, TV, internet); 

• ponderea ridicată, și în creștere continuă, a 

numărului de gospodării conectate la rețele de 

internet (inclusiv broadband); 

 

• lipsa reţelei de canalizare din comună (reșea de 

canalizare există doar în satele Farcașa și 

Frumosu); 

• lipsa accesului direct pe cale feroviară (cea mai 

apropiată gară este la 62 km); 

• inexistenţa unor curse regulate de 

autobuz/micorbuz care să asigure transportul de 

la gară pentru a îi aduce în localitate; 

• reţele de transport public local limitate, fără 

conexiuni majore cu localităţile limitrofe; 

• infrastructură socială şi de sănătate insuficient 

dotată şi dezvoltată; 

• lipsa rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

• lipsa trotuarelor pentru pietoni; 

• indicatoare rutiere insuficiente în unele zone cu 

risc (în special la trecerile de pietoni, eventual cu 

avertizare sonoră și luminoasă); 

• lipsa unui drum ocolitor care să preia traficul de 

mare tonaj, care circulă spre/dinspre cariera de 

piatră și exploatațiile forestiere din zonă; 

• lipsa unui sistem video de supraveghere 

stradală; 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 



• proiecte de înființare/modernizare/reabilitare 

infrastructură depuse spre finanțare din fondurile 

Companiei Naționalaede Investiții;  

• programe finanțate din Fondurile Structurale și 

de Coeziune pentru infrastructură perioada 2021-

2027; 

• posibilitatea utilizării fondurilor guvernamentale 

pentru asigurarea infrastructurii de interes local; 

 

• creșterea semnificativă a prețului la utilități (în 

mod special cel pentru energia electrică); 

• reticența populației în ceea ce privește 

racordarea la utilități, principalul motiv fiind cel de 

natură financiară; 

• apariția unor dificultăți în desfășurarea lucrărilor 

de infrastructură (condiții de trafic sau meteo); 

• costul ridicat al documentațiilor preliminare și 

necesitatea cofinanțării proiectelor, poate 

împiedica accesarea fondurilor europene pentru 

menținerea, înființarea și dezvoltarea 

infrastructurii. 

 
7.2.4 Educaţia şi învăţământul 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• structura organizatorică a școlii este 

corespunzătoare la nivelul comunei, școala 

dispune de întregul arsenal curircular, inclusiv 

mijloace audio-video și multimedia;  

• există un management responsabil cu 

implicare directă, pe toate planurile 

(administrativ, educativ, resurse etc.); 

• comunicare formală, informală și nonformală 

bună; 

• monitorizarea activității de formare din școală 

este corespunzătoare, urmărește cunoașterea 

culturii organizaționale a școlii, corectitudinea 

activității și rezultatele efective ale formării 

personalului didactic; 

• aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului 

școlar; 

• cadre didactice calificate 100% şi titulare, cu 

vechime mare atât în învăţământ, cât şi în 

• organizarea defectuoasă a CDȘ (curriculumul la 

decizia şcolii): nici elevi, nici părinții nu manifestă 

suficient interes pentru această problemă; 

• oferta școlii se realizează în funcție de 

interesele cadrelor de încadrare; 

• insuficienta implicare a resurselor umane în 

acțiuni de performanță; 

• mentalitatea învechită a unor cadre didactice, 

dificultăți în adaptarea acestora la tehnologia 

modernă; 

• cadre didactice care fac naveta sau care predau 

la mai multe școli în același timp; 

• baza materială depășită a laboratoarelor; 

• lipsa unor programe informatice educaționale 

operative (soft); 

• lipsa materialelor sportive calitative; 

• pierderea posibilității de formare a eșalonului 

liceal la nivel de comună; 



şcoală, permite realizarea unui învăţământ de 

calitate; 

• ponderea cadrelor didactice cu performanțe în 

activitatea didactică este de 15%; 

• relaţiile interpersonale existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis şi 

stimulativ; 

• situația la învățătură prezintă rezultate bune la 

toate nivelele; 

• puține tendințe de neșcolarizare sau abandon 

școlar; 

• stare disciplinară bună; 

• spații școlare adecvate pentru activitatea de 

formare; 

• dotarea cu tehnologie informațională 

(laborator IT) corespunzătoare; 

• existența PC-ului la o mare parte din elevii 

școlii; 

• fondul de carte din biblioteca școlii este bogat 

și cu noutăți editoriale; 

• susținerea activităților din planul anual de 

activități școlare și extrașcolare, toate cadrele 

didactice fiind implicate în activitatea de 

formare continuă la nivel de școală; 

• obiectivele propuse sunt în conformitate cu 

nevoile de formare ale cadrelor didactice și 

răspund nevoilor școlii și ale colectivului de 

elevi; 

• există interes pentru activitatea de consultanță 

și consiliere a cadrelor didactice; 

• contactele cu diverse instituții pentru realizarea 

unor activități extracurriculare (biserica, poliția și 

dispensarul). 

• familiile elevilor nu sunt implicate suficient în 

activitatea de educare a copiilor. 

• stare materială modestă şi nivel scăzut de 

cultură şi instruire al unor familii; 

• accesul dificil, din punct de vedere material, la 

activitățile de perfecționare didactică; 

• fonduri insuficiente/inexistente pentru 

premierea performanței școlare a elevilor; 

• lipsa unor programe de tipul „Școala după 

școală”. 

O T 



Oportunităţi (Opportunities) Ameninţări (Threats) 

• existența unui posibil curriculum la decizia școlii; 

• posibilitatea realizării de proiecte europene; 

• angajarea unor cadre didadctice tinere cu 

mentalități diferite, cu spirit de inițiativă și viziuni 

noi în abordarea procesului educațional; 

• îmbogățirea/modernizarea bazei material-

didactice prin participarea în proiecte cu finanțare 

nerambursabilă; 

• bună colaboare cu I.S.J. și C.C.D.; 

• infuzia de resurse financiare în școală pentru 

manuale școlare, reparații curente și capitale; 

• disponibilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, Biserică, Poliție, instituții 

culturale); 

• elevii și familiile acestora sunt pregătite pentru 

schimbarea modului de abordare a procesului 

instructiv – educativ; 

• dorinţa pentru schimburi de experienţă şi pentru 

acţiuni organizate în parteneriat cu alte școli; 

• școala oferă un grad sporit de siguranță elevilor. 

• incoerența politicilor educaționale la nivel 

național; 

• lipsa unor politici educaționale consecvente cu 

ținte și strategii clare care să fie urmărite 

indiferent de partidul de la guvernare; 

• motivarea morală și salarială nu ajută cadrul 

didactic în activitate; 

• programe școlare prea încărcate; 

• existența altor oferte curriculare din parte școlilor 

învecinate (concurență neloială); 

• infrastructura școlară uzată datorită întreținerii 

deficitare cauzată de lipsa fondurilor necesare 

(spații școlare, mobilier, echipamente); 

• formarea inițială a cadrelor didactice este 

deficitară; 

• scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 

părinți); 

• eliminarea fondurilor de premiere și stimulare; 

• lipsa de experiență și de sprijin privind 

elaborarea de proiecte de finanțare; 

• prea multă birocrație în accesarea fondurilor 

naționale și europene; 

• migrația elevilor către alte unități școlare, fără o 

motivație temeinică; 

• slaba motivație a elevilor pentru învățătură; 

• impactul nociv a unor emisiuni TV asupra 

psihicului elevilor; 

• popularizarea prin emisiunile TV a subculturii și 

a nonvalorilor. 

 

7.2.5 Cultura 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• existenţa unei infrastructuri culturale: 3 cămine • fonduri insuficente pentru reabilitarea și 



culturale;  

• monumente istorice de interes național (Biserica 

„Cuvioasa Paraschiva” din satul Farcașa, 

Ansamblul de case de lemn din secolul XVIII-XIX, 

din satul Popești); 

• existenţa punctului muzeistic „Ioan Luca“ 

(colecție de etnografie și folclor); 

• existenţa unei biblioteci publice cu un fond de 

carte de peste 8.000 de volume; 

• manifestarea cultural-artistică Ziua Comunei 

Farcașa, organizată anual în prima duminică 

după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 

15 august. 

modernizarea tuturor clădirilor cu destinație 

culturală; 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 

• stimularea creativității și inițiativei locale prin 

revigorarea și valorificarea tradițiilor cultural – 

artistice (serbări, hore etc.); 

• atragerea de surse de finanțare pentru 

conservarea și modernizarea obiectivelor 

culturale de pe raza comunei; 

• dezvoltarea programelor de înfrățire cu 

localități din țară și/sau străinătate; 

• implicarea mai dinamică a instituțiilor de 

învățământ de pe raza comunei în 

desfășurarea activităților cu caracter cultural; 

• conștientizarea populației despre rolul și 

importanța culturii naționale în propășirea 

neamului nostru românesc; 

• parteneriate cu instituții culturale județene, 

naționale și europene în vederea unei mai bune 

cunoașteri și promovări a culturii națioanale și 

europene; 

• existența unor programe variate de finanțare 

• buget insuficient alocat activităților culturale; 

• subfinanțare a achizițiilor de carte; 

• insuficientă preocupare pentru cunoaşterea 

istoriei şi a tradiţiilor locale, prin punerea în 

valoare a tezaurului cultural - istoric existent în 

localitate; 

