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Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane, fiind caracterizate prin: deficienţe structurale 

persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea 

populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată 

scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii 

scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab 

pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a 

terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii 

insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu 

mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o 

pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o 

serie de riscuri pentru oameni.  

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a opune în 

serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un 

spațiu pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin 

munca sa și l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o 

adevărată “capodoperă rustică” a omului. 

Dezvoltarea spațiului rural este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, 

care are ca scop creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și 

instituționale, ceea ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru 

indivizi. Programele de dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor 

fundamentale, ceea ce necesită un timp îndelungat, iar problemele rurale sunt 

foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare 

programe succesive, cu efecte durabile. 

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. 

Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării 
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generațiilor prezente și viitoare, printr- o abordare integrată între dezvoltarea 

economică, protecția mediului și justiție socială. 

”Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea 

nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a 

-și satisface propriile nevoi.”        

     (Lester Brown) 

Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027, 

constă în găsirea de soluții la solicitările cetățenilor, prin implicarea directă și 

promta în rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării edilitare. 

Ca parte a Uniunii Europene, Comuna Hangu are nevoie de o viziune clară 

şi de o strategie care să evidențieze rolul important ce revine valorificării 

potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. Aceste direcţii sunt aliniate 

strategiilor de dezvoltare regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi 

principiilor europene. 

Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeană a promovat prin Strategia 

“Europa 2020” un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în 

prezent, Comisia Europeană a reînnoit inițiativa “Calea către excelență”, pentru 

a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă. În 

ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate prin care 

Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu 

strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget 

european 2021-2027.  

 În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la 

nivel regional, național și european îmbunătățește semnificativ șansele de 

dezvoltare economică și socială durabilă, incluzivă și performantă. În contextul 

lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu (2021-2027) și lung, ar duce la 
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creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri sociale și 

economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor 

astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi 

formulată o viziune strategică globală asupra procesului de dezvoltare a 

Comunei Hangu. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Hangu pentru perioada 2021-2027 

prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile 

necesare dezvoltării durabile a comunei. 

Având în vedere definiția strategiei  rezultă trăsăturile definitorii ale 

strategiei care sunt obligatorii de îndeplinit:   

 Întotdeauna strategia are în vedere, în mod explicit şi implicit, 

realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune şi 

obiective.   

 Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acţional al 

strategiei, calitatea lor fiind determinantă pentru performanţele viitoare ale 

unității administrativ teritoriale.   

 Strategia vizează perioade viitoare, cel mai adesea 6 ani.    

 Sfera de cuprindere a strategiei este unitatea administrativ teritorială 

în ansamblul său – cel mai adesea – sau părţi importante ale acesteia.  

Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Hangu constatat în 

identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale comunei care au asigurat 

consensul asupra priorităților de dezvoltare ale comunei, în definirea direcțiilor 

de acțiune strategică, pe perioada 2021 - 2027 și în transpunerea lor într-un 

portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementarii strategiei, dar 

mai ales în orientarea populației, în special cea tanară, pe canalizarea propriilor 
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nevoi pe alte direcții de dezvoltare decât cele strict legate de infrastructura de 

bază( apă, canalizare, străzi).  

Obiectivul general al strategiei comunei Hangu îl reprezintă dezvoltarea 

echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu 

economico- social competitiv, stabil, sănatos si diversificat, care să asigure 

creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei.  

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la 

problemele specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu 

obiectivele și cu planurile strategice elaborate la nivel regional, național și 

european. 

De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborarii acestui 

document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere 

și nu numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.  

În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Hangu 

s-au parcurs trei etape principale:  

I. Etapa de Analiză: în cadrul căreia se asigură o dezvoltare locală 

durabilă și integrată. Ca urmare va avea loc crearea și dezvoltarea unei baze de 

date din toate sectoarele de activitate pentru o cunoaștere aprofundată a 

resurselor și nevoilor comunității, precum și evaluarea potențialului local. 

Identificarea și evaluarea punctelor tari și a celor slabe se face printr-o evaluare 

obiectivă a situației existente, iar oportunitățile și riscurile luate în considerare 

permit identificarea unor ținte și mobilizarea resurselor si eforturilor pentru 

atingerea lor.  

II. Etapa de elaborare a strategiei: în funcție de datele culese și 

problemele identificate se vor stabili obiectivele pe termen scurt și mediu ale 

comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va concepe designul 
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strategiei și se va proceda la elaborarea acesteia. Această etapă este cea mai 

însemnată în cadrul demersului formulării strategiei de dezvoltare locală, 

solicitând implicarea întregii comunități, de la membrii persoane fizice la 

organizații publice și private și aleșii locali.  

III. Etapa de implementare și evaluare a strategiei de dezvoltare locală: 

în cadrul acestei etape se va elabora portofoliul de proiecte. 

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială 

Durabilă este axată pe urmatoarele direcții de acțiune:  

 Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent 

structurat pe cele trei etape/faze de lucru.  

 Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice 

si stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes.  

 Din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primariei, 

consilieri locali, cât si agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate. 

Aceste grupe de lucru vor dezbate în cadrul reuniunilor de lucru ce vor fi 

organizate pe parcursul procesului de elaborare a strategiei.  

 Monitorizarea si evaluarea permanentă a procesului de elaborare și 

dezvoltare a strategiei în vederea asigurarii calității lucrării, corectitudinii 

datelor și informațiilor incluse și aplicarea eventualelor revizuiri/modificări care 

se impun.  

Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care 

trebuie să utilizeze toate pârghiile de antrenare a întregii comunități la aplicarea 

ei. 

Prin activitatile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:  

realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2027 în toate domeniile 

care privesc dezvoltarea economico-socială durabilă;  
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dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării 

cetățenilor la formularea problemelor și luarea deciziilor;  

promovarea soluțiilor nepoluante si prietenoase cu natura în 

valorificarea resurselor locale;  

dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese 

comune;  

creșterea performanței și capacității autorităților locale de a raspunde 

la așteptările și exigențele cetățenilor;  

creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și 

crearea de noi locuri de muncă;  

creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei.  

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă va avea ca 

rezultate:  

 Situația actuală a comunei din punct de vedere socio-

economic  

 Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate  

 Direcțiile strategice de dezvoltare a localității  

 Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție  

 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027  

Colectarea datelor utilizand toate sursele posibile (analiza situației 

existente, consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și alte 

documente care conțin informații relevante) cât și analiza documentelor 

programatice (POR, POS, PNDR, etc.) pentru identificarea politicilor și 

direcțiilor de dezvoltare europene si naționale, regionale, județene; a fondurilor, 

programelor operaționale existente, care pot fi accesate pentru a 
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 Așadar, în viziunea locuitorilor comunei, aceasta va deveni o comună 

prosperă şi durabilă până în anul 2027, care:  

 va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin 

asigurarea accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport 

şi crearea de noi locuri de muncă, oferind un teritoriu rural atractiv pentru 

tineri. Se urmărește combaterea fenomenului de depopulare prin atragere 

tinerilor în mediul rural prin oferirea unor condiții cât mai adecvate și mai 

apropiate de mediul urban în ceea ce privește infrastructura de transport, accesul 

la utilități și telecomunicații, spații verzi și de recreere, servicii publice și 

dezvoltare economică  

 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în 

agricultură, industrie, servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, 

prin creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună;  

 va sprijini dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin 

îmbunătățirea condițiilor de derulare a procesului educațional, prin 

implementarea unor măsuri concrete privind prevenirea şi combaterea 

abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât 

toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu 

comunitatea;  

 va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, 

garantând protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor 

naturale locale;  

 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei pentru perioada 2021-2027 își 

propune să antreneze toți actorii locali, cu scopul de a lua decizii favorabile 

dezvoltării locale,de a valorifica resursele locale și  de a  atrage finanțare 

guvernamentale și europene.  
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Analiza socio – economică are rolul de a identifica situația existentă și potențialul de 

dezvoltare al localității. În ansamblu, analiza socio – economică reprezintă practic și o 

imagine actuală a diviziunii administrative Hangu. 

  

1.1 Prezentarea generală  

Comuna Hangu face parte din județul Neamț, Regiunea Nord-Est. Considerăm că în 

acest capitol este necesară o scurtă prezentare a Regiunii Nord-Est și a județului Neamț. 

Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune de dezvoltare a României, o unitate 

teritorial-statistică de nivelul al doilea, conform clasificării EUROSTAT. Grupează 6 judeţe 

- unităţi administrativ teritoriale de nivelul al treilea: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava 

şi Vaslui.  

Are o suprafaţă de 36.850 kmp, reprezentând 15,46% din suprafaţa totală a ţării, iar 

graniţele externe ale regiunii sunt cu Ucraina şi Republica Moldova.  

Regiunea Nord-Est are o populație totală de 3.674.367, fiind astfel cea mai populată 

regiune a țării. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3/km². 

1.808.390 (49.22%) dintre locuitori sunt de sex masculin, iar 1.865.977 (50.78%) sunt de sex 

feminin. Românii reprezintă 97,9% din populație, cea mai importantă minoritate fiind romii, 

reprezentând 1,2 % din populație. O altă minoritate importantă o reprezintă ucrainieni. 

Limba română este cea mai vorbită limbă, fiind limba maternă a 98,7 % dintre locuitorii 

regiunii. Limba romani este vorbită de 0,6% din populație, iar limba ucraineană de 0,3%. 

Cele mai mari orașe ale regiunii sunt Iași (357.192), Bacău (144. 307), Suceava (120.404), 

Botoșani (106.847), Piatra Neamț (85.055) și Bârlad (55.807). 

Relieful Regiunii Nord- Est este variat, fiind prezentă întreaga gamă a treptelor de relief 

de pe teritoriul României. Altitudinea maximă este de 1907 de metri, în Munții Ceahlău 

(vârful Ocolașul Mare) din județul Neamț, iar cea minimă de sub 100 de metri, pe valea 

Prutului. Pe teritoriul a trei județe, Bacău, Neamț și Suceava, se găsesc unități montane din 
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Carpații Orientali. În județele Bacău și Neamț sunt prezente subunități aparținând 

Subcarpaților Moldovei. Podișul Moldovei este prezent în fiecare din cele șase județe. Pe 

teritoriile județelor Botoșani, Iași și Vaslui se găsesc subunități de câmpie și de luncă 

aparținând Câmpiei Moldovei și luncii Prutului. Un caz special îl constituie Culoarul 

Siretului și Moldovei.  

Clima variază corespunzător reliefului. De la temperaturi medii anuale de 0,7 °C și 

precipitații de 700 mm pe vârful Toaca din Munții Ceahlău, la temperaturi de 9,8 °C (Bârlad) 

și precipitații de 450-500 mm (zonele de câmpie din județele Botoșani, Iași și Vaslui). 

Județul Neamț este un județ în regiunea Moldova, în nord-estul României, la limita 

dintre Carpații Orientali și Podișul Moldovei si se întinde foarte putin si in partea de N-E a 

Transilvaniei, cuprinzând comuna Bicaz-Chei. Este cunoscut mai ales pentru frumusețea 

Masivului Ceahlău, a Lacului de acumulare (numit Izvorul Muntelui) de pe râul Bistrița al 

cărui baraj se situează în partea de vest a orasului Bicaz, cât și a peisajului în general.  

Reședința județului este municipiul Piatra Neamț.  

Județul Neamț are o suprafață de 5.890 km pătrați.  

Principalele cursuri de apă: Moldova, Siret (între Doljești și Secuieni), Bistrița (între 

Broșteni și Buhuși) Bistricioara, Bicaz, Cracău, Tarcău, Ozana (numit și Neamțu) și pârâul 

Cuejd- care traversează municipiul Piatra Neamț; principalele lacuri: Izvoru Muntelui, 

Pângărați, Vaduri și Bâtca Doamnei (lacuri de interes hidroenergetic). Altitudine maximă: 

Vf. Ocolașu Mare (M. Ceahlău) 1.907 metri. 

 

Localizarea comunei  

Hangu  (în maghiară Hanga) este o comună în județul Neamț, Moldova, România, 

formată din satele Buhalnița, Chirițeni, Grozăvești, Hangu (reședința) și Ruginești. 

Comuna se află la baza Munților Stânișoarei (în sud-vestul acestora), pe malul râului 

Bistrița, acolo unde aceasta formează lacul Izvorul Muntelui și unde în acel lac se varsă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova_Occidental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buhalni%C8%9Ba,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chiri%C8%9Beni,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Groz%C4%83ve%C8%99ti,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hangu,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rugine%C8%99ti,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba,_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba,_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Izvorul_Muntelui
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afluenții Hangu și Brădățel. Este traversată de șoseaua națională DN15, care leagă Piatra 

Neamț de Toplița. 

Din punct de vedere geografic localitatea noastră este situată între 47°02′41″  latitudine 

nordică și 26°03′41″ longitudine estică și pe o altitudine maximă de 500 m. 

Comuna Hangu se învecinează: 

 La nord, urmând  cumpăna apelor  de la Vârful Mare, până la Vârful Crainicu, cu 

localitatea Pipirig; 

 La est cu comuna Crăcăoani, până la Vârful Stirigoaiei, cu comuna Gârcina, până la 

Vârful Prislopașu și cu comuna Pângărați până la Vârful Frasinului; 

 La sud, de la Vârful Frasinului, coborând spre lacul de acumulare și urcând până la 

Verdele, cu orașul Bicaz; 

 La sud-vest cu comuna Ceahlău, până la Piciorul Pancului; 

 La vest se învecinează cu comuna Poiana Teiului, până la Vârful Mare; 

Căi de comunicație 

Comuna este strabatută de în principal de DN15 care traversează comuna, constituind 

legătura spre sud cu orașul Bicaz și municipiul Piatra Neamț, iar spre nord, cu Poiana 

Largului, Târgu Neamț, Vatra Dornei (Județul Suceava) și Toplița (Județul Harghita). 

DC 146 din satul Hangu, face legătura prin Pasul Doamnei, cu comuna Crăcăoani. 

Legătura satului Hangu cu celelalte sate se face prin drumurile comunale Hangu-Audia 

și Hangu-Buhalnița.  Rețeaua stradală este completată de durumurile forestiere Audia și 

Sasu. 

Comuna Hangu se află la o depărtare de 60  km de orașul Târgu Neamț, 34 km față de 

Orașul Bicaz și  64 km de reședința de județ Piatra Neamț, 100 km de Vatra Dornei,  59 km 

de Borsec și 83 km de Toplița.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Hangu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A2ul_Br%C4%83d%C4%83%C8%9Bel,_Bistri%C8%9Ba&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN15
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topli%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN15
https://ro.wikipedia.org/wiki/Borsec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topli%C8%9Ba
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Satele componente ale comunei sunt legate între ele prin drumuri comunale asfaltate și 

pietruite. Pe teritoriul comunei mai sunt o serie de drumuri sătești, de importanță locală, ce 

fac legătura între localitățile din cadrul comunei. 

 

Istoricul comunei  

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Piatra-Muntele 

a județului Neamț, și era formată din satele Gura Hangului, Fârțigi, Durău, Răpciune, Schitu, 

Lețești, Izvorul Alb, Boboteni, Audia, Ciurubucu și Strâmtura, având în total 4.167 de 

locuitori. În comună existau 11 mori de apă, 10 biserici și două școli primare. La acea vreme, 

pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și comuna Buhalnița, cu satele 

Buhalnița, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Lacu Buhalniței, Poenari și Potoci, cu o populație 

totală de 1.979 de locuitori. Această comună avea 14 mori de apă, două biserici și o școală.  

Anuarul Socec din 1925 consemnează cele două comune în plasa Muntele a aceluiași 

județ, comuna Hangu având 5.185 de locuitori în satele Audia, Boboteni, Fârțigi, Gura 

Hangului, Lețești, Răpciuni și Schitu-Durău; iar comuna Buhalnița avea 2.940 de locuitori în 

satele Buhalnița, Izvorul Alb, Poenari, Potoci și Secu. În 1931, satele Lețești, Răpciuni și 

Schit s-au separat din comuna Hangu pentru a forma comuna Ceahlău, iar comuna Hangu a 

rămas cu satele Audia, Boboteni, Fârțagu și Hangu.  

În 1950, comunele au trecut în administrarea raionului Târgu Neamț din regiunea 

Bacău. Lucrările la barajul Bicaz au dus la modificări importante ale structurei comunelor în 

anul 1960: astfel, în comuna Hangu, satele Fârțigi, Hangu și Gura Hangului au fost 

desființate, în locul lor apărând satele Chirițeni și Grozăvești, iar reședința comunei a fost 

mutată în satul Audia; comuna Buhalnița luase anterior numele de Izvorul Alb, iar acum a 

reapărut o comună cu numele de Buhalnița, cu satele Brădițel (înființat cu această ocazie), 

Buhalnița, Ruginești și Potoci. În 1968, comunele Buhalnița și Hangu au revenit la județul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoru_Alb,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Potoci,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secu,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ceahl%C4%83u,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
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Neamț, reînființat; tot atunci, comuna Buhalnița a fost desființată, satul ei de reședință 

trecând la comuna Hangu (alte sate ale ei trecând la orașul Bicaz), și au fost desființat satele 

Boboteni (comasat cu Audia) și Brădițel (comasat cu Buhalnița); satul Audia (reședința 

comunei) a luat acum denumirea de Hangu, întrucât locuitorii fostului sat Hangu fuseseră 

strămutați aici.  

 

 

 

Monumente istorice  

Două obiective din comuna Hangu sunt incluse în lista monumentelor istorice din 

județul Neamț ca monumente de interes local, ambele fiind clasificate ca monumente de 

arhitectură: biserica „Intrarea în Biserică” (1626–1629) din satul Buhalnița; și ansamblul 

bisericii „Sfântul Nicolae” (secolul al XIX-lea) din satul Chirițeni, ansamblu cuprinzând 

biserica propriu-zisă (datând din 1829) și turnul-clopotniță ridicat în 1870. 