• îmbătrânirea populației active, migrația tinerilor și 

dezinteresul față de viața spiritual-culturală a 

comunității, grevează acțiunile derulate în acest 

domeniu; 



nerambursabilă în domeniul cultural, atât pentru 

infrastructură, cât și pentru manifestări culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.6 Turism, sport şi recreaţie 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• amplasarea comunei într-un cadrul natural cu 

potențial deosebit – Munții Bistriței și Stânișoarei; 

• posibilitatea de practicare a mai multor tipuri de 

turism: montan, rafting și canioning pe râul 

Bistrița (pe traseul Vatra Dornei - Poiana Teiului), 

ciclism montan (mountain-biking), turism rural și 

agroturism, cultural (prezența a numeroase 

monumente istorice de importanță națională și 

internațională în apropiere, dar și în comună); 

• tradiții care se păstrează încă și gastronomie 

locală; 

• existența unui Centru de Informare și Promovare 

Turistică; 

• existența unui parc în com. Farcașa 

• existența unui teren de sport modernizat, cu 

gazon sintetic (dimensiuni 60,30 x 28,30 m); 

• sala de sport a şcolii din satul Farcașa 

• nivelul foarte scăzut al indicelui de utilizare a 

capacității de cazare în funcțiune în comună – 

8% în 2019 (față de media pe județ de 23,5%); 

• nivelul scăzut al duratei medii de ședere în 

pensiunile din comună (raportat la potențialul 

turistic existent) variind între 1,59 - 1,92 

nopți/turist în perioada 2017-2019 (valoare 

inferioară mediei naționale); 

• numărul redus de turiști străini care vizitează 

regiunea și comuna (în anul 2019 au fost 

înregistrați 155.263 turiști străini - aproximativ 

12% din totalul la nivel național); 

• lipsa unor trasee turistice omologate; 

• lipsa alternativelor de petrecere a timpului liber; 

• infrastructura de acces rutier deficitară 

• infrastructura de recreere şi relaxare redusă în 

comparaţie cu posibilităţile geografice; 

• lipsa unor structuri de turism şi recreere din 

partea structurilor private; 

• lipsa posibilităților de petrecere a timpului liber în 

comună sau în împrejurimi; 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 

• prezența, la distanțe relativ mici de comună, a 

unor obiective turistice cunoscute la nivel 

• proximitatea față de alte destinații mult mai 

cunoscute și frecventate de turiști; 



național: Lacul Izvorul Muntelui (schi nautic, 

surfing și hidroscuter), Parcul Național Ceahlău, 

Parcul Național Vânători-Neamț, siturile Natura 

2000;  

• trasee de patrimoniu: Pe urmele Vitoriei Lipan 

pe Drumul Talienilor trece prin Farcașa; 

• prezența pe site-urile de booking a celor două 

pensiuni mari din comună; 

• posibilitatea înființării unui serviciu de 

Salvamont pentru a putea omologa diverse 

trasee turistice. 

• programe finanțate din Fondurile Structurale și 

de Coeziune pentru infrastructură perioada 

2021-2027; 

• realizarea de asocieri între Primariă Farcașa şi 

diverși operatori economici pentru dezvoltarea de 

spaţii de petrecere a timpului liber.  

• zgomotul și praful generat de exploatarea de 

piatră și stația de betoane din satul Farcașa; 

• scăderea veniturilor populației; 

• restricțiile de circulație și limitarea numărului de 

turiști ce pot fi primiți în structurile de cazare în 

contextul pandemiei de COVID 19. 

• buget insuficient alocat activităților sportive; 

 

7.2.7 Sănătate şi asistenţă socială 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

Sănătate 

• existența și buna funcţionare a cabinetului 

individual de medicină de familie;  

• existența a doi medici stomatologi; 

• toţi locuitorii sunt înscrişi la un medic de familie. 

• experienţa personalului medical; 

• existența unei farmacii în centrul comunei; 

 

Asistenţa socială 

• pondere mică a populației cu nevoi de asistare; 

• informare operativă cu privire la formele de 

ajutor de stat; 

• administrația locală asigură servicii pentru 

Sănătate 

• accesibilitate scăzută pentru locuitorii comunei 

la serviciile publice de sănătate din mediul urban; 

 

Asistenţa socială 

• personal insuficient angajat în structurile de 

resort ale administrației publice locale; 

• insuficientă implicare a societății civile; 

• percepere denaturată a scopului asistenței 

sociale, din partea populației; 

• inexistența unor servicii adresate persanelor 

vârstnice sau/și cu dizabilități (îngrijiri la 

domiciliu/centre de zi și centre de primire); 



protecția socială; 

 

• lipsa voluntariatului în domeniul serviciilor pentru 

vârstnici; 

• lipsa unei cantine sociale; 

• lipsa locuințelor sociale pentru persoane 

sărace/familii tinere care nu au posibilități 

financiare pentru achiziționarea de locuințe; 

• lipsa unui centru social (azil) pentru persoane 

vârstnice aflate în situații care nu le permit să-și 

asigure serviciile de îngriire personală și a 

locuinței; 

• lipsa unui Centru Multifuncțional în care să fie 

organizate servicii/activități pentru diferite 

categorii de persoane defavorizate. 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 

Sănătate 

• linii de finanţare externe şi includerea unei 

linii de buget local în vederea cofinanţării 

eventualelor aplicaţii, acțiuni/activități 

 

Asistenţă socială 

• construirea și dotarea unui complex social 

care să cuprindă un cămin-azil pentru bătrânii 

comunei; 

• existența la nivel național, de programe 

consistente destinate asistenței sociale; 

• dezvoltarea economică a comunei va permite 

îmbunătățirea nivelului finanțărilor care vor 

putea fi atrase la nivel local; 

• posibilitatea înființării unor structuri ale 

economiei sociale; 

• posibilitatea înființării unui magazin economat; 

Sănătate 

• costuri ridicate ale serviciilor medicale; 

• legislație fluctuantă în domeniu;  

 

Asistenţă socială 

• costurile ridicate pot genera dificultăți în 

dotarea diverselor obiective de asistență socială 

care se doresc a fi înființate; 

• sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea activă 

 

7.2.8 Mediu 
 

S W 



Puncte tari (Strenghts) Puncte slabe (Weaknesses) 

• suprafața mare acoperită de păduri, nivel redus 

de poluare; 

• existența în apropiere a unui număr mare de arii 

naturale protejate (parcuri naționale, naturale și 

rezervații, situri incluse în rețeaua europeană 

Natura 2000); 

• existența zonelor care dețin un potențial ridicat 

al surselor regenerabile și a proiectelor de 

valorificare a acestui potențial. 

• ponderea scăzută a populației conectate la 

rețeaua de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare; 

• eficiența redusă a valorificării sistemelor de 

colectare selectivă puse la dispoziție de către 

operatorul de salubritate și/sau administrația 

publice; 

• suprafața foarte mare afectată de fenomenele 

de pantă (eroziune de suprafață, alunecări de 

teren); 

• existența unor zone cu risc potențial 

semnificativ la inundații; 

• ponderea redusă a locuințelor eficiente 

energetic/reabilitate termic în total locuințe; 

• gradul foarte redus de reciclare a deșeurilor, în 

special a celor menajere. 

O 
Oportunităţi (Opportunities) 

T 
Ameninţări (Threats) 

• creșterea aportului adus de economia circulară 

la creștere și ocupare (reutilizare, reparare, 

refolosire); 

 

• zgomotul și praful generat de exploatarea de 

piatră și stația de betoane din satul Farcașa; 

• interesul slab al populației în colectarea și 

depozitarea selectivă a deșeurilor, în protejarea 

mediului, apetitul redus al operatorilor economici 

în a dezvolta investiții specifice valorificării, 

reciclării deșeurilor 

 

7.2.9 Administraţie locală 
 

S 
Puncte tari (Strenghts) 

W 
Puncte slabe (Weaknesses) 

• personal cu nivel mare de experienţă în 

administraţie publică; 

• implicarea activă a Primăriei în problemele 

comunității; 

• gradul relativ mare de colectare a taxelor şi 

• legislație insuficient cunoscută de către 

personalul din instituțiile publice, ca urmare a 

numărului mare de schimbări legislative; 

• neparticiparea personalului din Primărie la 

acţiuni de formare profesională continuă. 



impozitelor de la populaţie (80%); 

• deschiderea administrației actuale către 

investiții; 

• cooperare intra-judeţeană, regională: 

- GAL Ceahlău  

- ADI ECO NEAMȚ 

 - ADI AQUA NEAMȚ 

 

O 

Oportunităţi (Opportunities) 

T 

Ameninţări (Threats) 

• formarea profesională continuă a funcționarilor 

publicii (achiziții publice, anticorupție și 

antifraudă, relații publice, digitalizare, urbanism, 

registru agricol, asistență socială etc.) 

• colaborare cu alte municipialităţi: localităţi 

înfrăţite; 

 

• riscul eșecului în realizarea și finalizarea unor 

proiecte; 

• refuzul popolației de a achita unele taxe şi 

impozite. 

 
  



8. Procesul de consultare publică – observaţii şi concluzii 
 
 

Procesul de consultare publică a comunităţii locale din Comuna Farcașa, jud. Neamț, a avut loc pe 

parcursul elaborării strategiei locale de dezvoltare. Scopul acestei consultării a fost obţinerea unei imagini 

de ansamblu asupra realităţilor locale, identificând atitudini, păreri, aspiraţii, interese şi convingeri ale 

locuitorilor privind aspecte legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată de comunitate. 

 Pe de altă parte, acest proces are rolul şi avantajul de a asigura prioritizarea corectă a direcţiilor de 

dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea 

comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. 

 În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Farcașa s-a utilizat pentru culegerea 

datelor ancheta ca metodă de cercetare cantitativă, iar instrumentul folosit a fost chestionarul. Acesta a 

fost publicat pe website-ul primăriei şi împărţit în comunitate. De asemenea, au fost purtate discuţii libere 

cu lideri ai comunităţii locale, pentru a surprinde anumite aspecte ce nu pot fi observate dor prin utilizarea 

chestionarului. 

În cadrul dezbaterii publice au participat cetățeni din toate cele 5 sate ale comunei, media de 

vârsta fiind de 46 ani, 65,31% din populația chestionată aparţinea genului feminin, iar 34,69% aparţinea 

genului masculin. O mare parte din cei chestionați aveau ocupații casnice sau erau pensionari (34%). 

 Din punct de vedere al nivelului de educaţie, majoritatea persoanelor aveau studii medii (liceul) – 

48,08%, absolvenţi de învâţământ obligatoriu (10 clase) erau 11%, iar cei care au absolvit o instituţie de 

învâţământ superior erau 17,31%.  

 Sinteza răspunsurilor la întrebările din chestionar este prezentată în cele ce urmează.  

 Participanţii la consultarea publică (grupul ţintă) au avut o structură eterogenă din punct de vedere 

al vârstei, sexului, nivelului de educaţie şi ocupaţiei, prima întrebare a chestionarului se referă la datele 

de identificare ale repondeților. 

 

Întrebarea 2. Cum apreciați zona în care locuiți din următoarele puncte de vedere: 

Acordați pentru fiecare rând o nota de apreciere de la 1 la 5, unde 1 = foarte slabă și 5 = foarte bună 

Rețeaua de apă  

Canalizarea din zonă 

Rețeaua de gaze 

Liniștea și siguranța zonei 

Aprovizionare cu produse agroalimentare 

Parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii 

Distanța față de școală 



Calitatea străzilor, a drumurilor de acces 

Trotuare, refugii pentru pietoni 

Accesibilitate pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități 

Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.) 

Opțiunile pentru petrecerea timpului liber (activități culturale, evenimente) 

Iluminatul din zonă 

Capacitatea unităților de învățământ (nr. locuri, disponibile, la clasă) 

Starea fizică a unităților de învățământ, inclusiv accesul la utilități 

Dotările din unitățile de învățământ 

Funcționarea învățământului la distanță (școala on-line) 

Serviciile medicale primare furnizate de medicii de familie 

Serviciile medicale primare furnizate de medicii stomatologi 

Servicii de asistență socială acordate pentru copii pentru familii cu copii 

Servicii de asistență socială acordate pentru bătrâni 

Servicii de asistență socială acordate pentru persoane cu handicap 

 

 În ceea ce privește infrastructura de apă-canal se constată diferențe mari între sate, răspunsurile 

variind de la foarte slabă pentru satele Bușmei, Popești (canalizarea lipsește) și Stejaru, la bună și foarte 

bună pentru satul-reședință Farcașa. 

 

Rețeaua de apă din satul Farcașa 
 

 
 

 Locuitorii satului Fărcașa sunt mulțumiți de starea infrastructurii de apă, 65% dintre răspunsuri 

arată că rețeaua de apă este într-o stare bună, foarte bună sau acceptabilă. 

 

11.00% 

22.00% 

27.00% 27.00% 

11.00% 

0.00% 

1.Foarte slabă 2.Slabă 3.Acceptabilă. 

4. Bună 5. Foarte bună Nu este cazul 



Rețeaua de apă din satul Popești 
 

 
 

Rețeaua de apă din satul Popești este slab dezvoltată, fapt reflectat și de procentul de 42,86% al 

celor care consideră că infrastructura are o calitate slabă și foarte slabă. De altfel, Primăria a depus un 

proiect pentru înființarea sistem de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare în satele 

Frumosu, Popești, Farcașa și Bușmei. 

 
Rețeaua de apă din satul Stejaru 
 

 
  
 Peste 57% din locuitorii satului Stejaru sunt mulțumiți de starea rețelei de apă. Pe de altă parte, 

rețeaua de apă și canalizare din satul Bușmei este deficitară, la fel și cea din satul Frumosu. 

 

 

 

 

 

14,29% 

28,57% 

42,87% 

14,29% 

1.Foarte slabă 2.Slabă 3.Acceptabilă. 

4. Bună 5. Foarte bună Nu este cazul 

[VALUE]4,29% [VALUE]4,29% 

57,14% 

[VALUE]4,29% 

1.Foarte slabă 2.Slabă 3.Acceptabilă. 



Întrebarea 3. Strategia de dezvoltare a comunei trebuie să reducă problemele cu care se confruntă 

locuitorii acesteia. Numiți o problemă cu care se confruntă majoritatea locuitorilor comunei. 

 

 
 
 Principalele două probleme semnalate de locuitorii comunei Farcașa sunt legate de infrastructura 

de drumuri și de locurile de muncă aproape inexistente la nivelul comunei, în special pentru cei tineri. Pe 

locul trei se află lipsa posibilităților de petrecere a timpului liber, atât pentru adulți, cât și pentru copii (la 

nivelul comunei există un singur spațiu de joacă, în satul Farcașa). 

 O altă problemă importantă semnalată de mebrii comunității locale o reprezintă praful și zgomotul 

generat de cariera de piatră și stația de betoane din satul Farcașa. 

 
Întrebarea 4. Vă rugăm să indicați direcțiile în care ar trebui să se investească mai mult în comuna 
Farcașa. 
 

 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% [VALUE]% 
[VALUE]% [VALUE]% 

[VALUE]% 
[VALUE]% 

Asfaltare străzi 
Iluminat public 
Locurile de muncă 
Locurile de joacă/petrecerea timpului liber 
Cultura 
Protecție socială 
Servicii medicale 
Colectare și depozitare deșeuri 
Nu știu/nu răspund 

28.39% 

14.81% 

6.17% 7.40% 7.40% 
3.70% 4.93% 

16.04% 
11.11% 

Reabilitarea străzilor și / sau trotuarelor 
Facilitarea investițiilor private 
Comunicarea cu cetățenii 
Învățământul 
Locuri de joacă/petrecerea timpului liber 
Incluziunea socială a grupurilor defavorizate 
Serviciile medicale din comună 
Proiecte de calificare sau recalificare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă 
Nu știu/nu răspund 



 

 Reabilitarea străzilor și a trotuarelor (inexistente în cea mai mare parte a comunei) reprezintă 

principala problemă a locuitorilor din comuna Farcașa și a fost indicată ca primă direcție de acțiune 

pentru viitor.  

 O altă problemă pentru comunitate o reprezintă lipsa locurilor de muncă și/sau posibilitățile de 

recalificare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomere sau casnice. O posibilă 

rezolvare a acestei probleme ar putea fi investițiile private, dar amplasarea comunei reprezintă un factor 

limitativ, circulația dificilă a persoanelor și mărfurilor descurajează posibilii investitori. 

 Locuitorii comunei au indicat și alte direcții de dezvoltare pentru comuna lor sau probleme ce 

trebuie rezolvate, precum: turism, energie verde, prelucrarea produselor agricole, noi izvoare de apă, 

amanejarea curții școlii, a căminului cultural, înființarea unui atelier de lucru manual, amenajare unei pârtii 

de ski, centru pietonal, sediu nou primărie, regularizare pârâu și torenți, curățenie străzi. 

 

5. Care din zonele comunei necesită investiții mai însemnate? 
 

 
 
 

 Răspunsurile primite inidcă faptul că satul Bușmei necesită investiții mai însemnate, urmat de satul 

Farcașa și Stejaru, Popești și Frumosu. 

 

 

 

 

 

 

 

27.77% 

25.00% 

9.72% 

15.27% 

22.22% 

Busmei Farcasa Frumosu Popesti Stejaru 



Întrebarea 6. Ce instrumente considerați că ar facilita comunicarea între cetățeni și administrația 
publică locală? 
 

 
 
 În contextul în care fiecare familie deține cel puțin un telefon mobil cu acces la internet și 

programul de lucru cu publicul al primăriei se suprapune cu intervalul în care majoritatea celor angajați se 

află la locul de muncă, locuitorii comunei Farcașa consideră că dezvoltarea unor aplicații ce pot fi 

accesate de pe telefonul mobil, inclusiv corespondența prin e-mail, ar fi cele mai potrivite mijloace de 

comunicare facilă între cetățeni și administrația publică locală. 

 

Întrebarea 7. Propuneri/sugestii care nu se regăsesc în întrebările anterioare. 

 

 Din răspunsurile primite, se constată că cea mai mare problemă a locuitorilor din comună o 

reprezintă cariera de piatră și stația de betoane care generează foarte mult praf, zogomt și este 

responsabilă pentru traficul greu care afectează drumurile. Mulți dintre locuitori și-ar dori ca această 

exploatare să fi mutată sau închisă. 

 O altă problemă recurentă este reabilitarea drumurilor (și asfaltarea acolo unde nu există în 

prezent) și regularizarea torenților ce provoacă indundații în mod regulat (Pârâul Crucii, Pârâul Soci).  

 Printre propuneri se regăsesc înființarea unui centru de tip respiro pentru persoane cu handicap, a 

unui afterschool pantru elevii din comună, realizarea unei pârtii de schi. 