Biserica „Intrarea în Biserică” 

Pomenită vreme îndelungată sub numele de Mănăstirea Hangu, aceasta este ctitoria lui 

Miron Barnovschi Voievod, după cum el însuşi mărturiseşte în aşezământul din 25 martie 

1627: „Început-am a zidi şi am făcut biserica aceasta, care iaste în partea apusului depărte 

şi întru deosebită pustie, în locul ce se cheamă Hangul. Şi această urmare şi facere am pus 

domnia mea a fi nerăşuită în veci întru a noastră din nou zidită mănăstire de mai sus numită 

Hangul”. 

Binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare ridicase şi el aici o bisericuţă din lemn, 

legându-o de lavra Neamţului. Probabil că acesta se găsea în stare avansată de degradare 

atunci când, Miron Barnovschi, în semn de evlavie pentru monahii din Sihăstria Buhalniţei, a 

construit o biserică nouă din zid, în anul 1627. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bicaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
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-10601
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-a-B-10609
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-a-B-10609
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După unele surse istorice, biserica a fost ctitorită pe moşia vechiului schit Poienile, a 

familiei Movileştilor, cu care Miron Vodă se înrudea. În acelaşi an, domnitorul a dăruit 

mănăstirii părţi din obcina Durnesti (astăzi Dornesti, sat component al comunei Costişa, 

judeţul Neamţ) şi o fabrică rudimentară de preparare a berii, prima din Moldova. 

În testamentul pe care îl scria la Constantinopol, înainte de a primi cununa muceniciei, 

Miron Vodă vorbea despre biserica lui astfel: „eu nu cred să existe un loc mai frumos şi mai 

tihnit pe lume decât mănăstirea mea, din Şesul Hangului, la poalele muntelui”. Dragostea 

domnitorului pentru această zonă a intrat în tradiţia orală căci, până astăzi, hăngenii ştiu din 

bătrâni că, însuşi Miron Vodă, alături de vlădica Varlaam, a participat la hramul aşezării. 

După anul 1640, Vasile Lupu şi alţi voievozi ai ţării au înzestrat ctitoria cu întinse 

moşii, mori şi heleşteie, transformând-o într-una dintre cele mai prospere aşezări din 

Moldova. La fel ca şi „sora” sa din Iaşi (Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – 

Barnovschi), această mănăstire a fost sprijinul orientului creştin, încercat de cucerirea 

islamică. Dacă astăzi ne bucurăm încă de existenţa Patriarhiei Alexandriei şi a toată Africa, 

acesta este şi meritul dispărutei mănăstiri Hangu. Aflată într-un stat islamic, divizată de o 

majoritate creştină coptă, comunitatea ortodoxă alexandrină era, în secolul al XVII-lea, în 

mare dificultate, fiind ameninţată cu dispariţia. În anul 1715, voievodul Nicolae Mavrocordat 

a închinat Patriarhiei Alexandriei mănăstirea cu tot venitul ei, împotriva voii mitropolitului 

Ghedeon al Moldovei. Ca răsplată pentru acest dar, însuşi patriarhul Samuil al Alexandriei a 

venit în Moldova, ca să mulţumească domnului fanariot, rânduind egumen şi arendaşi pentru 

noua proprietate. 

De la această dată a început o grea perioadă în existenţa obştii monahale. Conducerea 

mănăstirii era încredinţată aceluia care oferea cel mai mare venit anual. Egumenul Daniil, 

spre exemplu, în anul 1814, se angaja să plătească alexandrinilor 12.000 lei, dar şi să nu facă 

vreo datorie care ar putea să afecteze veniturile mănăstirii. Spre deosebire de alte biserici, 

Mănăstirea Hangu a fost una din puţinele ctitorii închinate care, nu numai a trimis daruri în 
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Orient, ci a şi primit. Din Alexandria, egumenii greci au adus o frumoasă catapeteasmă, 

unică în ţara noastră – prin motivele zoomorfe şi plantele specifice deltei Nilului, sculptate. 

Prin legea secularizării din anul 1863, mănăstirea a fost transformată în biserică 

parohială, iar în anul 1865, în chilii a început să funcţioneze o şcoală primară, pentru copii 

localnicilor. 

Istoria mănăstirii Hangu se aseamănă cu istoria ctitorului ei. Miron Barnovschi, pentru 

refuzul de a plăti un tribut de mai mare cu 40 de pungi de aur, a fost îndepărtat de la domnie 

şi strămutat în Polonia, la Ustie. Biserica lui, din câmpul Hangului, a avut aceeaşi soartă. Sub 

motivul construirii hidrocentralei, barajului şi lacului de acumulare de la Bicaz, ea a fost 

desfăcută, bucată cu bucată şi reconstruită pe un versant al muntelui, în actualul sat 

Buhalniţa, din judeţul Neamţ. 

Din păcate, planurile iniţiale nu au fost respectate. Foarte puţin mai seamănă actuala 

construcţie – cu celelalte ctitorii ale lui Barnovschi. Însă, ea este unică în Moldova, prin 

faptul că turla este amplasată exact pe jumătatea acoperişului, iar forma sa arhitecturală este 

aceea a oului de gâscă. În interior, compartimentarea este realizată prin două coloane masive, 

pe care se sprijină arcadele dintre naos şi pronaos – fiind pus în evidenţă sistemul de boltire. 

Uşa de la intrare a păstrat chenarul original de piatră, decorat cu muluri, care se întretaie la 

colţuri. Aceasta este o piesă unică în arhitectura bisericilor româneşti. 
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Biserica „Intrarea în Biserică” (1626–1629) din satul Buhalnița 

 

Ansamblul bisericii „Sfântul Nicolae” (secolul al XIX-lea) din satul Chirițeni 

Informaţii despre biserica din Gura Hangului s-au găsit în anul 1872, după o notă scrisă 

de preotul Mihail Galinescu, în care se spune ca biserica din Hangu a fost începută în anul 

1785 şi terminată în 1795, ridicată prin stăruinţa preoţilor Ioan Vici – zis Popa Lupu şi Ion 

Cracoveanu. Această biserică cu hramul ,,Sfântul Nicolae” era construită la nord de 2 stejari 

şi a fost arsă de turci in 1821 – Revoluţia lui Tudor Vladimirescu. 

Biserica ce a fost construită ulterior, tot cu stăruinţa preoţilor sus- menţionaţi, a fost 

ridicată pe un loc mai înalt, la sud de cei 2 stejari seculari şi a fost sfinţită în anul 1829. 

Biserica a avut pe pereţii dinspre miază-zi fresce, după modelul mănăstirilor din nordul 

Moldovei şi a fost reconstruită după acelaşi plan al fostei biserici incendiate, ce au avut ca 

model biserica necropolă ,,Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. 

Biserica veche, monument istoric, a fost stramutată sus pe munte, la Chiriţeni în anul 

1959 şi iată de ce acolo: primarul comunei Hangu, de la acea vreme, Cristea Cerchez, era 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-m-B-10601
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-a-B-10609
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prieten bun cu preotul Mihai Coroamă şi apărând problema locului unde trebuia să fie 

strămutată biserica, primarul i-a propus să nu o mute în vatra satului, ci undeva sus pe munte, 

să nu mai fie în ochii activiştilor de partid. 

Biserica a fost împroprietărită cu suprafaţa de teren care a fost considerată necesară, 

incluzând cimitirul şi casa parohială; a fost demontată bucată cu bucată şi reconstruită la fel. 

S-a adus catapeteasma de la biserica din Fârţâgi şi au montat-o în locul celei de la Hangu, 

care a fost donată bisericii Precista din Piatra Neamţ. 

 

Biserica „Sfântul Nicolae” (secolul al XIX-lea) din satul Chirițeni 

 

 

1.2 Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna  

Relief  

Situată în zona centrală a Carpaților Orientali, comuna Hangu cuprinde o arie montană 

cu vârfuri de înălțimi medii, cu un important fond forestier și cu întinse pășuni și fânețe. 

Munții Stânișoarei din estul comunei au înălțimi medii de peste 1.000 m și se situează 

la limita dintre munții cu înălțime mică și cei cu înălțime medie din Carpații Orientali. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:NT-II-a-B-10609
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Din culmea principală Crainicu Prislopașu, cu înălțimea de 1.196 m în Vârful Crainicu, 

se desprinde o culme unitară între văile Hangu și Largu, Muntele Hangu, cu înălțimea  de 

1.213 m în Vârful Mare. 

Din culmea Hangului, orientată pe direcția nord-sud, se desprind mai multe culmi 

secundare, ce reprezintă cumpene de apă între afluenții pârâului Hangu, care și-au creat văi 

abrupte. Aceste culmi depășesc rareori înălțimea de 1.000 m, cele mai importante fiind 

Piciorul Șanțului și Dealul Doamnei cu înălțimea de 991 m, Audia cu înălțimea de 957 m, 

Altan cu înălțimea de 1078 m, Netedu cu înălțimea de 1.041 m, Giurca cu înălțimea de 1.075 

m și Stitigoaia cu înălțimea de 1.131 m. 

În munții Buhalnița, Vârful Prislopașu atinge înălțimea de 1.218 m, iar în munții 

Potocilor, cele mai înalte vârfuri sunt Frasinul cu altitudinea de 979 m și Culmea Bisericii 

dau Dealul Crucii cu altitudinea de 827 m. 

Cea mai mare suprafață  a ariei montane are altitudini cuprinse între 600-800 m și este 

ocupată de păduri, pășuni și fânețe naturale. Altitudinile mai mici de 600 m ocupă zona 

țărmurilor lacului de acumulare Bicaz, și văile pâraielor Hangu, Audia și Buhalnița, pe care 

se întind așezările omenești și terenurile agricole. 

 Clima  

 Clima comunei Hangu este temperat continentală. Caracteristicile climei sunt 

determinate de particularităţile circulaţiei atmosferice, de altitudine, de formele şi 

fragmentarea reliefului se manifestă în tot cursul anului, în condiţiile advecţiei dinspre vest a 

maselor de aer caracteristice latitudinilor medii.  

Clima este caracteristică zonelor cu munți mmici și mijlocii, cu veri temperate și ierni 

nu prea aspre. Temperaturile medii anuale se situează între 3-6
0
C pe culmile cu înălțimi de 

800-1.000 m și între 8-10
0
C  la nivelul văilor. 

Construcția lacului de acumulare Bicaz a introdus în evoluția climaterică anumite 

nuanțe specifice suprafețelor mari de apă. Astfel, toamna și iarna când apele lacului nu 
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îngheață, suprafața apei rămâne mai caldă decât uscatul, întârziind formarea brumelor și 

chiar apariția înghețului la sol. Primăvara, efectul este invers, inerția volumului mare de apă 

rece întârzie procesul de înmugurire  și înflorire a copacilor. 

Datorită poziției de adăpost față de adecvația maselor umede de aer în care se găsește 

valea Bistriței, precipitațiile sunt reduse, cu medii anuale de 700 mm. 

În dinamica atmosferică, se distinge o circulație generală pe direcția vânturilor 

dominante și o circulație locală de tip munte-vale. 

 

 Rețea hidrografică  

Rețeaua de ape care străbate teritoriul comunei Hangu aparține bazinului hidrografic al 

râului Bistrița, și cuprinde: 

 ape de suprafață organizate în rețele de pâraie 

 ape subterane cantonate în depozite de versant 

 lacul de acumulare. 

Principalele cursuri de apă sunt pâraiele Hangu și Buhalnița cu afluenții lor, și pâraiele 

Rotaru, Bocănești, Huiduman și Potoci. 

Pârâul Hangu izvorăște de sub vârful Crainicu de la 1170 m altitudine, are o pantă mare 

pe versanții muntelui și una mai ușoară în vale. Cei mai importanți afluenți sunt pâraiele 

Audia, Sasu, Bolatău, Maceș, Pârâul Verii și Mitrofan, care se rostogolesc pe terase de luncă, 

cu bolovănișuri și prundișuri. 

Pârâul Buhalnița, cu izvoarele sub vârful Buhalnița, cu un profil caracteristic torenților, 

este lipsit de albie minoră (cu albie de 20-30 m). Acesta ar trebui canalizat pe anumite 

porțiuni. Principalii afluenți sunt Sucamatul, Boura și Fîrțagi. 

Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost construit pe sectorul mijlociu al râului 

Bistrița, la o cotă proiectată de 513 m și o lungime de 31,1 km, o adâncime maximă de 95 m 
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și ocupă o suprafață de 3.105 ha. În zona satului Hangu, lacul are lățimea cea mai mare de 

aproximativ 2.500 m. 

 

Flora și fauna  

Factorii care influențează răspandirea vegetației în bazinul Bistricioarei sunt determinați 

de condițiile climaterice, alcătuirea geologică, orientarea și altitudinea reliefului, activitatea 

omului.  

În această zonă se întalnesc asociații vegetale din zona cea mai joasă, lunca, până la 

formațiunile etajelor subalpine. Astfel, de‐a lungul văilor apelor se dezvoltă o vegetație 

caracteristică zonelor umede, formată din barba ursului, peștisoară, floarea broaștei, floarea 

de lac, mentă, piciorul cocoșului, însoțite de arbori de arin, salcie albă, răchita albă și 

mesteacan. Mai sus, pajiștile oferă un amestec de păiuș, firuța, trifoi alb, trifoi roșu, urzica, 

întrerupte din loc în loc de pâlcuri de arbori și arbuști de carpen, alun și mesteacan. La 

altitudini superioare, vegetația naturală cuprinde etajul pădurilor de fag, urmat de etajul 

fag‐brad‐molid, și în final cel de molid.  

În masivele înalte, se întâlnesc asociații formate de jnepeni care formează covoare 

întinse, precum și ienuparul mic, afinul, merișorul și argințica. Plantele ierboase din păduri 

sunt păiușul, păiușul roșu, rogozul și toporisca, ce formeaza pajiști întinse.  Alte resurse 

floristice: plante medicinale – ciubotica cucului, măcieș, gura leului, menta, floare de tei.  

Bogația și varietatea formelor de vegetație naturală, corelate și cu alți factori au 

contribuit la dezvoltarea unei faune bogate.  

Fauna piscicolă cuprinde în principal păstrăvul și lostrița.  

Clasa păsărilor are o pondere importană în fauna regiunii, cuprinzând arealul de la 

fundurile văilor până la culmile cele mai înalte. Astfel, în lăstărișul văilor se întalnește 

codobatura de munte, pescarușul negru, fluierarul de munte, iar în pășuni și fânețe precum și 

pe văi, sunt prezente vrabia de câmp, codobatura albă, pupăza, lăstarul și rândunica. 



 

Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 
 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

 26  

  

Mai sus, întâlnim cinteza, forfecuța, găița, mierla, iar în pădurile de fag, brad și molid, 

întâlnim pițigoiul de brădet, ciocănitoarea, cucul și porumbelul de scorbura. De asemenea, 

apar răpitoarele de zi și de noapte cum ar fi uliul porumbar, șorecarul comun, huhurezul sau 

bufnița. Pe înălțimi, foarte răspândite sunt fașa de munte, brumărița, mierla gulerată, iar în 

locurile mai luminoase apare cocoșul de munte. 

 Fauna de mamifere este și ea destul de bogată și reprezentată prin toate speciile de 

vânat din Carpații Orientali. Cerbul și caprioara pot fi întâlniți în rariștele masivelor sau în 

fundurile de pâraie, mistrețul își face nedorită prezentă prin fânețe și puținele terenuri 

agricole, iar ursul apare de multe ori în zonele tarlelor de oi.  

Dintre canide, vulpea, jderul, pisica salbatică, râsul și lupul completează tabloul 

mamiferelor mari. 

Mamiferele mici sunt reprezentate prin dihor, nevăstuica, bursuc și veverița. Ocrotirea 

majorității speciilor de animale, unele ca regulatori ai echilibrului biocenotic natural, altele 

ca monumente ale naturii, reprezintă și în continuare o prioritate. 

 

1.3 Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, condiții de locuit  

Populația comunei Hangu 

   Conform Anuarului Statistic al județului Neamț, Comuna Hangu avea la 31 

decembrie 2020, o populație stabilă de 3.733  locuitori (1.885 de sex masculin și 1848 de sex 

feminin). 

                

An 
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201
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5 
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6 

1
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feminin 5 3 2 2 9 0 848 

Total 400

8 

399

5 

394

7 

390

7 

387

1 

381

6 

3

733 

 

Se observă o scădere continuă a populației cu domiciliul în comuna Hangu în ultimii 7 

ani; în anul 2014, populația stabilă la nivelul comunei era de 4008 locuitori. Având în vedere 

această tendință de scădere, o previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date, conduce 

la o estimare probabilă a populației comunei Hangu de 3477 locuitori în 2027. 

 

Structura pe grupe de vârstă şi evoluţia acesteia în ultimii ani confirmă un uşor proces 

de îmbătrânire a populaţiei. Cauzele scăderii populației sunt multiple, dintre acestea cele mai 

importante fiind îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale şi sporul 

natural negativ. Piramida vârstelor pentru Comuna Hangu evidențiază acest proces de 

îmbătrânire demografică, caracterizată de baza îngustă, ce reprezintă generaţiile tinere care 
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vor intra pe piaţa muncii în următorii 10-15 ani, cât şi de vârful relativ lat, reprezentând 

generaţiile vârstnice. 

 Populația stabilă pe grupe de vârstă a comunei Hangu este urmatoarea
1
:  

         An            

Vârstă 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0- 4 ani 157 164 151 147 140 138 123 

5- 9 ani 166 157 170 172 154 156 159 

10-14 ani 229 212 175 166 172 158 153 

15-19 ani 232 239 241 229 225 221 201 

20-24 ani 261 245 239 251 235 221 221 

25-29 ani 252 279 286 270 252 235 222 

30-34 ani 258 250 236 243 253 247 259 

35-39 ani 316 311 308 282 265 254 247 

40-44 ani 287 294 286 291 296 309 296 

45-49 ani 283 289 299 308 300 282 286 

50-54 ani 241 234 240 246 267 272 278 

55-59 ani 222 227 227 228 234 244 234 

60-64 ani 202 200 202 197 207 216 220 

65-69 ani 173 178 180 187 200 183 182 

70-74 ani 233 210 190 178 146 153 154 

75-79 ani 233 237 239 227 208 197 168 

80-84 ani 174 175 174 168 176 164 172 

85 ani si peste 76 81 97 116 120 130 133 

 

                                           
1
 http://statistici.insse.ro 
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Dacă scăderea populaţiei nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluţia structurii pe 

vârste este îngrijorătoare, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piaţa muncii. 