 

  

49.09% 

20.00% 

9.09% 10.90% 
7.27% 

3.63% 

dezvoltarea unor aplicații pe mobil pentru comunicare rapidă (plăți prin SMS, sugestii, 
semnalarea unor probleme în timp real, solicitare informații) 

platformă / portal e-administrație 

utilizarea rețelelor de socializare sau prin aplicații pe mobil 

platforme online axată pe colectarea de sugestii cu privire la proiectele care sunt necesare 
sau aflate în implementare (prezentarea proiectelor, consultarea cetățenilor, colectare 
sugestii de proiecte) 



9. Dezvoltarea strategică a Comunei Fărcașa 
 

Strategia de dezvoltare locală acomunei Farcașa reprezintă un instrument de lucru şi de 

condiţionare care propune implementarea unor opţiuni mai noi sau mai vechi, revizuite care vor afecta 

structural comunitatea locală şi vor contribui la împuternicirea locală, introducând şi aplicând trei principii 

fundamentale: împărţirea deciziilor, abordare integrată şi participare. 

 Strategia de faţă este concepută pentru a identifica oportunităţi de dezvoltare care pot crea locuri 

noi de muncă, firme şi afaceri. Acestea sunt aspiraţii în contextul unui model de societate deschisă în 

care există oportunităţi egale care să permită oricui accesul la o viaţă economică. 

 Industria ar trebui întărită şi exploatată în continuare prin consolidarea entităţilor existente şi prin 

atragerea unora noi, precum industrii creative și culturală, economie circulară. O altă oportunitate de 

dezvoltare economică este valorificare produselor locale agricole, zootehnice, forestiere, a celor 

tradiționale sub diverse banduri (eco, bio, tradițional). 

 Sectorul turistic reprezintă cea mai mare oportunitate de dezvoltare pentru comunitatea locală și ar 

trebui exploatat într-un context durabil, complementar activităţilor economice existente. O abordare 

integrată este esenţială pentru a obţine durabilitatea, exploatarea corectă a patrimoniului natural de care 

dispune comuna Farcașa (turism cultural-religios).  

 O altă direcţie de dezvoltare indicată de prezenta strategie este cea a îmbunătăţirii calităţii vieţii 

locuitorilor comunei prin îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor prin refacerea celor degradate şi 

construirea unora noi, introducerea canalizării în toate cele cinci sate, în special în cele două sate de 

unde lipsește. 

 
9.1 Viziune 
 

Comuna Farcșa își propune să devină un reper privind dezvoltarea comunităților locale din judeţul 

Neamț şi din Regiunea Nord Est prin mobilizarea tuturor actorilor implicaţi în viaţa comunităţii (cetăţeni, 

autorităţi publice locale şi regionale, societate civilă, operatori economici) materializată într-o bună 

valorificare a potențialului său tradiţional, natural, social și economic și în îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor, integrând măsuri de incluziune socială și de protecție a mediului. 

 

9.2 Scop 
 

Strategia defineşte priorităţi şi măsuri capabile să construiască politici care urmăresc îndeplinirea 

obiectivelor şi care permit actorilor locali să-şi adapteze planurile şi proiectele în direcţia dezvoltării 

comunităţii locale.  

 Scopul strategiei trebuie urmărit în mod progresiv, prin implementarea proiectelor în funcţie de 

priorităţi, urmărind direcţiile de dezvoltare: 



 
1. Pe termen mediu 

 Consolidarea economiei locale, atragerea de investiţii, crearea de locuri de muncă şi a 

posibilităţilor de dezvoltare a unor afaceri noi. Dezvoltarea unei reţele regionale şi internaţionale care 

permite dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu şi lung. 

  

2. Pe termen scurt  

 Adaptarea dezvoltării fizice a comunei prin îmbunătăţirea infrastructurii, gestionarea patrimoniului 

natural și cultural, dezvoltarea culturii şi educaţiei. 

 

9.3 Obiective 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare are în vedere obiective generale și specifice legate direct 

de concluziile analizei economico-sociale efectuate la nivelul comunei. Pe baza obiectivelor specifice de 

dezvoltare vor fi propuse proiecte concrete de dezvoltare a comunității în perioada 2021-2027. Trebuie 

subliniat și faptul că obiectivele stabilite la nivel local corespund cu cele stabilite la nivelui județului 

Neamț, precizate în SDL 2014-2020, actualizată pentru orizontul de timp 2023. 

  În urma consultărilor publice efectuate şi a concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în 

următorii cinci ani, corespunzători programării financiare europene 2021 – 2027, autorităţile publice locale 

din Comuna Fărcașa şi partenerii lor trebuie să îşi direcţioneze acţiunile în scopul atingerii obiectivului 

general și a celor specifice. 

 
Obiectivul general 
 

În urma realizării auditului teritorial al comunei Farcașa, a consultărilor publice întreprinse şi a 

concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii anii, corespunzători programării financiare 

europene 2021 – 2027, autorităţile publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi canalizeze energia şi 

resursele pentru atingerea obiectivului general de dezvoltare a comunei Farcașa printr-un proces de 

creștere economică durabilă, favorabil incluziunii sociale, cu scopul creșterii standardului de 

viață a locuitorilor. 

 
Obiective specifice 
 
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente 

şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător prin gestionarea corespunzătoare a resurselor 

neregenerabile și a deşeurilor. 



 

2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a 

iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori. 

 

3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor 

locale la necesităţile cetăţenilor. 

 

 În vederea atingerii obiectivului general și a celor specifice, autoritatea publică locală împreună cu 

partenerii săi vor urmări realizarea următoarelor obiective startegice: 

 

OBIECTIV STRATEGIC 1: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

 

Corelarea cu politicile comunitare și obiectivele de politică aferente perioadei de programare 

2021-2027 

Politica de coeziune OP 3 „O Europă mai conectată – Mobilitate și conectivitatea regională a tehnologiei 

informației și comunicațiilor” 

Politica de coeziune OP 4 „O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale” 

Politica de coeziune OP 5 „O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” 

 

Prioritatea 1.1: Creșterea accesibilității și conectivității prin dezvoltarea infrastructurii de 

transport  

Măsura 1.1.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier 

 

Prioritatea 1.2: Asigurarea condițiilor de dezvoltare în comuna Farcașa prin realizarea de investiții 

în infrastructura de utilități publice 

Măsura 1.2.1: Dezvoltarea infrastructurii de apă-canalizare 

Măsura 1.2.2: Dezvoltarea infrastructurii de iluminat public 

Măsura 1.2.3: Înființarea infrastructurii de gaze 

 

Prioritatea 1.4: Asigurarea condițiilor de dezvoltare în comuna Farcașa prin realizarea de investiții 

în infrastructura culturală 

Măsura 1.1.4: Dezvoltarea infrastructurii culturale 



 

Prioritatea 1.5: Asigurarea condițiilor de dezvoltare în comuna Farcașa prin realizarea de investiții 

în infrastructura socială 

Măsura 1.1.5: Dezvoltarea infrastructurii social 

 

Prioritatea 1.6: Asigurarea condițiilor de dezvoltare în comuna Farcașa prin realizarea de investiții 

în infrastructura educaţională 

Măsura 1.1.6: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

 

Prioritatea 1.7: Asigurarea condițiilor de dezvoltare în comuna Farcașa prin realizarea de investiții 

în infrastructura de sănătate 

Măsura 1.1.7: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

 

OBIECTIV STRATEGIC 2: STIMULAREA SECTOARELOR CU POTENŢIAL DE DEZVOLTARE ŞI 

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 

 

Corelarea cu politicile comunitare și obiectivele de politică aferente perioadei de programare 

2021-2027 

Politica de Coeziune OP 1 „O Europa mai inteligentă – transformare industrială inovativă și inteligentă” 

Politica agricola comună 

 

Prioritatea 2.1: Stimularea dezvoltării IMM-urilor, în special microîntreprinderi şi încurajarea creării 

de noi întreprinderi în domenii de interes local și regional 

Măsura 2.1.1: Sprijinirea tinerilor antreprenori și creșterea accesului firmelor înființate la servicii noi, de 

calitate 

 

Prioritatea 2.2 Imbunătățirea competitivității prin creșterea accesului la serviciile tehnologiei 

informatiei și comunicațiilor 

Măsura 2.2.1: Folosirea avantajelor tehnologiei informației și comunicațiilor în economie 

 

Prioritatea 2.3 Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor culturale și creative 

Măsura: 2.3.1 Sprijin acordat pentru dezvoltarea și promovarea industriilor culturale și creative 

 

Prioritatea 2.4 Creșterea competitivității economice în mediul rural  



Măsura 2.4.1: Sprijinirea și dezvoltarea activităților economice alternative în mediul rural 

 

Prioritatea 2.5: Susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement  

Măsura 2.5.1: Dezvoltarea infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea potențialului 

turistic al comunei Farcașa 

Corelarea cu politicile comunitare și obiectivele de politică aferente perioadei de programare 

2021-2027 

Politica de coeziune OP 5 „O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” 

 

OBIECTIV STRATEGIC 3: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  

 

Corelarea cu politicile comunitare și obiectivele de politică aferente perioadei de programare 

2021-2027 

Politica de coeziune OP 4 „O Europa mai socială – Implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale” 

 

Prioritatea 3.1: Sprijinirea sistemului educaţional prin îmbunătățirea accesului și participării la 

educație și formare continuă de calitate 

Măsura 3.1.1: Creșterea participării la un învățământ de calitate, modern, corelat la cerințele pieții 

muncii, inclusiv prin modernizarea infrastructurii aferente 

 

Prioritatea 3.2: Creşterea gradului de ocupare în rândul grupurilor vulnerabile și al tinerilor 

Măsura 3.2.1: Sprijinirea integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și a tinerilor 

 

Prioritatea 3.3: Dezvoltarea sistemului de servicii sociale 

Măsura 3.3.1: Sprijin adresat pentru integrarea socială și economică a comunităților marginalizate și 

defavorizate prin furnizarea de pachete integrate de servicii 

 

OBIECTIV STRATEGIC 4: PROTECȚIA MEDIULUI ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 

NEREGENERABILE 

 

Corelarea cu politicile comunitare și obiectivele de politică aferente perioadei de programare 

2021-2027 



Politica de coeziune OP 2 „O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică – Tranziția către o 

energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, adaptarea la schimbările 

climatice și prevenirea riscurilor 

 

Prioritatea 4.1: Sprijinirea și promovarea eficienței energetice 

Măsura 4.1.1: Creșterea eficienței energetice și a utilizării energiei din resurse regenerabile în sectorul 

rezidențial, infrastructură publică și firme 

 

Prioritatea 4.2: Gestionarea deşeurilor și promovarea tranziției către economie circulară 

Măsura 4.2.1: Dezvoltarea sistemelor de management integrat a deșeurilor și stimularea economiei 

circulare 

 

Prioritatea 4.3: Conservarea mediului natural şi a ariilor protejate 

Măsura 4.3.1: Conservarea biodiversității locale și dezvoltarea infrastructurii verzi 

Măsura 4.3.2: Adaptarea la schimbările climatice, managementul riscurilor legate de climă și reducerea 

poluării 

 

OBIECTIV STRATEGIC 5: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRAŢIEI LOCALE  

 

Prioritatea 4.1: Creşterea gradului de instruire a personalului din administrația locală prin accesul 

la formare profesională continuă 

Măsura 4.1.1: Cursuri de formare profesională/specializare în domenii precum achiziții publice, 

anticorupție și antifraudă, relații publice, digitalizare, urbanism, registru agricol, asistență socială 

 

Prioritatea 4.2: Promovarea unei bune colaborări între autorităţile locale şi actorii locali (populaţie, 

agenţi economici etc.) 

Măsura 4.2.1: Dezvoltarea de colaborări între administrația publică locală și mediul privat, cu scopul de a 

genera creșterea încrederii investitorilor și la crearea de noi locuri de muncă. 

  



10. Portofoliu de proiecte - Direcţii principale de dezvoltare până în 2027 
 

ACŢIUNI PLANIFICATE pentru perioada 2021-2027 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comunei Farcașa, jud. Neamț: 
 
Nr. 
crt. 

Obiectiv strategic/ domeniul 
prioritar/ măsură 

Titlu proiect Indicatori de 
monitorizare/rezultate așteptate 

Corelarea cu politicile 
comunitare și obiectivele de 

politică 2021-2027 

Surse de finanțare 

OS 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază 

1 Prioritatea 1.1: Creșterea 
accesibilității și conectivității prin 
dezvoltarea infrastructurii de 
transport  
Măsura 1.1.1: Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de drumuri din comuna 
Farcașa 

 sat Farcaşa: drumuri și străzi 
reabilitate pe o lungime de 2.722 m 
 sat Bușmei: drumuri și străzi 
reabilitate pe o lungime de1.840 m 
 sat Frumosu: drumuri și străzi 
reabilitate pe o lungime de 253 m 
 sat Popești: drumuri și străzi 
reabilitate pe o lungime de 2.086 m 
 sat Stejaru: drumuri și străzi 
reabilitate pe o lungime de 1.929 m 

Politica de coeziune OP 3 „O 
Europă mai conectată – 
Mobilitate și conectivitatea 
regională a tehnologiei 
informației și comunicațiilor” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

2 Reabilitarea și decolmatarea podurilor 
și podețelor din comuna Farcașa 

 suprafață podurilor și podețelor 
reabilitate și decolmatate; 
 număr beneficiari ai infrastructurii 
reabilitate; 

Politica de coeziune OP 3 „O 
Europă mai conectată – 
Mobilitate și conectivitatea 
regională a tehnologiei 
informației și comunicațiilor” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

3 Amenajarea de trotuare publice și alei 
pietonale în proximitatea DN 17B 

 suprafață trotuare amenajate; 
 suprafață alei pietonale realizate; 
 număr beneficiari ai infrastructurii 
nou-create; 

Politica de coeziune OP 3 „O 
Europă mai conectată – 
Mobilitate și conectivitatea 
regională a tehnologiei 
informației și comunicațiilor” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

4 Prioritatea 1.2: Asigurarea 
condițiilor de dezvoltare în 
comuna Farcașa prin realizarea 
de investiții în infrastructura de 
utilități publice 
Măsura 1.2.1: Dezvoltarea 
infrastructurii de apă-canalizare 

Înființare sistem de alimentare cu apă 
în satele Frumosu, Popești, Farcașa 
și Bușmei, comuna Farcașa, județul 
Neamț 
 
 

 lungimea reţelei de aducţiune a 
apei - 258 m; 
 lungimea totală a reţelei de 
distribuţie a apei - 7386 m; 
 hidranţi de incendiu DN80 - 24 
buc; 
 supratraversări râul Bistriţa - 2 

Politica de coeziune OP 3 „O 
Europă mai conectată – 
Mobilitate și conectivitatea 
regională a tehnologiei 
informației și comunicațiilor” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



buc. 

5  Extindere rețea de canalizare în 
satele Frumosu, Popești, Farcașa și 
Bușmei, comuna Farcașa, județul 
Neamț  

 lungimea totală a reţelei de 
canalizare menajeră - 4685 m; 
 staţii de pompare ape uzate - 4 
buc; 
 subtraversări canalizare DN 17B - 
3 buc. 

Politica de coeziune OP 3 „O 
Europă mai conectată – 
Mobilitate și conectivitatea 
regională a tehnologiei 
informației și comunicațiilor” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

6 Măsura 1.2.2: Dezvoltarea 
infrastructurii de iluminat public 

Extinderea și modernizarea 
sistemului de iluminat public folosind 
energia regenerabilă 
- scăderea consumului anual de 
energie primară în iluminatul public și 
a emisiilor de CO2; 
- ameliorarea securității, siguranței și 
confortului cetățenilor pe timp de 
noapte; 
- diminuarea poluării luminoase; 
- folosirea materialelor ecologice 
pentru protecția mediului. 

 reducerea costurilor cu energia 
electrică cu minimum 45%; 
 reducerea amprentei de CO2;  

Politica de coeziune OP 2 „O 
Europă cu emisii scăzute de 
carbon și mai ecologică – 
Tranziția către o energie 
nepoluantă și echitabilă, 
investiții verzi și albastre, 
economia circulară, adaptarea 
la schimbările climatice și 
prevenirea riscurilor 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

7 Măsura 1.2.3: Înființarea 
infrastructurii de gaze 

Înființarea rețelei de alimentare cu 
gaze (parteneriat cu alte UAT-uri 
vecine) 

 rețea de alimentare cu gaz metan 
înființată în comuna Farcașa, cu o 
lungime de 15 km; 
 număr gospodării racordate la 
rețeaua de alimentare cu gaz 
metan. 

Politica de coeziune OP  5 „O 
Europă mai aproape de 
cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

8 Prioritatea 1.4: Asigurarea 
condițiilor de dezvoltare în 
comuna Farcașa prin realizarea 
de investiții în infrastructura 
culturală 
Măsura 1.1.4: Dezvoltarea 
infrastructurii culturale 

Reabilitare, modernizare și dotare 
infrastructură culturală 

 număr obiective culturale 
reabilitate și modernizate; 
 reabilitarea, modernizarea și 
dotarea casei de cultura din satul 
Farcașa – un obiectiv reabilitat, 
modernizat și dotat; 
 reabilitarea și dotarea căminului 
cultural din satul Popești – un 
obiectiv reabilitat, modernizat și 
dotat; 

Politica de coeziune OP  5 „O 
Europă mai aproape de 
cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



 reabilitarea și dotarea căminului 
cultural din satul Frumosu – un 
obiectiv reabilitat, modernizat și 
dotat; 
 reabilitarea și dotarea căminului 
cultural din satul Stejaru – un 
obiectiv reabilitat, modernizat și 
dotat; 
 reabilitare, reconsolidare și 
punere în valoare a clădiriilor 
monument istoric din comună – 
obiective reabilitate, modernizate și 
dotate; 

9  Circuite culturale și cultural-religioase 
în zona Farcașa 
(de ex.: Ruta Arta Lemnului în Neamț, 
Ruta Drumul Baltagului) 

 număr cicuite culturale înființate; 
 număr cicuite cultural-religioase 
înființate; 
 număr vizitatori; 

Politica de coeziune OP  5 „O 
Europă mai aproape de 
cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

10 Prioritatea 1.5: Asigurarea 
condițiilor de dezvoltare în 
comuna Farcașa prin realizarea 
de investiții în infrastructura 
socială 
Măsura 1.1.5: Dezvoltarea 
infrastructurii sociale 