În acest context, scăderea de 6,86% înregistrată între 2014 - 2020 devine mai problematică 

dacă se analizează structura populației pe grupe de vârstă. 

Astfel, din cauza numărului mare de persoane născute în perioada de început a „baby-

boomului”, în anii 1967-1968, ajunse în 2020 la vârsta de 52-53 de ani, populaţia adultă, în 

vârstă de muncă, este şi ea îmbătrânită. Din analiza datelor furnizate de primăria Hangu, se 

observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (11,65%) este mult mai mică decât cea a  

vârstnicilor (21,67%), ceea ce confirmă procesul de îmbătrânire demografică. Numărul 

copiilor sub 15 ani este relativ redus (435 copii), îndicând un grad de natalitate în scădere. 

 

În cazul Comunei Hangu, ponderea de 24,18% a tinerilor (15-34 ani) este aproximativ 

egală cu cea înregistrată la nivel de judeţ (24,88%). Aceeaşi situaţie o regăsim şi la nivelul 

populației infantile, unde avem un procent de 14,11% la nivel de judeţ şi 11,65% la nivelul 

comunei. 

Dinamica populaţiei este determinată de rezultatul conjugat a două importante 

fenomene demografice: sporul natural al populaţiei și migraţia. 

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau scăderea 

numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile natalităţii, respectiv a 

sub 15 ani
12%

15-34
24%

35-64 ani
42%

peste 65 ani
22%

Structura populației pe grupe de vârstă  
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numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a numărului persoanelor decedate, 

în cursul unui an. 

În ultimii ani 2014-2020, la nivelul comunei Hangu se observă scăderea numărului de 

naşteri şi cea a sporului natural (diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor 

într-un an). Aceste scăderi sunt frecvente în ţările în curs de dezvoltare (şi în România), în 

perioada de tranziţie după anul 1990. Apar şi datorită fenomenului de tranziţie demografică, 

în plină desfaşurare în România. Evoluţia naşterilor, deceselor şi a sporului natural ale 

populaţiei la nivelul comunei Hangu, este următoarea: 

An  Născuți 

vii 

Decese  Spor 

natural  

Căsătorii  Divorțuri 

2014 34 55 -21 21 4 

2015 23 63 -40 21 2 

2016 20 58 -38 15 5 

2017 32 60 -28 20 5 

2018 32 73 -41 24 1 

2019 23 71 -48 23 4 

2020 35 73 -38 10 2 

 

În perioada 2014 – 2020 la nivelul comunei Hangu, sporul natural a fost negativ, 

însemnând că rata mortalității o depășește pe cea a natalității, populația micșorându-se de la 

un an la altul. Sporul natural negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor. O 

explicație a acestui proces poate fi legată de situația nesigură socio – economică care 

determină decizia de a amâna nașterea unui copil pentru vremuri mai bune. 

A doua componentă a dinamicii populaţiei este reprezentată de mișcarea migratorie cu 

cele două componente ale sale: migraţia internă și cea externă. 

Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei populaţii, reprezintă o 

componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi mortalitate. Totuşi, importanţa 
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mişcării migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul reproducerii populaţiei, 

deoarece, prin intermediul acesteia se realizează numai o deplasare a unor efective de 

populaţie dintr-o colectivitate în alta. Evoluţia în timp a numărului şi structurii populaţiei 

este şi rezultatul mişcării migratorii. Mişcarea migratorie desemnează forma de mobilitate 

geografică, care constă în schimbarea statului rezidenţial. Datorită existenței și 

permanentizării fluxurilor de populație urban-rural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o 

scădere numerică și procentuală a numărului de locuitori prezenți în comună. 

În ultimii ani, în comuna Hangu există un flux destul moderat al plecărilor şi stabilirilor 

cu domiciliul (inclusiv migraţia externă), soldul schimbărilor de domiciliu fiind variabil de la 

un an la altul: 

An Stabiliri cu 

domiciliul (inclusiv 

migratia 

externa) 

Plecări cu 

domiciliul (inclusiv 

migratia 

externa) 

Sporul 

migrației 

2014 2 0 2 

2015 2 0 2 

2016 2 2 0 

2017 6 0 6 

2018 2 0 2 

2019 4 6 -2 

 

Din punct de vedere al stării civile, 1.217 locuitori sunt necăsătoriți, 1.829 căsătoriți, 

165 divorțați, 114 uniune consenuală 
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Din punct de vedere al distribuției pe sate, densitatea cea mai mare o întâlnim în satul 

reședință (1.742 locuitori). 
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Conform datelor furnizate de primăria Hangu, majoritatea locuitorilor comunei sunt 

români. 

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în 

pondere de 97,05%. Alte religii declarate sunt: ortodocși stil vechi (2,14%) și alte confesiuni 

(0,8%). 

 

 

Piața muncii la nivelul comunei  

La nivelul comunei Hangu îşi desfǎşoarǎ activitatea PF-uri, SRL-uri având ca domeniu 

de activitate debitare materiale lemnos, comerţ şi prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ, 

construcţii, turism.  

Forţa de muncă din comuna Hangu este formată din angajaţii Consiliului Local, 

angajaţii societăţilor comerciale din comună și o parte din angajații școlii. 

La nivelul comunei Hangu la finalul anului 2019, conform Anuarului Statistic, erau  

259 de salariați. Principalul domeniu economic din comuna Hangu este reprezentat de 

agricultură. 

Numărul mediu al salariaţilor
2
 

                                           
2
 Anuarul Statistic al Județului Neamț din anul 2018 
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În comuna Hangu, majoritatea populației active este ocupată cu creșterea animalelor și 

silvicultura. Este de menționat ponderea scăzută a populație care este ocupată în alte meserii 

decât cele zootehnice și agricole.  

La nivel de comuna exista un potențial de forță de muncă nevalorificat și în acest sens 

trebuie făcute demersuri pentru stimularea activităților economice cu forța de muncă locală 

pentru ocuparea acesteia, creșterea veniturilor ei și a taxelor și impozitelor plătite către 

primărie.  

Este evident ca cea mai mare parte din populația aptă de muncă și care nu lucrează 

trăiește din creșterea animalelor și agricultură – activități de subzistență, ceea ce înseamnă o 

irosire de resurse. Autoritățile locale au datoria de a căuta investitori care să‐și localizeze 

afacerile pe raza comunei, în condițiile în care există forță de muncă ieftină. 

Ținând cont de poziția geografică a comunei, de existența zonelor industriale în 

comunele și orașele limitrofe, navetismul este un fenomen prezent, principala zona 

industrială fiind în zona municipiului Piatra Neamț, orașul Bicaz și orașul Târgu Neamț.  

Referitor la situația șomajului în comuna Hangu, conform datelor datelor puse la 

dispoziție de Primăria Hangu, în anul 2020 avem 23 șomeri. 
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Rata șomajului la nivelul comunei, a crescut comparativ cu anul 2018, când se 

înregistrau 16 de șomeri. 

Din analiza efectuată rezultă ca pe raza comunei exista nu există locuri de muncă, 

înregistrându‐se un necesar de 450 – 500 locuri de muncă în industria lemnului.  

Luând în considerare tipologia structurii economice a populației comunei, măsurile care 

se impun în acest domeniu vizeaza în principal:  

 creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în domenii non‐agricole/zootehnice;  

 reconversia profesională a unor categorii de șomeri/ casnici;  

 asigurarea accesului la servicii de consiliere în carieră și reorientare profesională 

pentru persoanele cu vârsă între 18 și 45 de ani;  

 creșterea mobilitatii, flexibilității și adaptabilității forței de muncă prin programe de 

formare profesională continuă. 

Condiții de locuit    

Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu, astfel 

cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia în timp reprezintă 

punctul de pornire al tuturor analizelor. Populația rurală reprezintă cea mai dinamică 

componentă a spațiului rural și o resursă potențială deosebit de importantă pentru 

dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de dezvoltare rurală.  

Populaţia comunei Hangu, reprezentată prin totalitatea oamenilor ce locuiesc pe 

teritoriul acestui spaţiu geografic, diferă ca număr în decursul zecilor şi sutelor de ani. 

Evoluţia demografică a comunei Hangu, aşa cum rezultă din statisticile vremii, reflectă atât 

dezvoltarea în timp a localităţii, cât şi procesul istoric de formare a satelor acesteia. Numărul 

exact de locuitori, la o anumită dată, se poate afla numai în urma recensămintelor. Este 

cunoscut faptul că spaţiul comunei Hangu a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, dar 

datele despre populaţia aşezată aici nu sunt precise.  
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La nivelul anului 2020 comuna Hangu are o populaţie totalǎ de 3.733 locuitori. Astfel, 

din punct de vedere procentual populaţia comunei Hangu reprezintǎ aproximativ 0,66% din 

populaţia totalǎ a judeţului Neamț (566.515 locuitori ). Nu se întrevăd evoluţii deosebite pe 

termen scurt şi mediu la acest capitol. Singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv 

evoluţia demografică sunt cele legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-

edilitară, măsuri ce depind numai de administraţia locală. 

Conform datelor furnizate de primăria Hangu, în comună  există 1.730 locuințe cu un 

număr mediu de 3 camere fiecare și o suprafață locuibilă de aproximativ 55 mp. Număr 

mediu de persoane pe gospodărie: 2‐3 persoane. Suprafața locuibilă totală este de 94.734  

mp.  

Cca. 70% din locuințele populației sunt construite din lemn, iar restul de 30% sunt din 

materiale alternative.  

Starea fizică a construcțiilor: 77% bună, 19% medie, 4% rea. 

 Având în vedere că fondul locuibil este într-o stare medie și indicii de locuire indică un 

confort sub media de județ, se apreciază că populația va continua îmbunătățirea nivelului de 

confort al locuințelor existente prin:  

 Reparare, consolidare, modernizare;  

 Extinderi cu cameră de locuit;  

 Extinderi cu dependințe și anexe;  

 Extinderea lucrărilor de alimentare cu apă;  

 Extinderea lucrărilor de canalizare. 

Necesităţile de teren pentru construcții de locuit se pot satisface eficient doar prin 

asigurarea unui flux productiv de funciar în toate zonele intravilanului, care sa furnizeze 

permanent investitorilor terenuri aflate în proprietate particulară.  
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Extinderile în suprafețe mari pe terenuri agricole introduce în intravilan fără rețea 

stradala se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate în reglementarile urbansitice). 

Zona de locuit este prevăzută a fi protejata de zonele producatoare de disconfort. 

Construcții, anexe ( materiale, dimensiuni ):  

 bucătării de vară; materiale folosite: lemn‐ cca.12 mp;  

 grajduri; materiale folosite: lemn‐ cca.60 mp;  

 porți;materiale folosite: 11% fier, 2% piatră, 87% lemn; 

 

 

1.4 Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultură și artă  

Infrastructura educațională  

Unul din factorii esențiali în dezvoltarea unei comunități rurale este reprezentat de 

capitalul uman. Dezvoltarea rurală durabilă depinde de nivelul educației populației.  

Infrastructura și facilitățile aferente educației și formării profesionale constituie 

instrumente importante pentru conversia forței de muncă agricole în forța de muncă 

nonagricolă în vederea diversificării economiei rurale.  

Unitățile de învățământ din spațiul rural, reprezentate de grădinițe, unități primare și 

gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce privește materialul tehnic și didactic.  

Școlile din spatiu rural sunt insuficient dotate din punctul de vedere al Tehnologiei IT. 

De asemenea o altă problemă importantă o constituie dificultatea de a atrage personal 

calificat în zonele rurale.  

 La nivel național, situația critică actuală a învățământului, în zonele rurale, se 

datorează unor factori interni și externi mediului rural cum ar fi:  

 mentalitatea oamenilor (folosirea copiilor la muncile agricole în detrimentul școlii);  

 lipsa instituțiilor de nivel liceal în zonele rurale;  

 suplinirea lipsei de cadre didactice prin înlocuirea acestora cu „pseudo‐profesori”;  

 lipsa mijloacelor materiale familiale care nu permit întreținerea în școala a copiilor;  
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 nealocarea de către guvern a unor fonduri suficiente pentru educație și a subventiilor 

pentru familiile din zonele rurale cu venituri mici;  

 starea infrastructurii educaționale și lipsa dotării corespunzatoare 

 lipsa dispozitivelor necesare învățării online.  

Procesul educațional în comuna Hangu
3
 se realizează în cadrul următoarelor unități de 

învățământ: 

 Școala cu clasele I – VIII Hangu  

 

                                           
3
 Conform informațiilor furnizate de Primăria Hangu  
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 Grădinița nr. 1 Hangu

 

 Școala cu clasele I – VIII Buhalnița 

 Grădinița Buhalnița (în incinta școlii I-VIII Buhalnița)  

 

Școli închise: 
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Internat Buhalnița 

 

 

 

 

 

 Școala cu clasele I – IV Ruginești  
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 Școala nr.1 cu clasele I – IV Hangu-Boboteni 

 Grădinița nr.3 Boboteni  

 

 

 Școala cu clasele I-IV Audia 
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 Școala cu clasele I-IV Grozăvești 
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 Școala cu clasele I-IV Chirițeni 

 

Baza materială a sistemului de educație din comuna Hangu:  

 21 săli de clasă și laboratoare;  

 Echipamente IT:  calculatoare, copiatoare, imprimante, videoproiectoare;  

 Biblioteca școlară;  

 Materiale didactice, mobilier pentru preșcolari. 

Școala Gimnazială Hangu I‐VIII  are 12 șăli de clasă și 2 laboratoare. Încălzirea se 

realizează cu centrală termică pe lemne, tâmplărie cu geam termopan, alimentare cu apă de la 

retea, grup sanitar interior. Școala a fost reabilitată recent, creându- se condiții prielnice 

pentru învățare. 

Școala I‐IV Boboteni cu două săli de clasă în corpul A și 2 săli de clasă în corpul B (o 

sala pentru grădiniță). Încălzirea se realizeză cu sobe pe lemne. 

Școala I‐VIII Buhalnița  cu cinci săli de clasă. Încălzirea se realizează cu centrală 

termică pe lemne, tâmplărie cu geam termopan, alimentare cu apă de la rețea.   
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Școala cl. I‐IV Buhalnița are două săli de clasă (o sală de clasa grădiniță și o sala de 

clasă școlari). Încălzirea se realizeză cu sobe pe lemne. 

Școala clasele  I‐IV Ruginești  are două săli de clasă (o sală pentru clasele I‐IV și o 

sală pentru grădiniță). Încălzirea se realizează cu centrală termică electrică.  

Grădinița Hangu are patru săli de clasă. Încălzirea se realizează cu centrală termică pe 

lemne. Este construită recent, este în stare bună de funcționare.

 

Infrastructura care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în comuna Hangu este 

adaptat nivelelor: preșcolar, primar și gimnazial. 

Conform analizei efectuate în teren și a datelor furnizate de Primaria Hangu, în prezent 

frecventează cursurile în Comuna Hangu un număr de aproximativ 271 elevi. Din păcate 

populaţia şcolară este în creștere la nivelul comunei, de la 207 elevi în anul 2018 la 271 elevi 

la nivelul anului 2020. Cauzele creșterii populaţiei şcolare sunt multiple, însă cei mai mulți 

elevi provin din familiile întoarse din străinătate. 

 Personalul didactic al școlilor din comuna Hangu, aferent anului 2019‐2020, implică 

un număr total de 23 cadre didactice. 
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 În comună există o sală de sport multifuncțională cu 150 locuri, recepționată în anul 

2009, pentru practicarea jocurilor de handbal, baschet, volei și minifotbal, realizată prin  

Programul Săli de sport.  

 

 Deasemenea, comuna Hangu deține un teren de sport cu gazon sintetic și nocturnă, 

fiind un punct de atracție pentru tineret. 
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Având în vedere cele prezentate, sunt necesare investiții pentru modernizarea atât a 

infrastructurii cât și a bazei materiale a învățământului, iar finanțările Guvernului reprezintă 

o oportunitate.  

Dotarea cu echipamente IT performante este importantă pentru a ”construi” un punct de 

informare și elaborare proiecte pentru dezvoltare locală.  

 

Cultura  

În ultimii ani s-a constatat o continuă degradare a mediului cultural al României pe 

fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât 

și din partea finanțatorilor privați.  

În majoritatea zonelor rurale, situația mediului cultural este critică. Căminele culturale 

deși beneficiază de un sediu propriu, fie nu sunt dotate corespunzator, fie și-au încetat 

activitatea și servesc altor destinații, fie se află într-o stare avansată de degradare.  
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În comuna Hangu activitatea  culturală se desfășoară în două cămine culturale recent 

recepționate (un cămin cultural în satul Hangu și un cămin cultural în satul Buhalnița) și o 

bibliotecă comunală care funcționează la mansarda Grădiniței nr.1 Hangu.  

Căminele culturale sunt dotate corespunzător destinației (căminul cultural Hangu a fost  

recepționat în anul 2016, iar căminul cultural Buhalnița în anul 2020).

 

În sediul Căminelor Culturale au loc diverse activități culturale, precum:  

 Serbări școlare;  

 Datini și obiceiuri de iarnă; 

Biblioteca sǎteascǎ înzestreazǎ comuna Hangu cu 16.195 de volume mândrindu-se cu 

388 cititori activi la nivelul anului 2020. Numărul de angajaţi este de o persoană, utilităţile 

sunt reprezentate de racordarea la reţeaua publică electrică, iar încălzirea se face cu lemne. 