Înființarea unui centru de zi pentru 
persoane cu nevoi speciale (acces la 
servici socio-medicale, consiliere 
psihologică, alte tipuri de servicii 
specifice nevoilor individuale și de 
grup) 
 

 număr servicii socio-medicale la 
care au acces persoanele vârstnice 
în cadrul centrului; 
 număr de persoane asistate în 
cadrul centrului; 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

11  Înființarea unui centru (azil) pentru 
bătrâni 

 număr servicii socio-medicale la 
care au acces persoanele vârstnice 
în cadrul centrului; 
 număr de persoane asistate în 
cadrul centrului; 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

12 Prioritatea 1.6: Asigurarea 
condițiilor de dezvoltare în 
comuna Farcașa prin realizarea 
de investiții în infrastructura 
educaţională 

Înființare unui centru educațional tip 
after-school în cadrul școlii din satul 
Popești  

 o infrastructură educațională tip 
after-school înființată; 
 număr elevii beneficiari ai 
infrastructurii nou-create; 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



Măsura 1.1.6: Dezvoltarea 
infrastructurii educaţionale 

13  Modernizarea unităților de învățământ 
din comuna Farcașa și dotarea 
acestora cu echipamente IT&C  

 3 grădinițe modernizate și dotate 
corespunzător; 
 1 școală primară modernizată și 
dotată corespunzător; 
 o școală gimnazială modernizată 
și dotată corespunzător; 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

14  Modernizarea spațiilor bibliotecilor 
școlare, creșterea fondului de carte și 
dotarea cu mijloace moderne (inclusiv 
digitalizarea fondului de carte) 

 2 biblioteci școlare modernizate și 
dotate corespunzător; 
 număr volume noi achziționate; 
 număr volume digitalizate. 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

15 Prioritatea 1.7: Asigurarea 
condițiilor de dezvoltare în 
comuna Farcașa prin realizarea 
de investiții în infrastructura de 
sănătate 
Măsura 1.1.7: Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate și a 
competențelor personalului 
medical 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
dispensarului din cadrul comunei 
Farcașa 

 o infrastructură de sănătate 
reabilitată, modernizată și dotată cu 
echipament medical modern; 
 număr de locuitori ai comunei 
beneficiari ai serviciilor medicale 
derulate în cadrul dispensarului; 
  

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

16  Dezvoltarea competențelor 
furnizorilor din asistență medicală 
primară în raport cu noile cunoștințe 
și tehnologii din domeniul medical 

 număr de participări la programe 
de formare/specializare; 
 număr cadre medicale (inclusiv 
cadre medii) care au căpătat 
competențe medicale noi. 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

17  Campanii de conștientizare și 
informare cu privire la stilul de viață 
sănătos și la importanța efectuării 
controalelor medicale periodice 
(inclusiv dezvoltarea de programe de 
prevenire, screening, monitorizare 
socio-medicală în mediul rural, în 
colaborare cu clinicile din orașele din 
apropiere) 

 număr de campanii de 
conștientizare derulate; 
  număr de locuitori ai comunei 
beneficiari ai campaniilor de 
informare; 

Politica de coeziune OP 4 „O 
Europă mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor sociale 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



OS 2: Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi creşterea competitivităţii economice  

1 Prioritatea 2.1: Stimularea 
dezvoltării IMM-urilor, în special 
microîntreprinderi şi încurajarea 
creării de noi întreprinderi în 
domenii de interes local și 
regional 
Măsura 2.1.1: Sprijinirea tinerilor 
antreprenori și creșterea 
accesului firmelor înființate la 
servicii noi, de calitate 

Asigurarea condițiilor instituționale de 
sprijinire și promovare a mediului de 
afaceri local, inclusiv prin acordarea 
unor facilități fiscale 

 număr de IMM-uri înființate de 
tineri sprijinite; 
 număr de IMM-uri înființate care 
au acces la servicii noi, de calitate; 
 număr de IMM-uri beneficiare de 
sprijin; 

Politica de Coeziune OP 1 „O 
Europa mai inteligentă – 
transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

2 
 

Prioritatea 2.2 Îmbunătățirea 
competitivității prin creșterea 
accesului la serviciile tehnologiei 
informatiei și comunicațiilor 
Măsura 2.2.1: Folosirea 
avantajelor tehnologiei 
informației și comunicațiilor în 
economie 

Dezvoltarea de produse, servicii și 
aplicații digitale de către firme 
 
Implementarea digitalizării la nivelul 
proceselor de producție 
Dezvoltarea măsurilor de securitate 
cibernetică 
 
Dezvoltarea serviciilor tip e-
commerce, inclusiv platforme care să 
ofere gratuit accesul celor din mediul 
rural interesați deschiderea unei 
afaceri online. 

 număr de IMM-uri care au 
dezvoltate pagini de internet pe 
care își promovează activitatea 
online; 
 număr de IMM-uri care au 
implementat măsuri de digitalizare 
și securitate cibernetică la nivelul 
activității; 
 număr persoane care realizează 
achiziții on-line de bunuri și servicii, 
operațiuni de banking. 
 

Politica de Coeziune OP 1 „O 
Europa mai inteligentă – 
transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

3 Prioritatea 2.3 Creșterea 
competitivității și sustenabilității 
industriilor culturale și creative 
Măsura: 2.3.1 Sprijin acordat 
pentru dezvoltarea și 
promovarea industriilor culturale 
și creative (cu precădere 
artizanat şi meşteşuguri) 

Derularea de programe orientate pe 
schimbul de experiențe, schimb de 
bune practici: ateliere, conferințe, 
vizite de studiu cu alte UAT-uri și/sau 
mediul privat cu experiențe relevante 
în domeniul industriilor culturale și 
creative 

 număr de IMM-uri sprijinite în 
vederea dezvoltării de activități în 
domeniul cultural și creative; 
 număr programe dezvoltate; 
 număr întâlniri/evenimente/ 
materiale  schimb de experiențe, 
bune practici; 
 număr inițiative private în 
industriile culturale sprijinite  
 

Politica de Coeziune OP 1 „O 
Europa mai inteligentă – 
transformare industrială 
inovativă și inteligentă” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

4 Prioritatea 2.4 Creșterea Sprijinirea funcționării Grupului de  număr afaceri înființate în Politica agricolă comună Bugetul local 



competitivității economice în 
mediul rural  
Măsura 2.4.1: Sprijinirea și 
dezvoltarea activităților 
economice alternative în mediul 
rural 

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) 
 
Investiții în demararea sau 
dezvoltarea unor afaceri destinate 
colectării, depozitării, procesării și 
marketingului fructelor de pădure, 
plantelor medicinale și aromatice, 
ciupercilor de pădure, produselor 
agricole bio 

domeniul agricol (colectare, 
depozitare, procesare, marketing, 
comercializare); 
 număr produse tradiționale și bio-
organice certificate; 
 

Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

5  Sprijin pentru demararea sau 
dezvoltarea unei afaceri ce vizează 
procesarea produselor agricole sau 
de origine animală de către tineri 
antreprenori, persoane care se 
(re)întorc din străinatate 

 număr afaceri înființate către tineri 
antreprenori, persoane care se 
(re)întorc din străinatate; 
 număr locuri de muncă pentru 
tineri; 

Politica agricolă comună 
 
Politica de Coeziune OP 5 „O 
Europă mai aproape de 
cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

6  Investiții în demararea sau 
dezvoltarea unor afaceri în domeniul 
zootehniei bio 

 număr afaceri înființate în 
domeniul zootehniei bio; 
 număr produse tradiționale și bio-
organice certificate; 

Politica agricolă comună Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

7  Investiții în sprijinirea, încurajarea 
activităților meșteșugărești, 
artizanale, inclusiv de distribuția și 
comercializarea acestora 

 număr afaceri înființate în 
domeniul artizanatului și 
meșteșugurilor; 
 număr locuri de muncă create; 

Politica agricolă comună Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

8 Prioritatea 2.5: Susţinerea şi 
dezvoltarea infrastructurii de 
turism şi agrement  
Măsura 2.5.1: Dezvoltarea 
infrastructurii de turism și de 

Înființarea unui parc de distracții în 
zona Lunca lui Pădure (zonă 
multisport, cazare și spa, agrement, 
scenă spectacole în aer liber etc.) 

 35 ha amenajate pentru diverse 
activități distractiv-recreative; 
 număr de atracții dezvoltate în 
cadrul parcului; 
 număr beneficiari ai infrastructurii 

Politica de Coeziune OP 5 „O 
Europă mai aproape de 
cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



agrement aferentă, promovarea 
potențialului turistic al comunei 
Farcașa 

parcului. coastă și a inițiativelor locale” 

9  Amenajarea, marcarea și omologarea 
unor noi trasee montane 

 număr trasee amenjate și marcate 
în scop turistic; 
 număr trasee omologate în scop 
turistic; 
 număr turiști pe traseele nou-
înființate. 

OP 5 „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

10  Amenajarea traseelor pentru 
practicarea unui turism durabil: trasee 
de ciclism, de observare a diferitelor 
specii de păsări sau animale 

 număr trasee de ciclism amenjate; 
 număr trasee observare păsări/ 
animale amenjate; 
 

OP 5 „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

11  Reabilitarea, renovarea obiectivelor 
turistice care aparțin patrimoniului 
cultural, istoric, religios, inclusiv a 
infrastructurii conexe (alei pietonale, 
parcări, drumuri acces, puncte de 
informare etc.), marketingul și 
promovarea turistică a obiectivului 

 număr obiective turistice 
reabilitate; 
 număr de acțiuni de marketing și 
promovare turistică realizate; 

OP 5 „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

12  Dezvoltarea sistemului de 
semnalizare a atracțiilor turistice din 
comuna Farcașa prin: panouri, hărți 
turistice, indicatoare amplasate pe 
drumurile naționale și județene din 
zonă, inlcusiv gări, autogări 

 număr de elemente de 
semnalizare turistică realizate și 
amplasate în locuri cu vizibilitate 
mare; 
 

OP 5 „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

13  Dezvoltarea de aplicații tip e-turism: 
promovarea produselor și serviciilor 
turistice din comună și din zona 
limitrofă 

 număr de aplicații dezovltate; OP 5 „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

14  Promovarea dezvoltării unui turism 
durabil, responsabil și de calitate 

 număr materiale de promovare 
realizate și distribuite (inclusiv prin 
intermediul Centrului de Informare 
Turistică din comuna Farcașa); 

OP 5 „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



 număr de acțiuni de conștientizare 
privind turismul durabil; 

coastă și a inițiativelor locale” 

15  Atestarea comunei Farcașa ca 
stațiune turistică de interes local 

 o stațiune turistică atestată de 
către Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului. 

Strategia Națională a 
României pentru Dezvoltarea 
Turismului 2019-2030 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 

OS 3: Dezvoltarea resurselor umane 

1 Prioritatea 3.1: Sprijinirea 
sistemului educaţional prin 
îmbunătățirea accesului și 
participării la educație și formare 
continuă de calitate 
Măsura 3.1.1: Creșterea 
participării la un învățământ de 
calitate, modern, corelat la 
cerințele pieții muncii, inclusiv 
prin modernizarea infrastructurii 
aferente 

Sprijinirea participării tinerilor din 
grupul țintă vizat la programe de 
formare profesională (FPC) care 
vizeaza dobândirea competențelor 
pentru ocupații cerute pe piața muncii 
(inclusiv de competențe digitale) 
 
Crearea, dezvoltarea de centre 
de/pentru tineret care să ofere 
activități specifice de consiliere, 
ateliere de lucru, de creativitate, de 
dezvoltare a competentelor cheie 
(inclusiv digitale), antreprenoriale, 
sociale, civice 

 număr de tineri participanți la 
programe de FPC; 
 număr de tineri care și-au găsit un 
loc de muncă în urma dobândirea 
competențelor prin FPC; 

OP 4 „O Europa mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 
POEO 2021-2027 - Prioritatea 
3 - Creșterea calității ofertei de 
educație și formare 
profesională pentru asigurarea 
echității sistemului și o mai 
bună adaptare la dinamica 
pieței muncii și la provocările 
inovării și progresului 
tehnologic 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

2 Prioritatea 3.2: Creşterea 
gradului de ocupare în rândul 
grupurilor vulnerabile și al 
tinerilor 
Măsura 3.2.1: Sprijinirea 
integrării pe piața muncii a 
grupurilor vulnerabile și a 
tinerilor 

Dezvoltarea și furnizarea de pachete 
integrate de măsuri de activare a 
tinerilor, inclusiv NEET: consiliere, 
mediere, prime de ocupare, 
acordarea de subventii, formare 
profesionala/ ucenicii/stagii, evaluare 
de competențe, programe tip a doua 
șansă, prime de instruire destinate 
acoperirii cheltuielilor asociate 
instruirii (transport, masă), stagii 
scurte la diferiți angajatori, 
familiarizarea cu domeniile de 
activitate, stimulare angajatori post-
ucenicie 

 număr pachete măsuri de activare 
oferite tinerilor, inclusiv NEET; 
 număr stagii efectuate de tineri la 
angajatori din comună și/sau 
localitățile apropiate; 
 număr tinerii integrați pe piața 
muncii în urma măsurilor de 
activare aplicate; 
 

OP 4 „O Europa mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 
POEO 2021-2027 - Prioritatea 
3 - Creșterea calității ofertei de 
educație și formare 
profesională pentru asigurarea 
echității sistemului și o mai 
bună adaptare la dinamica 
pieței muncii și la provocările 
inovării și progresului 
tehnologic 
POEO 2021-2027 - Prioritatea 
6 - Antreprenoriat și economie 
social 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



3 Prioritatea 3.3: Dezvoltarea 
sistemului de servicii sociale 
Măsura 3.3.1: Sprijin adresat 
pentru integrarea socială și 
economică a comunităților 
marginalizate și defavorizate 
prin furnizarea de pachete 
integrate de servicii 

Dezvoltarea de servicii integrate 
pentru grupuri defavorizate, inclusiv 
transformarea, refuncționalizarea unei 
clădirii abandonate/neutilizate aflată 
în proprietatea Primăriei în centru de 
servicii multifuncțional 

 o analiză diagnostic a nevoilor 
persoanelor din grupurile 
vulnerabile la nivelul comunei, 
elaborată; 
 accesul persoanelor din 
comunităților marginalizate și 
defavorizate la servicii integrate 
personalizate; 
 accesul persoanelor din 
comunităților marginalizate și 
defavorizate la educație și formare 
profesională continuă (FPC); 
 

OP 4 „O Europa mai socială – 
Implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale” 
POEO 2021-2027 - Prioritatea 
3 - Creșterea calității ofertei de 
educație și formare 
profesională pentru asigurarea 
echității sistemului și o mai 
bună adaptare la dinamica 
pieței muncii și la provocările 
inovării și progresului 
tehnologic 
POEO 2021-2027 - Prioritatea 
6 - Antreprenoriat și economie 
social 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

OS 4: Protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor  

1 Prioritatea 4.1: Sprijinirea și 
promovarea eficienței energetice 
Măsura 4.1.1: Creșterea 
eficienței energetice și a utilizării 
energiei din resurse 
regenerabile în sectorul 
rezidențial, infrastructură publică 
și firme 

Utilizarea surselor regenerabile de 
energie pentru asigurarea necesarului 
de energie termică pentru încălzire și 
prepararea apei calde menajere 
(amplasarea de panouri solare, 
sisteme de utilizare a biomasei etc.) 
 
Derularea de campanii de promovare, 
informare și conștientizare privind 
efectele benefice ale creșterii 
eficienței energetice 

 număr de gospodării care au 
implementat soluții de încălzire a 
locuinței și/sau preparare apă caldă 
din surse regenerabile; 
 număr acțiuni întreprinse/ 
campanii de conștientizare derulate; 

OP 2 „O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către o 
energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia circulară, 
adaptarea la schimbările 
climatice și prevenirea 
riscurilor 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

2 Prioritatea 4.2: Gestionarea 
deşeurilor și promovarea 
tranziției către economie 
circulară 
Măsura 4.2.1: Dezvoltarea 
sistemelor de management 
integrat a deșeurilor și 
stimularea economiei circulare 

Investiții în sistemele de management 
integrat al deșeurilor (menajere, 
industriale, periculoase) 
- amenajare/construcția unui spațiu 
de sortare/tratare, achiziționarea de 
echipamente și dotări pentru 
realizarea colectării selective a 
deșeurilor. 

 un spațiu pentru realizare 
colectării selective a deșeurilor 
amenajat; 
 număr acțiuni întreprinse/ 
campanii de conștientizare derulate; 

OP 2 „O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către o 
energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia circulară, 
adaptarea la schimbările 
climatice și prevenirea 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



 
Investiții în îmbunătățirea sistemele 
de management integrat al deșeurilor 
care să conducă la creșterea gradului 
de reutilizare și reciclare a deșeurilor, 
de prevenire a generării deșeurilor 
echipamente pentru realizarea 
colectării selective a deșeurilor, 
construcția de depozite ecologice. 
 
Derularea de campanii de promovare, 
informare și conștientizare privind 
efectele negative ale deșeurilor 
asupra mediului și a calității vieții. 

riscurilor 

3 Prioritatea 4.3: Conservarea 
mediului natural şi a ariilor 
protejate 
Măsura 4.3.1: Conservarea 
biodiversității locale și 
dezvoltarea infrastructurii verzi 

Organizarea și derularea de campanii 
de informare și conștientizare publică, 
dedicate educației și creșterii gradului 
de conștientizare cu privire la 
conservarea și îmbunătățirea stării de 
conservare a ariilor naturale 

 număr de campanii de informare 
și conștientizare publică derulate; 
 număr acțiuni concrete de 
conservarea și îmbunătățirea stării 
de conservare a ariilor naturale 
(strângere de gunoaie, plantare 
copaci etc.); 

OP 2 „O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către o 
energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia circulară, 
adaptarea la schimbările 
climatice și prevenirea 
riscurilor 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

4 Prioritatea 4.3: Conservarea 
mediului natural şi a ariilor 
protejate 
Măsura 4.3.2: Adaptarea la 
schimbările climatice, 
managementul riscurilor legate 
de climă și reducerea poluării 

Amenajare torent Pârâul Buşmei  lungimea totală a albiei amenajate 
- 1.120 m 
 traverse (praguri de fund) - 7 buc 
cu un volum de 148 mc. beton; 
 baraje și praguri – 7 buc cu un 
volum de 1.465 mc beton; 
 număr podețe dalate - 2 buc cu 
deschiderea de 5 m; 

OP 2 „O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către o 
energie nepoluantă și 
echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia circulară, 
adaptarea la schimbările 
climatice și prevenirea 

riscurilor.” 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

5  Reabilitarea torenților pentru 
prevenirea inundațiilor în satul 
Farcașa, comuna Farcașa, județul 
Neamț 

 lungimea totală a albiei amenajate 
- 1.120 m; 
 lungime canale din beton - 379 m; 
 traverse (praguri de fund) – Pr. 