La bibilioteca Hangu, pe lângă nenumăratele activități desfășurate, funcționează 

”Clubul Voluntarilor Bibliofan” și se editează revista locală ”Ecoul Hangului”. Revista apare 
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trimestrial, sub egida Asociației Culturale Hangu și este înscrisă în circuitul publicațiilor on-

line. Aceasta se editează la biblioteca Hangu, unde elevii redactează sau digitizează 

materiale care urmează să fie publicate, sub directa îndrumare a bibliotecarului, care este si 

redactor șef al acesteia. De editare se ocupă în mod direct Pintea Liliana. 

Este denumită „Ecoul Hangului” – poate şi pentru că ecoul poate transcende uşor, 

foarte uşor în poveste – „POVESTEA HANGULUI”. O poveste stranie şi tristă, plină până 

la refuz de hăţişuri şi de cotituri greu de înfruntat, care au brăzdat adânc chipul acestui ţinut, 

binecuvântat de Dumnezeu și de o frumuseţe fără seamăn. O poveste lungă pe care şi-o 

amintesc bătrânii, munţii, pădurile şi apele şi o spun în şoaptă în nopţile calde cu lună plină, 

o poveste desenată rareori de bucurii, de zâmbete şi de dorinţe ascunse, abandonate sau 

pierdute odată cu cei care au plecat spre veşnicie. O poveste prea adevărată ca să fie 

îngropată sub adâncul albastru al apelor, zăgăzuite pentru lumină, care au pecetluit pentru 

totdeauna soarta hanganilor. 

Biblioteca comunală reprezintă o poartă de acces către cunoaștere pentru cei care îi 

calcă pragul, fiind accesibilă oricărui individ, întrucât toate serviciile oferite de acestă 

instituție sunt gratuite. 

Printre oamenii de seama ai comunei se numără compozitorul Gavril Gălinescu, 

muzeograful Constantin Matasă și învățătorul teoctist Gălinescu, unde se află o adevarată 

arhivă de documente și fotografii, cu privire la istoria acestor locuri. 

Spiritualitatea creștin-ortodoxă din comună este reprezentată prin opt parohii și o 

mănăstire, care au împrumutat unele elemente din cultul ortodox si din folclorul tracic al 

inaintasilor noştri reuşind să se deosebească în linii mari şi să creeze astfel stilul local 

original. 

 În comuna Hangu, predomină cultul ortodox, cu  de credincioși, din care 3.623 

ortodocși  stil nou, 80 ortodocși stil vechi și 30 alte religii.  

Acest cult este reprezentat de opt biserici și un schit: 
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 Biserica ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Hangu  

 

 Biserica ”Sfinții Împârați Constantin și Elena” Boboteni 

 Biserica ”Sfântul Nicolae” Chrițeni 

 Biserica ”Sfântul Gheorghe” Grozăvești 

 Biserica ”Intrarea Maicii Domnului în Biserica” Buhalnița 

 Biserica ”Sfinții Împârați Constantin și Elena” Ruginești 

 Biserica ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”  Boboteni (stil vechi) 

 Biserica ”Intrarea Maicii Domnului în Biserica” Ruginești (stil vechi) 

 

Arta 
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Referitor la artă, tradiții și meștesuguri populare, menționam că pe teritoriul comunei 

s‐au pastrat următoarele valori de cultură populară: 

 ocupații tradiționale: mesteșugul lemnului  

 artă populară: cusutul manual, țesutul  

Obieciurile sărbătorilor de iarnă rămân totuși, cele mai spectaculoase. Hanganii au făcut 

din aceste sărbători un alt prilej de bucurie, însoțit de colinde, jocuri cu măști și piese de 

teatru folcloric. 

 

1.5  Infrastructura de sănătate și servicii sociale                                             

Sănătate și servicii medicale  

Reţeaua unităţilor sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban pe parcursul anului 

2019, la oraşe regăsindu-se 91,3% din numărul total de spitale şi unităţi asimilate, potrivit 

publicaţiei “Activitatea unităţilor sanitare” elaborată de Institutul Naţional de Statistică 

(INS).  

În mediul rural, asistenţa medicală primară a fost asigurată de 40,3% dintre cabinetele 

independente de medicină de familie. Totodată, 60 de spitale şi alte unităţi medicale 

asimilate spitalelor în structura cărora s-au regăsit 24 de ambulatorii de spital, un număr de 8 

ambulatorii de specialitate, 4 centre de diagnostic şi tratament, unul din cele două sanatorii 

de neuropsihiatrie au oferit asistenţă medicală de specialitate în mediul rural.  

Primul contact al pacienţilor cu sistemul sanitar se realizează la cabinetul medicului de 

familie. Reţeaua de cabinete independente de medicină de familie includea, în anul 2018, 

cele mai multe cabinete în regiunile Nord-Est (1.614 cabinete), Bucureşti-Ilfov (1.553 

cabinete) şi Sud-Muntenia (1486 cabinete), iar cele mai puţine în regiunea Sud-Est (1.160 

cabinete) şi Vest (1.150 cabinete).  

Infrastructura de sănătate din comuna Hangu cuprinde două dispensare medicale 

(Hangu și Buhalnița) și un cabinet  particular de medicină familială, o farmacie și  un cabinet 
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veterinar. Personalul medical care deservește infrastructura de sănătate a comunei este 

format dintr-un medic de familie, trei asistenți medicali, doi farmaciști și un medic veterinar. 

 Dispensarul uman Buhalnița a fost renovat în anul 2018 permițând îmbunătățirea 

accesului la servicii sanitare de calitate în mediul rural. 

 

În prezent, primăria derulează un proiect în domeniul infrastructurii sanitare ”Înființare 

și dotare Dispensar uman P+1, în sat Hangu, Comuna Hangu, Județul Neamț, pe teritoriul 

Microregiunii GAL Ceahlău”.  

 

 

Asistența socială  

Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Hangu desfăşoară acţiuni care 

răspund nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate, prin prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi în 

scopul cresterii calităţii vieţii. 
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Prin activitatea şi acţiunile sale, Serviciul Public de Asistență Socială urmăreşte 

obiectivele strategiei guvernamentale în domeniu, prin identificarea şi soluţionarea 

problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate 

în nevoie, prin intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate, precum şi prin 

forme şi mijloace prevăzute de lege, în acest sens. 

În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Hangu în anul 2020 au fost realizate 

următoarele anchete sociale:  

 110 anchete sociale protecția copilului  

 40 anchete VMG  

 110  anchete ASF  

 70 anchete burse  

  65 anchete pentru persoane cu handicap  

 În comună există un 28 persoane cu dizabilități, 39 persoane beneficiare de ajutor 

social. 

  Servicii de asistență socială oferite de APL persoanelor defavorizate: 

 consiliere și informare, măsuri de prevenție și combatere a violenței domestice. 

 Pentru prevenirea și combaterea marginalizări la nivel local s-au realizat 

urmatoarele masuri: 

 suport financiar din bugetul local pentru ajutor înmormântare, stabilit prin Hotărârea 

Consiliului Local; 

 ajutoare de urgență pentru depășirea unor situatii de dificultate stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Local; 

 plata unor servicii medico-sociale pentru persoanele internate în centre; 

 scutiri de impozit pentru persoanele cu handicap și persoanele beneficiare de venit 

minim garantat; 
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 scutiri de la plata salubrizării pentru unele familii/persoane cu venituri reduse; 

 ajutoare financiare acordate cu diverse ocazii (sarbători de iarna, etc) acordate 

familiilor cu copii în întreținere, care se confruntă cu probleme sociale; 

 ajutoare constand în pachete cu produse alimentare și articole de îmbrăcăminte 

provenite din donații, acordate persoanelor singure, familiilor monoparentale și biparentale 

care se confruntă cu situații de marginalizare și risc social; 

 cadouri pentru copii cu ocazia sarbătorilor de iarnă; 

 acordare lemn de foc cu titlu gratuit pentru diverse categorii de familii și persoane; 

 consiliere și informare a persoanelor și familiilor aflate în situație de risc.  

 

1.6 Contextul socio-economic  

România se bucură de un potențial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o 

suprafață totală de 238 mii km
2
 și o populație de peste 21 milioane de locuitori, România, 

este ca mărime, cel de-al doilea nou stat-membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea 

reprezintă 6% din suprafața totală a Uniunii Europene și 4% din populația acesteia. 

Investițiile și competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie 

îmbunătățite, pentru a se reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea unei 

convergențe a veniturilor cu cele din UE. În anul 2005, România deținea mai puțin de 1% din 

PIB-ul Comunității Europene, înregistrând o creștere rapidă a PIB-ului pe cap de locuitor, 

dar rămânând la 34% din media Uniunii celor 25 (INS - Anuarul Statistic al României, 

2006). Aceste discrepanțe sunt în curs de diminuare, în urma integrării în Uniunea 

Europeană. Economia românească se dezvoltă într-un ritm rapid, comparativ cu economia 

din UE, iar nivelul PIB începe să crească. După înregistrarea unui declin important, către 

sfârșitul anilor 1990, economia românească și-a reluat creșterea începând cu anul 2000 și a 

înregistrat o rată anuală medie de creștere de 5%.  
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Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile consumatorilor, 

afectează capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE. Reducerea cu 

aproape jumătate a creșterii PIB-ului în 2018, cauzată în mare parte de o încetinire a 

cheltuielilor consumatorilor, a scos în evidență limitele modelului de creștere economică al 

României. Creșterea puternică a salariilor, scăderea forței de muncă și lipsa de personal 

calificat riscă să submineze capacitatea României de a concura pe plan internațional. În plus, 

încrederea investitorilor este erodată de instabilitatea legislativă persistentă, de 

imprevizibilitatea procesului decizional, de calitatea instituțională scăzută și de slăbirea 

continuă a luptei împotriva corupției. Ratele inegalităților și sărăciei rămân ridicate, iar 

disparitățile regionale sunt din ce în ce mai mari. Asigurarea continuității cu reformele 

anterioare și trecerea la un model de creștere bazat pe investiții ar putea să înscrie economia 

pe o traiectorie sustenabilă către convergența cu nivelul de trai din UE și să contribuie la 

reducerea inegalității . În ciuda încetinirii semnificative înregistrate în 2018, creșterea 

rămâne solidă. După ce s-a situat la 7 % în 2017, în 2018 creșterea PIBului real (ajustată cu 

inflația) a încetinit, ajungând la o valoare estimată de 4 %. Un nivel mai ridicat al inflației a 

afectat venitul disponibil și cheltuielile consumatorilor, principalul motor al creșterii 

economice. Creșterea puternică a importurilor de bunuri de consum, care au depășit 

exporturile, a dus la accentuarea deficitului de cont curent al României.  

Piața forței de muncă este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. Cea mai redusă 

rată a șomajului din ultimii zece ani (3,8 %), scăderea forței de muncă și o lipsă persistentă 

de personal calificat au condus la o ocupare aproape integrală a forței de muncă în România, 

ceea ce îngreunează procesul de recrutare și determină creșterea salariilor. Remunerațiile 

salariaților sunt mici comparativ cu media UE, dar majorarea puternică a acestora începând 

cu anul 2016, susținută și de creșterile salariului minim și ale salariilor din sectorul public, 

riscă să exercite presiuni asupra competitivității dacă nu va fi însoțită de măsuri 

corespunzătoare de impulsionare a productivității. Deficitul public a crescut, în special ca 
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urmare a cheltuielilor cu salariile și a reducerilor fiscale. Cotele de impozitare au fost reduse 

în mod repetat, în timp ce salariile din sectorul public au crescut semnificativ din 2015 până 

în prezent și se prevede să mai fie majorate. În același timp, investițiile publice au scăzut în 

2017 la cel mai redus nivel din perioada ulterioară aderării la UE și se preconizează că nu se 

vor redresa decât într-un ritm lent. Prin urmare, deficitul public a crescut semnificativ 

începând cu 2015 și se estimează că va depăși plafonul de 3 % din PIB impus de Pactul de 

stabilitate și de creștere, una dintre cauze fiind majorarea pensiilor.   

Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se îmbunătățească, pe fondul unei 

creșteri economice solide. Rata de activitate a crescut la 72,3 % în 2017, depășind nivelul 

înregistrat înainte de criză, de 68,7 %. În decembrie 2018, rata șomajului a înregistrat cel mai 

scăzut nivel din ultimul deceniu (3,8 %) (graficul 1.8). Cu toate acestea, reducerea forței de 

muncă în contextul unei situații demografice nefavorabile reprezintă un obstacol pentru 

societăți în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă vacante și găsirea competențelor 

relevante pe piața forței de muncă. Acest lucru ar putea limita creșterea potențială a PIB-ului. 

Piața forței de muncă este în continuare caracterizată de un dialog social insuficient, cu o 

implicare foarte limitată a partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor.  

 

1.7  Agricultura și silvicultura  

Agricultura 

Agricultura reprezintă un sector de primă importanță în România, luând în considerare 

contribuția pe care o are în economia națională și rolul social vital. Agricultura a jucat 

dintotdeauna un rol important pentru economia României, însă în ultimii ani contribuția 

agriculturii la PIB a scăzut  ca urmare a lipsei investițiilor în acest sector.  

România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care doar zece 

milioane sunt ocupate cu terenuri arabile. După o evaluare făcută în noiembrie 2008, 

aproximativ 6,8 milioane de hectare agricole nu sunt lucrate. Valoarea producției agricole din 
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România a fost de 64,4 miliarde lei în anul 2010. Producția vegetală a fost în valoare de 43,4 

miliarde lei (67,5%), cea animală de 20,4 miliarde lei (31,6%), iar serviciile agricole s-au 

cifrat la 557,2 milioane lei (0,9%). În anul 2009, valoarea totală a producției agricole a fost 

de 59,9 miliarde lei (scădere), și de 66,9 miliarde lei în 2008 (creștere 40%).  

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în ciuda fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase, în anul 2018 România ocupa primul loc la porumb în rândul 

statelor membre ale Uniunii Europene atât în ceea ce privește suprafaţa cultivată cât şi la 

producţia realizată, de 18,7 milioane de tone. Mai mult, România a raportat anul trecut cea 

mai mare producție de floarea soarelui din UE, de 3 milioane de tone, fiind urmată în 

clasament de țări precum Bulgaria, Ungaria, Franța și Spania. De asemenea, România a 

înregistrat 7,3% din totalul producției de grâu la nivelul UE, adică 10,1 milioane de tone, 

clasându-se astfel pe locul al patrulea, după Franța, Germania și Marea Britanie.  

Creșterea animalelor este o îndeletnicire tradițională a poporului român. Principalele 

specii: bovinele, porcinele, ovinele și păsările de curte etc. 

   

Comuna Hangu se întinde pe o suprafață de 12.932,31 ha (din care intravilan = 1044,8 

ha). Situația fondului funciar al Comunei Hangu se prezinta astfel: 

 Teren agricol 5.454,45 ha:  

32%

68%

Fondul funciar al Comunei Hangu

Teren agricol

Teren neagricol
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 teren arabil – 170,74 ha;  

 pășuni – 1.827,30 ha;  

 fânețe – 3.456,41 ha;  

 

 Teren neagricol 7.477,86 ha 

 Păduri 5.924,56 ha 

 Ape 1181,05 ha 

 Drumuri 75,74 ha 

 Curți construcții 70,54 ha 

 Teren neproductiv 225,97 ha 

Comuna Hangu mai are în proprietate 906 ha de teren forestier pe raza comunei Pipirig 

și 359 ha pe raza comunei Farcașa. 

3%

34%

63%

0%

Structura terenului agricol al comunei 
Hangu

Teren arabil

Pasuni

Fânețe

Livezi și vii
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Resursele solului sunt legate în principal de potențialul celor 5.454,45 ha teren agricol 

din care: 170,74 teren arabil -  baza pentru agricultură, 1.827,30 ha pășuni și 3.456,41 ha 

fânețe – favorabile creșterii animalelor.  

Potențialul agricol al României este foarte ridicat, însă în vederea accelerării gradului de 

dezvoltare al acestui sector sunt imperios necesare invenstițiile. Înregistrarea unei creșteri 

economice în acest domeniu ar încuraja diversificarea culturilor și ar genera o creștere a 

competivității acestui sector.   

Pentru comuna Hangu silvicultura și agricultura reprezintă oportunități de dezvoltare a 

zonei, însă în prezent, această oportunitate nu este îndeajuns valorificată.  Activitățile 

economice de bază din sectorul agriculturii practicate în comuna Hangu sunt: cultivarea de 

culturi cerealiere, cultura cartofului, pomicultura, creșterea animalelor, exploatarea și/sau 

prelucrarea lemnului.  

Referitor la numărul de capete de animale situația este prezentată mai jos conform 

informațiilor furnizate de comuna Hangu. 

79%

16%

1%1%3%

Structura terenului neagricol al comunei 
Hangu 

Paduri 

Ape

Drumuri

Curți construcții

Teren neproductiv
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Efectivele la sfârșitul  anului 2020
4
:  

cabaline bovine ovine porcine caprine păsări Familii 

albine 

72 1.382 3.922 169 318 2.837 383 

Producția de cereale acoperă în general nevoile proprii. Se cultivă în principal porumb, 

cartof, sfeclă furajeră. 

Gradul de mecanizare al agriculturii este relativ scazut și din acest motiv și 

productivitatea este scazută. Această situație se datorează și suprafețelor agricole individuale 

reduse care nu permit investiții în mecanizare, investiții ce nu ar fi amortizate.  

Pe raza comunei sunt aproximativ 34  tractoare, 32 moto-cultivatoare și 4 pluguri, 

aparținând mediului privat cu ajutorul cărora se lucrează terenul. Deasemenea, oamenii mai 

folosesc pentru a cultiva terenul de pluguri și semănători trase de animale.  

În ultimul timp s-a constatat o tendință de concentrare a terenurilor, tendință care se va 

intensifica în viitor, fapt impus de o agricultura performantă.  

Se realizează ierbicidarea și combaterea dăunătorilor, se folosesc atât îngrășăminte 

naturale cât și chimice. Sunt necesare lucrări pentru ameliorarea solului, cartarea 

agrochimica, combaterea eroziunii solului.  

În ceea ce privește cuturile practicate pe suprafața arabilă din comună, ca urmare a 

specificului zonei, se practică culturile de porumb, cartofi și legume. Suprafața arabilă 

reprezintă o pondere relativ mică din suprafața totală agricolă, respectiv 5,08%.   

După modul de folosire a suprafeței agricole, la nivelul comunei, cea mai mare 

suprafață este ocupată de terenurile acoperite cu fânețe (62,69%) și pășuni (32,22%) din 

total. Suprafețele acoperite de fânețe și pășuni sunt folosite pentru a asigura hrana animalelor 

erbivore.   

                                           
4
 Date furnizate de Hangu  
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Pentru punerea în valoare și folosirea optimă a pășunilor în anul 2012, consiliile locale, 

în baza cererilor organizațiilor și asociațiilor legale de crescători de animale, au finalizat 

procesul de concesionare a pășunilor comunale, întreaga procedură fiind derulată cu 

respectarea prevederilor legale, respectiv a Ordinului Ministerului agriculturii, pădurii și 

dezvoltării rurale nr.541/2009.  

O însemnată parte din pășunile și fânețele care se află în comuna Hangu au fost afectate 

de secetă și suprapășunare, fiind astfel degradate și de joasă productivitate. O trăsătură 

generală a pășunilor din zonă este aceea că ele nu sunt deloc sau sunt foarte puțin gospodărite 

și sunt suprapășunate, de multă vreme, ceea ce creează o presiune însemnată prin pământ 

asupra altor tipuri de utilizare a terenurilor (în special ecosisteme agricole și forestiere), și 

constituie o sursă a diminuării producției biologice a animalelor care pășunează, dar și un 

factor care afectează stabilitatea/productivitatea solurilor sau a ecosistemelor forestiere unde 

se pășunează.   

Randamentul activității poate fi îmbunătățit prin:   

 construirea de platforme ecologice pentru colectarea  și depozitarea gunoiului de 

grajd și împrăștierea acestuia dupa un an pe suprafețele agricole.  

 comasarea suprafețelor agricole în vederea prelucrării cât mai eficiente și cu 

randament sporit a terenului agricol.  

În scopul dezvoltării economice autoritățile locale au datoria de a sprijini 

întreprinzătorii privați pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor 

activități noi (cultura ciupercilor, sere, creșterea prepelițelor, creșterea melcilor, etc.).  

Oportunitățile de finanțare de genul programelor de finanțare a agriculturii au fost prea 

puțin folosite din cauza necunoașterii. Aceste tipuri de afaceri nu implică investiții foarte 

mari. Sprijinul autorităților locale către potențialii întreprinzători constă în acordarea de 

consultanță pentru întocmirea cererilor de finanțare în domeniul dezvoltării agricole.  
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Silvicultura  

 În anul 2011, suprafața Fondului Forestier National (FFN) și a Vegetației Forestiere din 

Afara Fondului Forestier Național (VFAFFN) era de 6.800.872 ha (INS 2012), reprezentând 

cca 28.5% din suprafața totală a fondului funciar național, mult sub media europeana de 

37,6%. 

Pe teritoriul comunei Hangu există 5.924,56 ha pădure
5
,  reprezentând 45,81%  din 

suprafața totală a comunei de 12.932,31 hectare.  

Comună Hangu are în proprietate 906 ha de teren forestier pe raza comunei Pipirig și 

359 ha teren forestier pe raza comune Farcașa. 

Suprafața terenurilor din comuna Hangu, este formată din păduri de rășinoase, păduri de 

foioase, alte terenuri (producție silvică, administrare forestieră, clase de regenerare, terenuri 

neproductive).  

Totalul  suprafeței  forestiere  este  repartizat  astfel:  3.753,56 ha Ocolul Silvic 

Domeniul Hangu, Ocolul Silvic Iri Focșani și Ocolul Silvic Poiana Teiului, 950 ha Comuna 

Hangu și 1.221 ha persoane fizice. 

Ar mai fi de menționat existența fondului de vânătoare care aparține de domeniul 

Ocolului Silvic Domeniul Hangu, proprietari fiind familia Sturza. 

Exploat

ările silvice 

necesită însă 

investiții 

însemnate 

care se 

amortizează 

în timp 

                                           
5
 Conform situaţiilor preluate din cadrul Comunei Hangu  
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îndelungat și drumuri forestiere de acces.  

Majoritatea proprietarilor de păduri private sunt relativ noi în domeniul silviculturii și 

administrării pădurilor, și necesită instruire și sprijin consultativ, în scopul administrării 

durabile a propriilor păduri.  

Periodic se fac lucrari de împădurire, acestea sunt absolut necesare în condițiile în care 

au fost tăiate abuziv suprafețe însemnate de pădure.  

 Fânețele și pășunele ocupă o suprafață de 5.283,71 ha, reprezentând baza furajeră 

pentru animale. Rezultă un profil mixt agro – forestier în care domină activități legate de 

agricultură.  

Astfel, în vederea gestionării durabile a suprafețelor forestiere din comună, se impune o 

utilizare judicioasă a fondului forestier și o gestionare în mod unitar atât a suprafețelor ce 

aparțin sectorului public, cât și celui privat. Refacerea pădurilor slab productive, degradate, 

achiziționarea de echipamente și de mașini necesare lucrărilor silvice performante, cu impact 

redus asupra mediului, înființarea de pepiniere, sunt câteva dintre acțiunile care ar trebui 

întreprinse la nivel local pentru a proteja acest sector.  

   

1.8 Industria  

Activitatea industrială este slab dezvoltată la nivelul comunei Hangu în comparație cu 

alte comune din județ, există un potențial ridicat de dezvoltare a industriilor de valorificare a 

resurselor locale, respectiv industria alimentară (prelucrare carne, lapte, fructe, etc.), 

înființarea de ferme și industria de prelucrare a lemnului.  

În comuna Hangu își desfașoară activitatea aprox. 66 de persoane juridice, care au ca 

obiect principal comerțul, tăierea și prelucrarea lemnului, turism și alte prestări servicii.  

Dezvoltarea industrială a comunei trebuie să se facă în funcție de resursele existente, iar 

autoritatile locale se pot implica în stimularea afacerilor:  
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 fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinată amplasamentelor industriale și 

asigurarea utilităților și a căilor de acces;  

 dezvoltarea spiritului antreprenorial și oferirea de informații în domeniul afacerilor și 

al finanțărilor prin contactarea unor firme de consultanță;  

 înființarea unui abator la standarde, care să deservească și localitățile limitrofe;  

 înființarea unor ferme de bovine, ovine;  

 înființare fabrica de prelucrare carne;  

 înființare punct de colectare lapte.  

Chiar dacă cele enumerate mai sus par a nu avea legatură cu autoritățile locale, fiind de  

competența investitorilor privați, în fapt autoritățile pot sprijini dezvoltarea afacerilor prin 

identificarea potențialelor firme dornice să investească și acordarea unor facilități, cum ar fi 

teren, scutiri și reduceri de taxe, etc. Să nu uitam că activitățile care necesită multă forță de 

muncă se vor delocaliza din zona marilor orașe (unde forța de muncă este scumpă și puțină) 

și se vor muta în mediul rural, unde forța de muncă e mai ieftină.  

Autoritățile locale pot atrage și sprijini înființarea acestor unitati prin punerea la 

dispoziție de spații adecvate, având în vedere că aceste spații există și pot fi alocate pentru 

dezvoltarea serviciilor pe raza comunei. Mai rămâne însă de rezolvat problema infrastructurii 

de utilități. 

Depinde de autorități dacă reușesc să atragă aceste unități economice.  Atragerea 

investitorilor implică însă ca infrastructura de utilități să fie pusă la punct.  

  

Serviciile  

Pe raza comunei serviciile au început să se dezvolte imediat după anul 1990, astăzi fiind 

legate mai ales de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare și turism. Toate punctele 

de desfacere a produselor alimentare au infrastructura în curs de dezvoltare, acestea fiind 

practic amenajate în gospodăriile populației sau în spații închiriate. Toate aceste puncte vor 
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trebui să se alinieze la standardele europene din domeniul alimentar, fapt ce implică investiții 

importante, lucru care va conduce la dispariția unora. 

 

 

Pensiunile turistice/ firmele din comuna Hangu: 

N

Nr. 

Crt 

Denumirea/ localitatea Domeniul de activitate Nume și prenume 

1

1 

ALBU MOBDESIGN SRL – 

HANGU 
Fabricarea de mobilă Albu Mircea 

2

2 

ALEPAN&PIZZA SRL 

RUGINEȘTI 
Fabricarea pâinii  

3

3 

ANDONE VIRGINIA II 

RUGINEȘTI 
Agroturism  Andone Virginia 

4

4 
Crystal DEEA SRL CHIRIȚENI Turism   

5

5 

EUROEXPRES DELUC 

TRANSPORTES SRL BUHALNIȚA  
Transport   

6

6 

II CĂDERE DUMITRU – 

GROZĂVEȘTI 
Comert Cădere Dumitru 

7

7 

II IMOBILIARE UNGUREANU 

SRL RUGINEȘTI 
Turism Ungureanu 

8

8 
II LAZĂR ION Comert Lazar Ion 

9

9 
LCM INDUS FOR SRL Silvicultura  

Baciu Ciucanu 

Gheorghe 

1

10 
PFA MICU T IOANA  Comerț Micu T Ioana 

11 PFA SAVA VASILE Zootehnie Sava Vasile 

1 A LA BARTA SRL  Turism Barta Lucian 
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12 

1

13 
ART MOB START SRL Prelucrarea lemnului Matei Andreea 

4

14 

SC DOLIRA SRL 

GROZĂVEȘTI 
Comerț  

1

15 
SX ECOGLASS SRL Comerț Aanei Aftanase 

1

16 

SC LETIŢIA TURISM SRL – 

HANGU 
Turism Asavei Mihai 

1

17 
SC LUK EXPLOFOR SRL Exploatarea lemnului 

Căderea 

Gheorghe 

1

18 

SC PETRICA LUCA SRL 

HANGU 
Comerț Crudu Mihai 

1

19 
SC RED CONS SRL Prelucrarea lemnului Bostan Silviu 

2

20 
SC ROXI &ARMAND  Transport  

ARMAND 

ORUC 

2

21 

SC RUTIER CHIRILĂ TRANS 

SRL  
Transport Chirilă 

2

22 
SC SAVA SILV SRL Prelucrarea lemnului Sava Vasile 

2

23 
SC STYLE INTEX SRL Comerț 

 Matase Sturza 

Alevtyna 

2

24 
SC TOPO MISK SRL Cadastru  Mișca Aurel 

2

25 
TYM TUR Turism 

Sarafinceanu 

Gabriel 

2

26 
SIC PROPRIETARY  SRL transport Stratu Cătălin 

2

27 
SC SMOK MO Comerț Stfie Viorel 

2 SC TUIA FOREST Exploatare forestieră Bistriceanu 
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28 Claudiu 

2

29 

SC VOC EXPLOATĂRI 

FORESTIERE 
Exploatare forestieră 

Crudu Vasile-

Ovidiu 

2

30 

SC RELAX BICAZ SRL  - 

LOSTRIŢA 
Turism Vătămanu Lucian 

2

31 

SC PAUANA COM SRL –

PENSIUNEA IOANA  
Turism Dîrțu Constantin 

2

32 

II FARCAŞANU MARIANA 

ALINA 
Comerţ 

Fărcășanu 

Mariana 

2

33  
IF UNGUREANU IOANA Comerţ Ungureanu Ioana 

3

34  
IF NASTASĂ Petru - Buhalniţa Comerţ Nastasă Petru 

3

35  
SC AUTO CUL SRL 

Repararea 

autovehiculelor 
Ursu Constantin 

3

36 
SC BALAN SRL Comerț Balan Tudorel 

3

37 
SC CARPAȚI ORIENT Comerț 

Manolache 

Steluța 

3

38 
SC GABI & DANI SRL Comerț Irimia Radu 

3

39 
SC HANREX SRL  Exploatarea lemnului Floraoaia Gavril 

4

40 
SC HANISCLAU SRL Transpot marfă Nistor Claudiu 

4

41 
SC HORIDOR VET SRL  Medicină veterinară  Humă Adina 

4

42  
CASY CULPROD SRL Prelucrarea lemnului Puiu Florin 

4

43 
SC NEW NICK SRL Exploatarea lemnului Ursu Sorin 

4 SC URS MIH SRL Exploatare+comerţ Ursu Mihai 
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44 

4

45 
SC LOTUS CAFE SRL  Comerţ 

Iftimoaia 

Constantin 

4

46 
II ȘERBAN TM GHEORGHE Comerț 

Șerban TM 

Gheorghe 

4

47 
SC FAGUL PROD IMPEX SRL Exploatarea lemnului Bezim Alexandru 

4

48 
SC GRUP LP PROD SRL Comerţ Lupu  Maria 

4

49 
SC BISFOREST SRL Transport 

Bistriceanu 

Dumitru 

5

50 
SC DANISIL PROD SRL Exploatarea lemnului Şerban Daniel 

5

51 
II SAVIN MARICICA Comerţ Savin Maricica 

5

52 
SC ALEXMIH Comerţ Popoaia Gavril 

5

53 
II NASTASĂ MARIA Comerţ Nastasă Maria 

5

54 

PFA  BISTRICEANU 

DUMITRU 
Comerţ  

5

55 
SC MACARENA COM SRL Service auto  

5

56 
SC PAUOANA COM SRL Panificaţie  

5

57 
SC BOCANCEA HANGU SRL Comerţ  

5

58 
SC HAMION COMIMPEX Turism  

5

59 
SC DRAG PROD IMPEX SRL Comerţ  

6 II FLOREA FLORENTINA Comerţ  
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60  

6

61 
SC B&C EXPLOFOR SRL Exploatarea forestieră  

6

62 
IF POPA MIHAI Comerţ  

6

63 
CONSUM COOP Comerţ  

6

64 
SC GB LARISELA Comerţ  

6

65 
IF MAFTEI VIRGINIA Comerţ  

6

66 
PFA BACIU CIUCANU Comerţ  

 

Comuna dispune de un oficiu poștal, dispensar uman, farmacie umană, dispensar 

veterinar. În comuna nu este un notariat, service electrocasnice etc. Aceste minusuri 

determină populația să se deplaseze în alte localități pentru rezolvarea problemelor personale, 

ceea ce înseamna costuri suplimentare și timp irosit.  

Principalele servicii de care dispune comuna:  

 Cablu TV+NET;  

 Telefonie fixă și mobilă;  

 Service auto;  

 Frizerie‐Coafor;  

 Unități comerciale  

 Unități în domeniul construcțiilor;  

 Unități de transport;  

 Unitati de primire turistica;  

 Servicii gestionare deșeuri, externalizat.  
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1.9 Turism si agroturism. Puncte de atracție turistică  

 Zonele deluroase și montane prezintă potențialul cel mai ridicat pentru practicarea 

turismului rural, datorită peisajelor de o frumusețe rară, calității aerului și apei. Dezvoltarea 

turismului, respectiv agroturismului reprezintă un demers important pentru dezvoltarea 

economică a zonelor rurale.  

Per ansamblu, dezvoltarea turismului în comuna Hangu este slabă, cu toate că 

potențialul de dezvoltare este unul ridicat, ținând cont de varietatea patrimoniului comunei și 

de proximitatea comunei față de numeroase obiective turistice. Însă, analizând situația 

actuală a infrastructurii de susținere a sectorului turistic și nivelul de promovare a 

obiectivelor turistice, potențialul de dezvoltare este estompat semnificativ. Formele de turism 

practicabile în cadrul comunei sunt: turism cultural, religios și turism de odihnă și recreere.  

Atractii turistice pe raza comunei:  

 Biserica cu hramul "Intrarea în Biserică": construită între 1626-1629 la Buhalnița 

 

 Ansamblul bisericii "Sfântul Nicolae"din Chirițeni: construita în anul 1829 



 

Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 
 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

 71  

  

 

 Schitul Cuviosul Pahomie cel Mare, înființat în anul 1999. Este construit din lemn, 

iar chiliile din piatră.  

 

 Muzeul de Istorie și Etnografie- se afla în vechiul teatru care a fost construit în  anul 

1909 după planurile arhitectul Carol Zane de la Bicaz.  
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 Barajul Bicaz.  

 

 

 Lacul Izvorul Muntelui 
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 Portul Bicaz 

 

 Peisajul oferă amatorilor de distracții și drumeții prin munți, posibilități de a pescui, 

vâna și de a admira frumusețile de care sunt înconjurați.      

Comuna Hangu este un important reper turistic, poziționarea geografică conferindu-i 

localității o serie de avantaje și reale premise pentru dezvoltarea viitoare a unui turism 

competitiv la nivel regional. Obiectivele turistice, patrimoniile culturale, traseele montane, 

constituie o bază dezvoltării, în principal turismului cultural, de agrement și religios.  
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 Amplasarea comunei într-o zonă montană cu numeroase obiective naturale îi conferă 

acesteia un potențial turistic ridicat. Pe lângă obiectivele naturale existente, comuna 

beneficiază și de un patrimoniu cultural vast, care o clasează printre comunele cu un 

potențial turistic ridicat de la nivel regional.  

Comuna Hangu poate fi considerată un vast muzeu în aer liber, unde se găsesc mai 

multe obiective ce aparțin arhitecturii populare din lemn, respectiv biserica de la Chirițeni. 