OP 2 „O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și mai 
ecologică – Tranziția către o 
energie nepoluantă și 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 



Soci – 6 buc + 2 reabilitate;                                                              
Pr Crucii-1 buc ; Pr Slatinei – 5 buc; 
- Prag de fund de mari dimensiuni – 
1 buc. (Pr. Soci); 
 sprijiniri de maluri -100 m (Pr. 
Soci) 
- Şanţuri din beton – 552 m; 
 străzi modernizate cu strat de 20 
cm piatră spartă, 10 cm asfalt – 3 
buc – lungime - 722 m; 

echitabilă, investiții verzi și 
albastre, economia circulară, 
adaptarea la schimbările 
climatice și prevenirea 

riscurilor.” 

OS 5: Consolidarea capacităţii administraţiei locale 

1 Prioritatea 4.1: Creşterea 
gradului de instruire a 
personalului din administrația 
locală prin accesul la formare 
profesională continuă 
Măsura 4.1.1: Cursuri de 
formare 
profesională/specializare în 
domenii precum achiziții publice, 
anticorupție și antifraudă, relații 
publice, digitalizare, urbanism, 
registru agricol, asistență socială 
etc. 

Participarea funcționarilor publicii din 
Primăria comunei Farcașa la cursuri 
de formare profesională continuă/ 
specializare 

 număr de funcționari publici 
instruiți/specializați; 
 o administrație publică mai 
performantă, cu un personal 
eficient; 

OP 5 - „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale. 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

2 Prioritatea 4.2: Promovarea unei 
bune colaborări între autorităţile 
locale şi actorii locali (populaţie, 
agenţi economici etc.) 
Măsura 4.2.1: Dezvoltarea de 
colaborări între administrația 
publică locală și mediul privat, 
cu scopul de a genera creșterea 
încrederii investitorilor și la 
crearea de noi locuri de muncă. 
 

Proiecte de colaborare între 
administrația publică locală și mediul 
privat, cu scopul de a genera 
creșterea încrederii investitorilor și la 
crearea de noi locuri de muncă. 

 număr acțiuni de colaborare 
întreprinse; 
 număr actori locali sprijiniți 
(populaţie, agenţi economici etc.); 
 număr de noi locuri de muncă 
create în urma colaborării dintre 
autorități și actorii locali. 
 

OP 5 - „O Europă mai aproape 
de cetățeni prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate 
a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale. 

Bugetul local 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri nerambusabile 

 



 



11. Surse de informare 
 
Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 (versiune consolidată - ianuarie 2021) 
 
Planul de Dezvoltare a judeţului Neamț pentru perioada 2014-2020, actualizată la 2017 (persepctiva 
2023) 
 
ANUARUL STATISTIC AL JUDEȚULUI NEAMȚ 2019 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ) 
 
ANUARUL STATISTIC AL JUDEȚULUI NEAMȚ 2020 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ) 
 
ANUARUL STATISTIC AL JUDEȚULUI NEAMȚ 2021 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ) 
 
TURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ – Breviar Statistic 2019 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ) 
 
TURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ – Breviar Statistic 2020 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ) 
 
TURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ – Breviar Statistic 2021 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ) 
 
Master Planul de Turism al Județului Neamț 2020-2030 
 
RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL NEAMŢ 2020 
 

Rapoarte anuale privind starea calităţii mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Neamț) 
 
RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI 2020-2030, CU 
PERSPECTIVA ANULUI 2050 
 
 
http://www.primariafarcasa.ro/ 
 
https://cjneamt.ro/ro/ 
 
https://apmnt.anpm.ro/ 
 
www.neamt.insse.ro 
 
http://vanatoripark.ro/ 
 

https://www.ceahlaupark.ro/ 

www.mfinante.ro 
 
https://www.anofm.ro/ 
 

http://www.primariafarcasa.ro/
https://cjneamt.ro/ro/
https://apmnt.anpm.ro/
http://www.neamt.insse.ro/
http://vanatoripark.ro/
https://www.ceahlaupark.ro/
http://www.mfinante.ro/
https://www.anofm.ro/


  



ANEXĂ 
 
 

Chestionar de consultare publică în vederea elaborării 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI FĂRCAȘA 2021-2027 

 
 

În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, Comuna Farcașa 
derulează un sondaj în vederea consultării opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale 
comunității locale.    

Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările de mai jos, va influenţa deciziile 
cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în comuna noastră!  
 

Vă rugăm să completați chestionarul următor, timpul estimat fiind de aproximativ 5 minute. 
 
Vă mulțumim pentru implicare! 

 
 

 
1. Date de identificare 
 
Numele și prenumele ____________________________________________________ 
Vârsta _________________________________________________________________ 
Ocupaţia _______________________________________________________________ 

Localitatea de domiciliu: __________________________________________________ 
Ultima școală absolvită 
□ Școala primară 
□ Învățământul obligatoriu 
□ Liceu 
□ Învățământ superior 
 
2. Cum apreciați zona în care locuiți din următoarele puncte de vedere 
Acordați pentru fiecare rând o nota de apreciere de la 1 la 5, unde 1 = foarte slabă și 5 = foarte bună 
 

Facilitățile zonei 1.Foarte slabă 2.Slabă 3.Acceptabilă. 4. Bună 
5. Foarte 

bună 
Nu este 

cazul 

Rețeaua de apă        

Canalizarea din zonă       

Rețeaua de gaze       

Liniștea și siguranța zonei       

Aprovizionare cu produse agroalimentare       

Parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru 
copii 

      

Distanța față de școală       

Calitatea străzilor, a drumurilor de acces       

Trotuare, refugii pentru pietoni       

Accesibilitate pentru persoane vârstnice, 
copii, persoane cu dizabilități 

      

Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.)       

Opțiunile pentru petrecerea timpului liber 
(activități culturale, evenimente) 

      

Iluminatul din zonă       

Capacitatea unităților de învățământ (nr.       



Facilitățile zonei 1.Foarte slabă 2.Slabă 3.Acceptabilă. 4. Bună 
5. Foarte 

bună 
Nu este 

cazul 

locuri, disponibile, la clasă) 

Starea fizică a unităților de învățământ, 
inclusiv accesul la utilități 

      

Dotările din unitățile de învățământ       

Funcționarea învățământului la distanță 
(școala on-line) 

      

Serviciile medicale primare furnizate de 
medicii de familie 

      

Serviciile medicale primare furnizate de 
medicii stomatologi 

      

Servicii de asistență socială acordate 
pentru copii pentru familii cu copii 

      

Servicii de asistență socială acordate 
pentru bătrâni 

      

Servicii de asistență socială acordate 
pentru persoane cu handicap 

      

 
 
3. Strategia de dezvoltare a comunei trebuie să reduca problemele cu care se confruntă locuitorii 
acesteia. Numiți o problemă cu care se confruntă majoritatea locuitorilor comunei: 
 
Răspuns liber: 
 
 
 
 
Sau puteți alege din următoarele: 
  
□ Asfaltare străzi 
□ Iluminatul public 
□ Locurile de muncă 
□ Locuri de joacă/petrecerea timpului liber 
□ Cultură 
□ Protecția socială 
□ Serviciile medicale din comună 
□ Colectare şi depozitare deșeuri 
□ Lipsa locurilor de muncă, în special pentru tineri 
□ Nu știu/nu răspund 
 
 
4. Vă rugăm să indicați direcțiile în care ar trebui să se investească mai mult în comuna Farcașa 
 
Răspuns liber: 
 
 
 
 
 
 
Sau puteți alege din următoarele: 
  



□ Reabilitarea străzilor și / sau trotuarelor 
□ Facilitarea investițiilor private 
□ Comunicarea cu cetățenii 
□ Învățământul 
□ Locuri de joacă/petrecerea timpului liber 
□ Incluziunea socială a grupurilor defavorizate 
□ Serviciile medicale din comună 
□  Proiecte de calificare sau recalificare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă 
□ Nu știu/nu răspund 
 
5. Care din zonele comunei care necesită investiții mai însemnate: 
 
□ Bușmei 
□ Farcașa 
□ Frumosu  
□ Popești 
□ Stejaru 
 
Vă rugăm să ne transmiteți mai jos propunerile dvs. în legătură cu investiții ce trebuie făcute în 
zona în care locuiți: 
 
 
 
 
6. Ce instrumente considerați că ar facilita comunicarea între cetățeni și administrația publică locală? 
Alegeți un răspuns 

□ dezvoltarea unor aplicații pe mobil pentru comunicare rapidă (plăți prin SMS, sugestii, semnalarea 
unor probleme în timp real, solicitare informații) 

□ platformă / portal e-administrație 

□ utilizarea rețelelor de socializare sau prin aplicații pe mobil 

□ platforme online axată pe colectarea de sugestii cu privire la proiectele care sunt necesare sau aflate 
în implementare (prezentarea proiectelor, consultarea cetățenilor, colectare sugestii de proiecte) 

□ corespondența prin e-mail  

□ Altă variantă (vă rugăm să menționați) 

 
 
7. Propuneri/sugestii care nu se regăsesc în întrebările anterioare: 
 
Răspuns liber: 
 
 

 