Aceste clădiri nu se impun prin monumentalitate sau prin valoarea patrimoniului nobil pe 

care-l dețin, ci prin simplitatea, echilibrul și semnificația lor spirituală, expresie a 

statorniciei, credinței și priceperii oamenilor acestor locuri. Deși au trecut peste ele câteva 

veacuri, în timpul cărora au avut de înfruntat numeroase incendii, refaceri și strămutări, ele 

mai păstrează încă trăsăturile constructive specifice epocii în care au fost ridicate, exprimând 

– prin puritatea și frumusețea lor – existența zbucimată, bogată în privațiuni dar și în durabile 

trăiri artistice și de credință, a celor ce le-au creat.  

 

Activități și evenimente reprezentative  

Comuna Hangu reprezintă o zonă variată în ceea ce privește oferta turistică din 

Romania, atât prin obiectivele naturale (monumente ale naturii, forme de relief), sporturi de 

iarnă, cât și obiective istorico- arheologice (biserici, monumente).  

Poziționarea geografică a comunei Hangu în zona montană a regiunii Nord-Est 

favorizează dezvoltarea turismului sub diverse forme. Potențialul turistic al comunei Hangu 

îmbină elementele naturale cu valorile culturale și istorice.  

Cultura și spiritualitatea comunei sunt reflectate prin evenimentele care au loc anual în 

comună.  

La nivelul comunei Hangu activitatea de promovare/marketing turistic nu reprezintă 

încă un sprijin real în ceea ce privește punerea în valoare a potențialului de care dispune 

comuna. Principala problemă cu care se confruntă sectorul turismului din zonă este lipsa 
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infrastructurii de utilități și de drumuri, unitățile de cazare nefiind racordate la sistemul de 

canalizare, iar sistemul de alimentare cu gaz metan fiind inexistent în comună.   

O altă problemă stringentă ar fi lipsa mijloacelor de promovare a turismului, respectiv 

lipsa popasurilor turistice, campaniilor de publicitate la nivel județean și național, spațiilor de 

defășurare a activităților de agrement/divertisment (piscină, pârtie de schi, etc). De 

asemenea, un alt punct forte în vederea dezvoltării turismului rural este modernizarea 

unităților de cazare existente în prezent, construirea unor noi unități de cazare și oferirea unor 

pachete turistice avantajoase.   

Pentru a crește numărul turiștilor trebuie să existe un efort de promovare a turismului 

mai concentrat la nivel individual și colectiv, pentru a atrage mai mulți turiști din județul 

Neamț și de la nivel național.   

Datorită condițiilor favorabile de care dispune, a frumuseții locurilor, purității aerului, 

apei, zonei montane, precum și a valorii inestimabile a patrimonului cultural și religios 

existent, comuna Hangu deține un potențial turistic ridicat. Alături de avantajele regiunii din 

care face parte, ospitalitatea, tradițiile populare, obiceiurile, specificul gastronomic al zonei, 

tradițiile de sărbători și de asemenea, portul popular, dau culoare locală pentru atragerea 

turiștilor. De asemenea, pentru valorificarea resurselor turistice la nivelul comunei, este 

necesar susținerea proiectelor care introduc valoarea turistică, obiective și evenimente 

culturale și spirituale specifice zonei, precum și încurajarea dezvoltării unor noi forme de 

turism (turism științific, de aventură) ce au ca principal scop creșterea turiștilor la nivelul 

obiectivelor turistice din cadrul comunei Hangu.   

Atragerea turiștilor implică însă construirea unor oferte turistice complexe, eventual 

comune cu zonele limitrofe. O ofertă complexă implică o zona de agrement (cu terenuri de 

tenis, golf, biliard, popicarie, etc.), cazare, pescuit, călărie, sport, etc.  

Exploatarea acestui potențial turistic necesită fonduri pentru amenajarea de pensiuni 

agroturistice și alte obiective turistice, fonduri care pot fi accesate prin Fondurile structurale 
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– Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare 

Rurală. Aceste scheme de finanțare au componente care se adresează dezvoltării turismului și 

agroturismului.  

Dezvoltarea turismului este dependentă și de modernizarea infrastructurii. Izolarea 

comunei implică fonduri mai mari pentru infrastructura, dar are și avantajul unei poluări 

reduse și al conservării mediului inconjurator.  

Comuna are potențial turistic însă acesta trebuie valorificat corespunzător.  

 Acțiuni  necesare pentru dezvoltarea agroturismului din partea Administrației locale:  

 identificarea potențialilor investitori în turism;  

 informarea populației și asistența acordată acelora care doresc inițierea de afaceri în 

domeniu în legătură cu fondurile europene;  

 modernizarea infrastructurii;  

 implicare efectivă în amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui 

parteneriat public – privat la care investițiile să vină din ambele surse.    

 

1.10  Infrastructura localității  

Descriere generală 

O componentă importantă a spațiului rural și un element de prim ordin al resurselor 

dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale: infrastructura fizică și 

infrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului de civilizație și de dezvoltare 

a satelor. 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ 

față de zonele urbane și se caracterizează prin deficiențe structurale persistente (numărul 

mare al populației ocupate în agricultură, îmbătrânirea populației), grad scăzut de dezvoltare 

a infrastructurii rutiere și de utilități, un grad ridicat de sărăcie. În vederea soluționării 
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deficiențelor menționate sunt necesare intervenții în infrastructura rurală aceasta fiind o bază 

pentru dezvoltarea economică ulterioară a zonelor rurale.  

Infrastructura fizică (apă – canal, electricitate, gaze naturale, drumuri, etc.) a comunei 

Hangu trebuie modernizată și necesită fonduri foarte mari de care comuna nu dispune. 

Costurile de modernizare și introducere a infrastructurii fizice vor fi mai crescute și datorita 

pozitiei geografice. Singura soluție pentru rezolvarea infrastructurii fizice (de care depinde 

dezvoltarea economică propriu‐zisă) este accesarea fondurilor structurale legate de 

mondernizarea infrastructurii rurale. În același timp trebuie foarte atent studiate pragurile 

până la care comuna se poate îndatora în scopul asigurării cofinanțării proiectelor și a plății 

studiilor de fezabilitate. Vor trebui executate studii de fezabilitate, apoi identificate resursele 

financiare, urmând ca în continuare să se pornească execuția lucrărilor, începând cu 

tronsoanele unde populația este mai numeroasă. 

O infrastructură de transport eficientă, conectată la drumurile naționale și județene 

contribuie semnifiativ la creșterea competitivității economice, facilitează integrarea în 

economia națională și permite dezvoltarea de noi activități pe piața locală.  

În perioada 2014 – 2020 au fost realizate investiții pentru modernizarea infrastructurii 

comunei, conform informațiilor furnizate de primărie, următoarele proiecte: 

 Reabilitare etapizată – ȘCOALA GIMNAZIALĂ HANGU 

Împrejmuire școli: Hangu, Buhalnița, Boboteni și Ruginești 

Împrejmuire teren de sport, sat Buhalnița, comuna Hangu 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural, localitatea Hangu, comuna 

Hangu, judeţul Neamţ, împrejmuire și construire magazie de lemne și platformă betonată  

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Caminului Cultural Buhalnita, comuna Hangu, 

judetul Neamt și împrejmuire 

Regularizare albie pârâu Hangu prin construire de gabioane pe o lungime de 7 km 

Modernizare drumuri comunale DC 146 şi DC 149, comuna Hangu, judeţul Neamţ 
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Modernizare drum sătesc (uliţa bisericii) sat. Hangu, comuna Hangu, judeţul Neamţ” 

Lucrări de modernizare drumuri adiacente centru civic, sat Hangu, comuna Hangu 

Modernizare DC 146 Km 3+250  - 3 + 600 și drum sătesc (uliţa bisericii Boboteni) sat 

Hangu, comuna Hangu, jud. Neamt 

Modernizare drum sătesc (uliţa bisericii) localitatea Grozăvești, comuna Hangu, jud. 

Neamţ 

Modernizare drum sătesc (ulița bisericii) sat Buhalnița Modernizare drum sătesc şi 

parcare (uliţa bisericii) localitatea Buhalniţa, comuna Hangu, judeţul Neamţ 

Renovare dispensar uman Buhalnița, comuna Hangu, județul Neamț 

Sistem de alimentare cu apă în localitatea Grozăveşti şi sistem de canalizare ape uzate 

în localitatea Hangu, comuna Hangu, judeţul Neamţ 

Execuţie racorduri de canalizare zona centru în sat Hangu, comuna Hangu, judeţul 

Neamţ 

Extindere alimentare cu apă, captări izvoare şi rezervor înmagazinare în localitatea 

Rugineşti, comuna Hangu, judeţul Neamţ 

Racorduri de canalizare în localitățile Buhalnița, Ruginești, comuna Hangu, județul 

Neamț 

Refacere infrastructură după calamități 

Racorduri apă și canalizare bloc ANL  și dispensar uman, comuna Hangu. Județul 

Neamț 

Epiuri în zona stației de epurare comuna Hangu, județul Neamț 

Renovare și dotare sală de ședință și refacere scări exterioare sediu primăriei 

Izolație termică, hidroizolație și împrejmuire rezervor apă 300 mc Hangu 

Sistem stradal de supraveghere video 

 

Infrastructura de drumuri   
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Comuna Hangu se află la o depărtare de 58 km de orașul Târgu Neamț, 33 km față de 

Orașul Bicaz și  59 km de reședința de județ Piatra Neamț, 99 km de Vatra Dornei, 57 km 

de Borsec și 83 km de Toplița.   

Infrastructura de transport a comunei Hangu cuprinde cca. 72,6 km drumuri naționale 

(14,2 km), comunale (17,65 km) și sătești (40,75 km). 

Principala cale de comunicație care traversează comuna Hangu, este DN 15 Toplița‐ 

Piatra Neamt, care la numai 12 Km, la Poiana Largului face legatura cu DN 17B spre Vatra 

Dornei, cu DN 15C spre Tîrgu Neamt şi cu DN 15 spre Bicaz şi Piatra Neamț.  

Realizarea de investiții în infrastructura de transport din comuna Hangu sunt necesare 

pentru creșterea standardelor de viață a locuitorilor și creșterea accesibilității populației la 

servicii.  

Comuna este străbatută de în principal de DN15 care traversează Carpații Orientali, 

legând Piatra Neamț de Toplița.  

Conform informațiilor furnizate de primăria comunei Hangu, rețeaua stradală a comunei 

Hangu cuprinde: 

Drum comunal DC 149 Hangu-Audia 

Drum comunal  DC 148  DN 15-Buhalnița 

Drum comunal  DC 146 Hangu 

Drum Grozăvești 

Drum Buhalnița 

Drum sătesc Ruginești  1 L 600ml 

Drum sătesc Ruginești 2  L 600ml 

Drum sătesc Ruginești 3  L 671 ml 

Drum sătesc Ruginești 4 (Sturdza) L 292ml 

Drum sătesc Ruginești  5 (la magazin) L 1035 ml 

Comment [EC1]:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Borsec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topli%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN15
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topli%C8%9Ba
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Drum sătesc Ruginești 6 (la Piclea) L 314ml 

Drum sătesc Ruginești 7(la școala)  L 940 ml 

Drum sătesc Ruginești 8(la Gr Baciu) L 332 ml 

Drum sătesc Ruginești 9(la Gr Baciu) L 110 ml 

Drum sătesc Ruginești 10 (la Scutareni) L 414ml 

Drum sătesc Ruginești 11 (Ocea) L 184 ml 

Drum sătesc Ruginești 12 (Ocea spre lac) L 131 ml 

Drum satesc Ruginesti 13( la Ungureanu) L = 310 m 

Drum sătesc Buhalnița 2 (pe sub pod) L 106 m 

Drum sătesc Buhalnița 3 (la P Nastasa) L  234 m 

Drum sătesc Buhalnița 4 (la Stirbu) L 140 m 

Drum sătesc Buhalnița 5 (la Dragomir) L 57 m 

Drum sătesc Buhalnița 6 (la Gavrilaș) L 187 m 

Drum sătesc Buhalnița 7 (la Dorina P) L 173 m 

Drum sătesc Buhalnița 8 L 460 m 

Drum sătesc Buhalnița 9 (la F. Buhalnița) L 716 m 

Drum sătesc Buhalnița 10 (Ariniș) L 532 m 

Drum sătesc Buhalnița 11  (Sneamat) L1795 m 

Drum sătesc Buhalnița 12 (La Păduraru) L 266  m 

Drum sătesc Buhalnița 13 (la Filip) L 268 m 

Drum sătesc Buhalnița 14 (la cămin) L 149 m 

Drum satesc Buhalnita  15 (la G. Ciucanu) – L = 93 m, Sc = 350 mp 

Drum satesc Buhalnita  16 ( piriul Itului) – L = 189 m, Sc = 712 mp 

Drum satesc Buhalnita  17 ( la Pensiunea Rogin) – L = 164 m, Sc = 915 mp 

Drum satesc Buhalnita  18 ( la Muraru Gr. ) – L = 262 m, Sc = 1273 mp 
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Drum satesc Buhalnita  19 ( la Miron S. ) – L = 130 m, Sc = 447 mp 

Drum satesc Buhalnita  20 (la C. Amarinei ) – L = 29 m, Sc = 161 mp 

Drum satesc Buhalnita  21 ( Rat Baciu Ion) – L = 146 m, Sc = 776 mp 

Drum satesc Buhalnita  22 (la Andries Constantin ) – L = 1475 m, Sc = 7568 mp 

Drum satesc Buhalnita  24 ( la N. Manolache ) – L = 384 m, Sc = 1689 mp 

Drum satesc Buhalnita  25 ( la Chiper) – L = 60 m, Sc = 329 mp 

Drum satesc Buhalnita  26 ( la pensiunea Lostrita) – L = 454 m, Sc = 2477 mp 

Drum satesc Buhalnita  27 ( la cabana Buhalnita) – L = 804 m, Sc = 2018 mp 

Drum satesc Buhalnita  28 (la Conut I.  ) – L = 306 m, Sc = 1388 mp 

Drum satesc Grozavesti  1( la Andrei) – L = 435 m, Sc = 2098 mp 

Drum satesc Grozavesti  2 (la V. Balan) – L = 147 m, Sc = 751 mp 

Drum satesc Grozavesti  3 (la Turcu A.) – L = 63 m, Sc = 382 mp - NCP 52304 

Drum satesc Grozavesti  4 (la Biserica) – L = 422 m, Sc = 2361 mp – NCP 52304 

Drum satesc Grozavesti  5 (la Herlea P. ) – L = 204 m, Sc = 1322 mp – NCP 52303 

Drum satesc Grozavesti  6 ( la scoala) – L = 69 m, Sc = 312 mp 

Drum satesc Grozavesti  7 (la Bezim Gr.) – L = 591 m, Sc = 2987 mp 

Drum satesc Grozavesti  9 (la Bocancea M. ) – L = 301 m, Sc = 1233 mp 

Drum satesc Grozavesti  10 (la Acatrinei) – L = 255, Sc = 1710 mp 

Drum satesc Grozavesti  11 (la Mazilu V.) – L = 247 m, Sc = 881 mp 

Drum satesc Grozavesti  12 ( la Bota) – L = 363 m, Sc = 2060 mp 

Drum satesc Grozavesti  13 ( la Ghervasia) – L = 300 m, Sc = 1469 mp 

Drum satesc Grozavesti  14 ( la Mitronici) – L = 255 m, Sc = 1236 mp 

Drum satesc Grozavesti  15 ( la Birdizau) – L = 626 m, Sc = 3429 mp 

Drum satesc Grozavesti  16 ( la paraul Butii) -  L = 360 m, Sc = 1770 mp 

Drum satesc Grozavesti  17 ( la P. Cojocaru) – L = 247 m, Sc = 1399 mp 
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Drum satesc Grozavesti  19 (la Mitronici D.) – L = 217 m, Sc = 1185 mp  

Drum satesc Grozavesti 20 L = 100 M 

S = 360 mp 

Drum satesc Grozavesti 21 ( la Banel) L = 115 m 

S = 680 mp 

Drum satesc Hangu  1 ( la I. Nistor) – L = 449 m, Sc = 2595 mp 

Drum satesc Hangu  2 ( la V. Bocancea) – L = 55 m, Sc = 352 mp 

Drum satesc Hangu  3 ( la Primaria veche) – L = 560 m, Sc = 3504 mp – NCP 

51954 

Drum satesc Hangu  4 ( la M. Onu) –L = 115 m, Sc = 503 mp – NCP 51960 

Drum satesc Hangu  5 ( la scoala) – L = 261 m, Sc = 2577 mp – NCP 51952 

Drum satesc Hangu  6 (Mitrofan – NCP 51951 

Drum satesc Hangu  7 ( la Dascalu) – L = 422 m, Sc = 1860 mp 

Drum satesc Hangu  8 ( la camin) – L = 262 m, Sc = 2651 mp 

Drum satesc Hangu  9 ( la punte spre biserica ) – L = 51m, Sc = 239 mp 

Drum satesc Hangu  10 ( la biserica) – L = 475 m, Sc = 2974 mp – NCP 52055 

Drum satesc Hangu  11 ( la P. Berea) – L = 158 m, Sc = 644 mp 

Drum satesc Hangu  12 ( la V. Crudu) – L = 199 m, Sc = 953 mp 

Drum satesc Hangu  13 ( la N. Balan) – L =231 m, Sc = 1267 mp 

Drum satesc Hangu  14 ( la Nacu) – L = 515 m, Sc = 3435 mp 

Drum satesc Hangu  15 ( prin gater la Sorin) – L= 459 m, Sc = 3194 mp 

Drum satesc Hangu  16 ( la V. Borta) – L = 329 m, Sc = 1587 mp 

Drum satesc Hangu  17 ( la Glodu) – L = 498 m, Sc = 2881 mp 

Drum satesc Hangu  18 ( la Baltatescu) – L = 164 m, Sc = 663 mp 

Drum satesc Hangu 19 (la C. Dragomir) L = 735 m  S = 5600 mp 
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Drum satesc Hangu 20  (de la G. Bobu – La Farcasanu) L = 522 m        S= 2900 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  1 (la Bors) – L = 207 m, Sc = 1346 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  2 ( la gradinita) – L = 424 m, Sc = 2636 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  3 ( la Lupu) – L = 104 m, Sc = 366 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  4 ( la Pricop) – L =  103m, Sc = 639 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  5 ( la Bobu) – L = 289m,  Sc = 1565 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  6 (la Nucu) – L = 214 m, Sc = 560 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  7 (la Lazar ) – L = 43 m, Sc = 383 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  8( la M.Popoaia)  – L = 166 m, Sc = 1174 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  9 ( la Bacalarim) – L = 287 m, Sc = 2429 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  10 ( la P. Mariei) – L = 91 m, Sc = 861 mp 

Drum vicinal Hangu-Audia  11 ( la satul nou) – L = 608 m, Sc = 4205 mp 

Drum satesc Hangu-Audia  12 ( la Jgheab) – L = 156 m, Sc = 1109 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  1 (la G. Nemteanu) – L = 82 m, Sc = 236 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  2 ( la Zuca) – L = 337 m, Sc = 2626 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  3 (la G. Mandru) – L = 447m, Sc = 2893 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  4 ( la scoala) – L = 42m, Sc = 245 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  5 ( la Ciubotaru ) – L = 34 m, Sc = 154 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  6 ( la biserica) – L = 116 m, Sc = 782 mp – NCP 

52078 

Drum satesc Hangu-Boboteni  8 ( la Nitoaia) – L = 87 m, Sc = 373 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  9 ( la calea mare) – L = 406 m, Sc = 2590 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  10 ( la Mandru) – L = 226 m, Sc = 1223 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  11 ( la Dirtu) – L = 144 m, Sc = 793 mp 

Drum satesc Hangu-Boboteni  12 ( la D. Samoila) – L = 201 m, Sc = 1021 mp 
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Drum satesc Hangu – Boboteni 13 ( la Birdizau) L = 320 m,  Sc = 1900 mp 

Drum satesc Hangu – Boboteni 14 ( la Nistor Alex.) L = 252 m,Sc = 2607 mp 

Drum satesc Chiriteni  1 ( la Iftimoaia) – L = 628 m, Sc = 2485 mp 

Drum satesc Chiriteni  2 ( la Paduraru) – L = 104 m, Sc = 639 mp 

Drum satesc Chiriteni  3 ( la V. Iosub) – L = 85 m, Sc = 429 mp 

Drum satesc Chiriteni  4 ( la Bocancesti spre lac) – L = 217 m, Sc = 1206 mp 

Drum satesc  Chiriteni  5 ( Bocancesti) – L = 535 m, Sc = 3140 mp 

Drum satesc Chiriteni  6 ( la scoala ) – L = 616 m, Sc = 4107 mp 

Drum satesc Chiriteni  7 ( de la Boacas spre biserica) – L = 354 m, Sc = 2594 mp 

Drum satesc Chiriteni  8 ( la neamt) – L = 696 m, Sc = 4013 mp 

Drum satesc Chiriteni  9 ( la magazin) – L = 677 m,  Sc = 3786 mp 

Drum satesc Chiriteni  10 ( la Majeski) – L = 169 m, Sc = 778 mp 

Drum satesc Chiriteni  11 ( la V. Petroaia) – L = 112 m, Sc = 649 mp 

Drum satesc Chiriteni  12 ( la G. Ungureanu) – L = 54 m, Sc = 297 mp 

Drum satesc Chiriteni  13 ( la Dunaroaia) – L = 894 m, Sc = 7407 mp 

 

Prin Planul Urbanistic General al comunei Hangu, se fac o serie de propuneri cu privire 

la reglementarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de circulaţie. Conform acestuia este 

prevăzută reabilitarea reţelei existente de strazi prin lucrări de îmbunătăţire şi amenajare a 

infrastructurii, corectarea elementelor geometrice ale traseului în funcţie de condiţiile din 

teren, introducerea unui sistem rutier superior, echiparea intersecţiilor etc.  

Modernizarea acestei căi de acces, a podețelor, va aduce beneficii imediate, precum şi 

pe termen mediu şi lung, atât în privinţa ridicării standardelor economice şi a condiţiilor 

igienico – sanitare cât şi în privinţa dezvoltării economice a comunei. 

Asigurarea unor caii de acces corespunzătoare indiferent de anotimp, va conduce la 

creşterea valorii terenurilor în zonă. 
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Infrastructura rutieră va trebuie modernizată în paralel cu introducerea - extinderea 

celorlalte rețele de utilități (apă, canal, gaze naturale, etc.).    

Obiectivul principal urmărit prin aceste proiecte a fost de a asfalta drumurile sătești 

pentru a facilita accesul cetățenilor la propriile locuințe.  

Dezvoltare turistică și agroturistică a comunei impune modernizarea rețelei de drumuri 

către zonele de interes care se prează la astfel de activități.   

Mijloacele de transport în comun folosite de populație sunt autobuze și microbuze ale 

unor firme de transport din Târgu Neamț.  

  

Utilități existente la nivelul comunei 

În ultimii ani s-au făcut eforturi financiare importante, atât din fonduri locale, cât şi de 

la bugetul de stat, pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale și sătești, în 

special a celor aflate pe traseele turistice și de interes public. Cu toate acestea, starea căilor 

rutiere este încă necorespunzătoare, fiind necesare în continuare investiţii importante în 

ameliorarea stării drumurilor, mai ales a celor sătești. 

Activitățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă dimensiune socială 

și un rol esențial în consolidarea dezvoltării durabile a comunei Hangu și a condițiilor de 

viață.  

Principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități din comuna Hangu, în 

conformitate cu prevederile legislației naționale și a directivelor europene, sunt: extinderea 

rețelei de alimentare cu apă, extinderea rețelei de canalizare și realizarea rețelei de alimentare 

cu gaz metan.  

 

Energie electrică  

 Alimentarea cu energie electrică a populației din comuna Hangu este asigurată în 

sistem centralizat de E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE.  În prezent, în comuna Hangu, sunt 
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două locuințe neracordate la sistemul de alimentare cu energie electrică și Schitul  Cuviosul 

Pahomie cel Mare. 

Comuna dispune și de rețea de iluminat public stradal cu o acoperire de 100%. 

Distribuția energiei electrice se realizează printr‐un sistem de rețele electrice de înaltă și 

medie tensiune. Alimentarea cu energie electrică se face prin rețeaua de transformatoare de 

joasă tensiune de 380‐220 KV.  

Rețeaua de asigurare a energiei electrice din comuna Hangu este în curs de 

modernizare, încercându-se respectarea valorilor calitative impuse de standardele europene 

în vigoare. 

Iluminatul public  are o lungime de 49,4 km  fiind distribuit în toate satele comunei. 

Având în vedere numărul mare de locuințe racordate la rețeaua de energie electrică, este 

dezirabil ca în viitor, localnicii din comuna Hangu să utilizeze surse alternative de producere 

a energiei electrice (hidroenergia, energia aerului, solară, etc), în vederea protejării mediului 

înconjurător. De asemenea, autoritățile locale pot utiliza surse alternative de energie pentru 

iluminatul public, respectiv panouri fotovoltaice, panouri solare, fiind realizate astfel 

economii la bugetul public și protejate resursele epuizabile.  

Referitor la resursele energetice, în comuna Hangu există potențial eolian și potențial 

pentru panouri fotovoltaice. 

 

Alimentare cu apă 

Cercetările hidrografice și hidrologice întreprinse de autoritățile locale din comuna 

Hangu au pus în evidență că alimentarea cu apă potabilă a populației, a agenților economici, 

etc. din comuna Hangu poate fi soluționată prin captarea de suprafață a izvoarelor montane.   

 În prezent, în comuna Hangu, dispune de o rețea de alimentare cu apă pe o distanță de 

46 km,  fiind racordate aproximativ 745 familii.  
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Conform informațiilor furnizate de Primăria comunei Hangu, distribuția apei se 

realizează atât prin conducte, respectiv prin racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare 

cu apă, cât și prin cișmele stradale. De asemenea, la nivelul rețelelor de distribuție a apei sunt 

montați hidranți pentru a asigura alimentarea cu apă în caz de incendii sau pentru alte 

necesități.   

În ceea ce privește ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de alimentare cu apă, în 

comuna Hangu, aproximativ 43% din numărul total de gospodării, sunt racordate la rețeaua 

de alimentare cu apă.  

Procentul ridicat de gospodării care nu sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă 

este cauzat de gradul redus de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă, dar 

și de refuzul populației cu venituri reduse de a se racorda la rețeaua de alimentare cu apă.   

 

Canalizare  

Rețeaua publică de canalizare din comuna Hangu deservește doar locuitorii din satul 

Hangu. În prezent, la rețeaua de canalizare sunt racordate aproximativ 75 de gospodării, 

lungimea rețelei fiind de 17,4 km.   

Astfel, în prezent, doar locuitorii din satul Hangu  au acces la rețeaua de canalizare, 

95,66% din populația stabilă a comunei Hangu fiind privată de acest serviciu public.   

Sistemul de evacuare și epurare a apelor uzate din comuna Hangu creează o serie de 

probeme majore. Una dintre ele este lipsa rețelei de canalizare din majoritatea satelor din 

comună și acoperirea incompletă a localității în care există. 

O altă problemă este reprezentată de starea de sănătate a populației și a poluării 

mediului. Inexistența unui sistem adecvat de canalizare care să permită colectare și evacuarea 

apelor uzate menajare se repercutează implicit asupra stării de sănătate a populației, întrucât 

prin deversarea necontrolată pe sol a dejecțiilor sau reziduurilor menajere, acestea se 

infiltrează în pânza freatică și poluează apele subterane.    
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În aceste condiții este necesară atragerea de fonduri nerambursabile, din surse naționale 

sau europene pentru dezvoltarea și extinderea sistemului de canalizare în toate localitățile din 

Comuna Hangu.  

  

Gaz metan  

O altă problemă majoră cu care se confruntă comuna Hangu este lipsa racordului la 

rețeaua de alimentare cu energie termică sau gaze naturale. Lipsa racordului la energia 

termică este o problemă comună a localităților din zonele montane, fiind extrem de dificil de 

executat lucrările de realizare a conductei și fiind implicate costuri exagerat de mari pentru 

gospodăriile răsfirate.   

În cadrul Regiunii Nord-Est cele mai multe localități conectate la rețeaua de gaz natural 

sunt municipiile și orașele, dar și localitățile dispuse de-a lungul magistralelor de gaz.  

Ca urmare a lipsei unui sistem centralizat care să asigure alimentarea cu energie termică 

a locuințelor, populația utilizează sisteme individuale de producere a energiei termice bazate 

pe combustibili solizi (lemn, brichete, peleți). În comuna Hangu întreg fondul de locuințe 

este prevăzut cu instalație de încălzire cu combustibil solid.  

Comuna Hangu deține un potențial energetic ridicat având în vedere suprafața acoperită 

de păduri, acestea reprezentând circa 45,81 % din suprafața totală a comunei. Astfel, 

localnicii pot beneficia de energie termică la prețuri mult mai reduse, având în vedere că 

lemnul poate fi achiziționat foarte facil.   

De asemenea, o altă sursă de asigurare a energiei termice ar fi prin valorificarea 

biomasei, sectorul agricol din comună fiind în expansiune. Impactul socio-economic generat 

de utilizarea biomasei este destul de important, având în vedere puterea calorică a peleților și 

brichetelor provenite din deșeuri agrare și din resturi vegetale(fân, paie, etc.). Acest 

combustibil solid poate fi utilizat în centralele termice casnice și industriale cu minime emisii 

în mediul înconjurător.   
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În aceste condiții, autoritățile publice locale și agenții economici trebuie să se orienteze 

spre investiții în echipamente care utilizează energie termică regenerabilă (panouri solare) și 

să utilizeze în cantități mai mari elementele fabricate în biomasă.   

De asemenea, este imperios necesar ca în viitorul apropiat să fie asigurat localnicilor 

accesul la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, în vederea reducerii decalajelor majore 

existente între mediul rural și mediul urban și pentru a crește calitatea vieții și dezvoltarea 

socio-economică a zonei.   

 

Colectarea deșeurilor  

Există un sistem de colectare selectiv a deșeurilor adunate în gospodăriile populației 

externalizat. Acest fapt contribuie la reducerea calității apelor de suprafață. Colectarea 

deșeurilor se face din poarta în poartă în saci menajer. În comună este necesară 

achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Date fiind costurile destul 

de mari trebuie gândit un sistem comun de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor 

împreună cu localitățile învecinate.   

Comuna Hangu face parte din proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Neamț” pentru gestionarea deșeurilor care va contribui la dezvoltarea durabilă a 

județului Neamț.  

 

 Infrastructura de comunicații  

Se estimează că sectorul IT&C contribuie direct la creșterea  economică a mediului 

economic local, astfel, pentru a beneficia de avantajele societății informaționale, atât în 

cntextul vieții personale cât și al activității economice, este esențială asigurarea accesului 

cetățenilor și mediului de afaceri la servicii IT&C moderne.   

Astfel, locuitorii din comuna Hangu au acces la serviciile de televiziune, cablu, internet.  
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Având în vedere evoluția permanentă a societății informaționale și decalajul existent în 

comuna Hangu cu privire la furnizarea serviciilor IT&C de calitate, sunt necesare investiții 

de la bugetul de stat/local sau din fonduri europene pentru dezvoltarea acestor 

servicii(implementarea serviciilor de internet broadband, realizarea unui post local de radio, 

etc  

 

1.11  Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului  

Context național  

În România, activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism se desfășoară 

conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările 

ulterioare.  

  Obiectivele  amenajării teritoriului constau in:   

 Dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea 

specificului acestora,   

 Îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane,   

 Gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, utilizarea 

rațională a teritoriului.   

  Legea 350/2001 stabilește regulile pentru desfășurarea activității de amenajare a 

teritoriului și principiile de bază ale acestei activități: principiului ierarhizării, coeziunii și 

integrării spatiale la nivel național, regional, județean, orășenesc și comunal.  

  Activitatea de amenajare a teritoriului are urmatoarele atribuții:  

 Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – PATN;   

 Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR –  care 

fundamenteaza dezvoltarea regională;   
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 Colaborarea cu ministerele, precum și cu celelalte organe ale administrației publice 

centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului și a 

programelor strategice sectoriale;   

 Colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, consiliile județene și consiliile 

locale, precum și urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale și liniile 

directoare în domeniul amenajării teritoriului la nivel regional, județean și local;   

 Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competențelor stabilite 

prin lege.   

 

Atribuțiile administrației publice locale în domeniul amenajării teritoriului   

  Consiliul local asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de 

amenajare a teritoriului aprobate. În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul amenajării 

teritoriului, consiliul local utilizează informații din toate domeniile de activitate economico-

socială.  

  

Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului  

Conceptul "amenajarea teritoriului" a apărut în perioada exodului rural către orașele 

care se dezvoltau în ritm accelerat sub influența revoluției industriale. A apărut necesitatea de 

a separa spațial funcțiile urbane: de locuit, de muncă, de cultură, de circulație etc., 

amenajarea teritoriului extinzandu-se asupra ansamblului spatiului geografic, atat urban cat si 

rural.  

Elaborarea planurilor de amenajare regionala a teritoriului trebuie sa se bazeze pe un 

complex de elemente de bază, de natură diferită pentru a determina soluții tehnice 

prietenoase față de mediu, utile și eficiente pe plan economico-social.  

Legea fondului funciar, prevede ca organizarea și amenajarea teritoriului agricol - 

componenta dominantă a spațiului rural - trebuie să asigure crearea condițiilor pentru o mai 
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buna folosire a terenurilor în scopul producției agricole, pe baza de studii și proiecte pentru 

rezolvarea următoarelor probleme:  

 corelarea dezvoltării agriculturii cu celelalte activități economice și sociale din 

zonă, stabilind măsuri care să determine creșterea producției agricole și îmbunătățirea 

exploatării terenului, cunoașterea terenurilor pe proprietari și destinații în concordanță cu 

structurile de proprietate și cu formele de cultivare a pământului;  

 stabilirea perimetrului fiecarei proprietăți prin comasarea terenurilor dispersate și 

rectificarea hotarelor amplasate nerațional; elaborarea de proiecte pentru organizarea și 

amenajarea exploatațiilor agricole;  

 stabilirea rețelei de drumuri tehnologice agricole ca o completare a rețelei de 

drumuri clasate etc.  

În funcție de sfera de cuprindere, în domeniul amenajării teritoriului deosebim:  

 Planul de amenajare a teritoriului, constituit ca un ansamblu de studii referitoare la o 

suprafață de teren definită care prevede obiectivele, acțiunile și măsurile de adoptare pe o 

perioada determinată care orientează aplicarea unor politici în domeniul organizării 

teritoriului național, regional sau local;  

 Planul urbanistic general, documentație care stabilește obiectivele, acțiunile și 

măsurile pentru localitate, pe o perioadă determinată în vederea amenajării teritoriului.  

În concordanță cu acesta se elaborează planul urbanistic zonal și planul urbanistic de detaliu.  

Amenajarea teritoriului reprezintă expresia spațială a politicilor economice, sociale, 

culturale și ecologice ale societății.  

Amenajarea teritoriului are ca scop principal crearea unui nucleu comun care să 

armonizeze politicile economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel național și 

local, în vederea  asigurării unei dezvoltari echilibrate a diferitelor zone ale țării, rezultatul 

final fiind creșterea coeziunii și eficienței relațiilor economice și sociale dintre acestea.   
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Amenajarea teritoriului la nivelul local  

  Comuna Hangu se întinde pe o suprafață de 12.932,31 ha.  Compartimentul urbanism și 

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Hangu, are următoarele atribuții: 

 Verifică cererile și documentațiile anexe depuse în vederea obținerii certificatelor de 

urbanism și autorizațiilor de construire/desființare; 

  întocmește și eliberează certificatele de urbanism și autorizațiile de 

construire/desființare;  

 Asigură evidența certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire/desființare;  

 Calculează taxele pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de 

construire/desființare precum și regularizarea acestora la terminarea lucrărilor;  

 Organizează și exercită controlul în teritoriu în ce privește modul de aplicare a 

prevederilor din autorizația de construire și disciplină în urbanism;  

 instituie registrul de efectuare a controlului și asigură evidența proceselor‐verbale de 

contravenție;  

 Asigură caracterul public al actelor de autoritate eliberate;  

 Participă la trasarea construcțiilor, urmărește realizarea lucrărilor și la recepția 

finală a acestora; întocmește procesele‐verbale de recepție la terminarea lucrarilor;  

 Pregătește și înaintează în vederea obținerii avizelor structurii de specialitate din 

cadrul consiliului județean și a acordului unic, proiectul de certificat de urbanism sau de 

autorizație de construire/desființare;  

 Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism și amenajarea 

teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;  

 Întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de diverse instituții; 
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 Propune adoptarea de programe pentru înființarea și dezvoltarea rețelelor de 

canalizare, colectare a apelor fluviale, de aprovizionare cu apă potabilă, pentru spații de 

epurare a apelor uzate ale localității și pentru transportul în comun;  

 Răspunde de problemele privind protecția mediului. 

  Mentalitatea locuitorilor comunei nu este formată pe principiul abordării vieții sociale și 

economice în contextul în care teritoriul constituie o resursă.    

  Zonarea teritoriului se va putea face numai în condițiile definitivării reconstituirii 

proprietății asupra terenurilor și clădirilor. De asemenea, PUG și PUZ vor trebui 

reactualizate periodic cu includirea tuturor mențiunilor impuse de dezvoltarea locală. 

 

1.12 Mediul înconjurător 

 

Descrierea generală a problemelor de mediu înconjurător  

În România, spațiul rural se remarcă printr-o bună stare de conservare a resurselor 

naturale de sol și apa, prin varietatea peisajelor tradiționale și o amplă diversitate biologică.   

Referitor la suprafața agricolă, o parte din aceasta a fost afectată de utilizarea incorectă 

a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, de irigări, drenaje sau de aplicarea unor lucrări 

mecanice inadecvate, care, pe suprafețe reduse, au condus la o puternică degradare a 

componentelor de mediu. Un alt aspect negativ îl constituie abandonul suprafețelor agricole, 

în special al pășunilor care a generat degradarea unor suprafețe însemnate de pajiști.   

De asemenea, creșterea economică susținută, începe să amenințe multe specii de plante 

și animale, conduce la degradarea resurselor naturale și la modificarea peisajului rural.   

Problemele de mediu nu sunt foarte mari la nivelul comunei în momentul de față 

deoarece lipsesc agenții economici mari poluatori pe raza comunei.   

Până la redeschiderea minei de uraniu, problemele principale de mediu, la nivelul 

comunei, sunt legate de poluarea casnică:   
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 inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor din gospodăriile populației;  

 absența canalizării, ceea ce duce la poluarea pânzei freatice; 

  dejecții animale 

 depozitarea rumegușului. 

Pentru eliminarea impactului asupra mediului, generat de depozitarea necontrolata a 

rumegușului, precum și în scopul utilizării acestuia ca o sursă naturală trebuie analizate 

variante de utilizare a rumegușului generat de instalațiile de debitare și prelucrare a lemnului.   

O sursă de poluare potențială poate deveni exploatarea gazelor naturale.  

Educația ecologică trebuie promovată la toate nivelele de administrare și de vârstă. 

Formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu trebuie să înceapă și să se 

desfășoare în mod sistematic în grădinițe și școli. În acest sens un aport important îl au 

cadrele didactice care trebuie să fie conștiente de influențe și rolul lor formator.  

 

1.13 Spații verzi și stabilizare terenuri  

În ultimii ani asistăm la o adevarată ofensivă lansată de diverși specialiști (ecologi, 

eco-economiști, sociologi, agenți de marketing s.a.) care încearcă să identifice atitudinile, 

trăirile, speranțele, dar și îngrijorările oamenilor și instituțiilor față de evoluțiile negative ce 

au loc în sfera consumului, a resurselor naturale, sau nivelul dezastrelor ce afectează deja 

zone largi din ecosistem.  

Diminuarea spațiilor verzi amplifică riscurile ecologice ale comunităților, avand un 

impact negativ imediat asupra viabilitătii și sustenabilității acestora, asupra calității vieții și 

stării de sănătate a populației.  

Guvernul, prin Ministerul Mediului, alocă anual milioane de euro pentru amenajarea 

spațiilor verzi din rural, în cadrul Programului național pentru îmbunătățirea caliății 

mediului.   
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Pe raza comunei se impune necesitatea amenajării de spații verzi și deagrement însă 

trebuie găsit teren disponibil pentru acest tip de investiții, cu excepția spațiilor de joacă de la 

grădinițe. În prezent în comună există două spații de joacă (dintre care unul este în curs de 

execuție) 

Referitor la situația terenurilor și solurilor, există probleme cauzate de inundați. 

Cursurile de apă care crează aceste probleme sunt râul Mitrofan și pârâurile Sasu și Audia.  

Se impune monitorizarea situatiilor de risc legate de:  

 Eroziunea solului;  

 Terenurile degradate/inundabile din comuna prin reabilitarea cursurilor de apă și 

îndiguiri în zonele inundabile;  

 Suprapășunat: pășunile trebuie reabilitate prin investiții consistente;  

 Sărăturarea solului – fenomen frecvent pe teritoriul comunei – duce la scăderea 

gradului de fertilitate al solului;  

Defrișări – combaterea fenomenului prin împăduriri.   

 

1.14 Managementul integrat al deseurilor. Surse majore de poluare  

Principalele surse de poluare la nivelul comunei sunt legate de poluarea casnică. 

Gospodăriile populației prin existența parțială a canalizării și inexistența colectării 

reziduurilor rezultate în urma creșterii animalelor. 

Comuna Hangu se pretează la creșterea animalelor, însă desfășurarea intensivă a acestor 

activități și cu profitabilitatea corespunzătoare, necesită dezvoltarea unor unități de producție 

mecanizate. În acel moment se va pune problema controlului poluarii. 

Datorită neutilizării pe scară largă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în 

agricultură, nu există pericolul poluării cu substanțe chimice.  Comuna  Hangu este  inclusă  

în  proiectul  ”Sistem  de  Management  Integrat  al  Deșeurilor  în Județul Neamț” SMID 
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cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS Mediu. Aceasta face 

parte din Zona 4 – care va transportă deșeurile la stația de transfer de la Tașca.  

Colectarea deșeurilor se realizează selectiv de către o firmă de salubritate cu care 

Comuna Hangu are contract.  

 

 

1.15 Administrația locală   

Conducerea Primăriei comunei Hangu este reprezentată de către domnul Primar Lupu 

Gavril, împreună cu domnul Viceprimar Pintea Ion. 

Primǎria Hangu este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi în 

conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local Hangu privind aprobarea organigramei, a 

numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de specialitate 

constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria Hangu care 

aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivitǎţii locale.  

Consiliul Local Hangu, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile conferite de Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 

Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi bugetul 

local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu Consiliul Judeţean 

Neamț şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamț, a încercat să găsească toate 

sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse. Obiectivele 

realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de dezvoltare propuse.  

Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu muncă asiduă şi 

cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local Hangu şi al angajaţilor primăriei. 
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Potrivit legii, primăria comunei Hangu îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii:  

 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor comerciale;  

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;  

 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;  

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;  

 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;  

 alte atribuţii prevăzute de lege.  

Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt prezentate şi 

actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse la 

cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri ale Consiliului local, 

declaraţii de avere, organigrama, programul de funcţionare al serviciilor publice, datele de 

contact ale instituţiei şi ale reprezentantului legal.  

Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare. Există baze de 

date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al primăriei.  
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CAPITOLUL II.  

Noutăți privind 

programele și sursele de 

finanțare aferente perioadei 

de programare  

2021-2027 
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2.1 Conceptul de dezvoltare durabilă 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 

asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și 

elementele capitalului natural.   

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv 

asumat începând cu anul 1997, prin Tratatul de la Maastricht; în anul 2001 a 

fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost 

adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la 

Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul 

dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima 

oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de 

dezvoltare
6
.  Acest nou cadru global a fost dezvoltat pentru redirecționarea 

umanității către o cale sustenabilă.   

Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD). Scopul acestor obiective este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, 

prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. 

Obiectivele acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea 

umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea 

resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să 

meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele 

                                           
6
 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă informații publicate pe http://www.mae.ro/node/35919   

http://www.mae.ro/node/35919
http://www.mae.ro/node/35919
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abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția 

socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările 

climatice și protecția mediului. ODD-urile abordează barierele sistemice cheie 

pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar fi inegalitatea, modele de consum 

nesustenabile, capacitatea instituțională slabă și degradarea mediului.   

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă
7
 

 Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni   

 Zero Foametei - Eradicarea foametei, realizarea securității alimentare și 

a nutriției îmbunătățite și promovarea agriculturii sustenabile   

 Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 

bunăstării pentru toţi la toate vârstele   

 Educație de calitate - Asigurarea unei educații inclusive și echitabile de 

calitate și promovarea oportunităților de învățare pentru toţi   

 Egalitatea de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 

femeilor și fetelor   

 Apă curată și salubritate - Asigurarea disponibilității și administrării 

sustenabile a apei și salubrității pentru toţi   

 Energie accesibilă și curată - Asigurarea accesului la energie accesibilă, 

sigură, sustenabilă și curată pentru toţi   

 Muncă și creștere economică decentă - Promovarea creșterii economice 

susținute, inclusivă și sustenabilă, angajare totală și productivă și muncă decentă 

pentru toţi   

 Industrie, inovație și infrastructură - Construirea infrastructurii, 

promovarea industrializării inclusive și sustenabile și dezvoltarea inovației   

 Inegalități reduse - Reducerea inegalității în cadrul și între tari   

                                           
7
 Obiective conform Agendei 2030 pentru Dezvoltare durabilă adoptată în 2015 
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 Orașe și comunități sustenabile - Orașe și așezări umane inclusive, 

sigure, rezistente și sustenabile   

 Consum și producție responsabile - Asigurarea modelelor sustenabile de 

consum și producție   

 Acţiuni asupra climei - Întreprinderea de acţiuni urgente pentru 

combaterea modificării climatice și a impactelor sale   

 Viața subacvatică - Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, 

mărilor și resurselor marine pentru dezvoltarea sustenabilă   

 Viața terestră – Protejarea, refacerea și depozitarea și promovarea 

folosirii sustenabile a ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă a 

pădurilor, combaterea deșertificării, și oprirea degradării solurilor și refacerea 

acestora, oprirea pierderii biodiversității   

 Pace, justiție și instituţii puternice - Promovarea societăților pașnice și 

inclusive pentru dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție pentru 

toţi și clădirea instituțiilor eficiente, responsabile și inclusive, la toate nivelele   

 Parteneriate pentru obiective - Întărirea implementării și revitalizarea 

parteneriatului pentru dezvoltare sustenabilă  

Până în 2030, se propune ca toate persoanele implicate obțin cunoștințele 

și aptitudinile necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile, incluzând, 

printre altele, prin educație pentru dezvoltarea sustenabilă și moduri de viață 

sustenabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii 

și non-violenței, cetățenie globală și aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea sustenabilă.  

Obiectivele de dezvoltare durabilă își propun să echilibreze cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta 

de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 10 ani, axate, 

printre altele, pe:  
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 demnitate umană  

 stabilitate regională și globală  

 planetă sănătoasă  

 societăți reziliente și echitabile  

 economii prospere.  

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul 

societăților și în restul lumii.  

Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua 

cooperarea cu partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în 

cadrul politicilor sale externe și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de 

dezvoltare.  

Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o 

schimbare de mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze în 

mod rațional și eficient potențialul economic existent, asigurându- se 

prosperitate, protecția mediului și coeziune socială. 

  Pentru  obținerea de rezultate și atingerea obiectivelor este necesar ca 

la nivelul unității administrativ teritoriale să existe un plan strategic concretizat 

în Strategia de dezvoltare locală. 
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  Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile ce determină  

direcția unei comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru 

comunitate în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării 

resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea obiectivelor 

stabilite.   

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă instrumentul participativ care 

implică întreaga comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării 

economice și sociale.  

Strategia este un demers pe termen lung, respectiv pentru o perioada de 5-7 ani, 

fiind o proiecție în viitor a comunității. Pentru a putea realiza obiectivele 

propuse trebuie implicată întreaga comunitate. Planificarea acțiunilor în cadrul 

strategiei este realizată conform cerințelor și posibilităților existente la nivel de 

comună la momentul elaborării. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Hangu prezintă caracteristicile 

localității, o analiză amplă a resurselor li oportunităților comunei, prezentând 
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astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani, în vederea 

îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. 

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului local și a 

Primăriei Comunei Hangu și reflectă atitudinea întregii comunitati cu privire la 

prioritatile de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2021 - 2027. Ca parte a 

comunității europene, comuna Hangu trebuie sa adopte și să implementeze o 

viziune strategică privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt si mediu.  

Bazându-se pe caracteristicile și nevoile comunității, o strategie de 

dezvoltare stabilește scopuri, obiective, programe și proiecte care urmează a fi 

urmate și dezvoltate. 

Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei  Hangu este de 

a analiza într-un mod structurat și coerent posibilitatea și oportunitățile 

autorităților publice locale de a iniția, implementa și de  a susține obiective 

trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile 

localității, o analiză  asupra domeniilor de interes a localității (turism, cultură, 

investiții, populație, infrastructură, sănătate) și o analiză socio-economică 

(identificarea resurselor, analiza structurii pieței forței de muncă, stabilirea 

veniturilor populației, cât și necesitățile acesteia). 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală a comunei Hangu 

îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și 

prin susținerea unui mediu economico- social competitiv, stabil, sănatos si 

diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții 

cetățenilor comunei.   

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la 

problemele specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu 

obiectivele și cu planurile strategice elaborate la nivel regional, național si 

european.  
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De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborarii acestui 

document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere 

și nu numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.    

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Hangu 

presupune parcurgerea  a trei etape principale:  

 

1. Etapa de Analiză  

Această etapă presupune colectarea datelor utilizând toate sursele posibile 

(analiza situației existente, consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate 

și alte documente care conțin informații relevante) cât și analiza documentelor 

programatice (POR, POS, PNDR, etc.) pentru identificarea  politicilor și 

direcțiilor de dezvoltare europene si naționale, regionale, județene; a fondurilor, 

programelor operaționale existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o 

dezvoltare locală durabilă și integrată.  

Ca urmare va avea loc crearea și dezvoltarea unei baze de date din toate 

sectoarele de activitate pentru o cunoaștere aprofundată a resurselor și nevoilor 

comunității, precum și evaluarea potențialului local. Identificarea și evaluarea 

punctelor tari și a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației 
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existente, iar oportunitățile și riscurile luate în considerare permit identificarea 

unor ținte și mobilizarea resurselor si eforturilor pentru atingerea lor.     

2. Etapa de formulare a strategiei  

În urma prelucrării datelor culese se vor stabili obiectivele pe termen scurt 

și mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va  

concepe designul strategiei și se va proceda la elaborarea acesteia. Această 

etapa este cea mai însemnată în cadrul demersului  formulării strategiei de 

dezvoltare locală, solicitând implicare întregii comunități, de la membrii 

persoane fizice la  organizații publice si private și aleșii locali.  

3. Etapa de implementare a strategiei de dezvoltare locală- această 

etapă va include elaborarea portofoliului de proiecte.  

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala 

Durabilă este axată pe urmatoarele direcții de acțiune:  

 Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent 

structurat pe cele trei etape/faze de lucru.  

 Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării 

publice si stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de 

interes (din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primariei, 

consilieri locali, cât si agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate).  

 Monitorizarea si evaluarea permanentă a procesului de elaborare și 

dezvoltare a strategiei în vederea asigurarii calității lucrării, corectitudinii  

datelor și informațiilor incluse și aplicarea eventualelor revizuiri/modificări care 

se impun.   

Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care 

trebuie să utilizeze toate metodele de antrenare a întregii comunități la aplicarea 

ei.  

Prin activitatile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:   
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 realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2027 în toate 

domeniile care privesc dezvoltarea economico-socială durabilă;  

 dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării 

cetățenilor la formularea problemelor și luarea deciziilor;  

 promovarea soluțiilor nepoluante si prietenoase cu natura în 

valorificarea resurselor locale;  

 dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese 

comune;  

 creșterea performanței și capacității autorităților locale de a raspunde 

la așteptările și exigențele cetățenilor;  

 creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și 

crearea de noi locuri de muncă;  

 creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei.  

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă va avea ca 

rezultate:   

 Situația actuală a comunei din punct de vedere socio-economic   

 Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate   

 Direcțiile strategice de dezvoltare a localității   

 Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție       

 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027. 

 

2.2 Context de dezvoltare 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, 

Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de 

investiții a UE.  
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2 

de mai jos. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și 

ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.  

 

Arhitectura instituțională 

 

 

  2.3 Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile 

Europene post-2020 

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde 

nu există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii 

în care există în mod tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât 

disponibilitățile (de exemplu, infrastructură activități cu caracter social etc).  

Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, 

protecția mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare 

internațională, drepturi civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și 

socială etc.  

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru 

perioada 2021 – 2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:  
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 Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor 

trei obiective ale Politicii de Coeziune UE;  

 Fonduri de la bugetele naționale  

 Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de 

finanțatori (inclusiv de la Uniunea Europeană):  

o Guvernul României  

o guvernele sau ambasadele unor state straine;  

o instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca 

Mondială etc.);  

o fundații sau alte organizații naționale sau internaționale  

o companii  

o bănci active în România  
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2.3.1. Fonduri structurale și de coeziune 
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Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea 

celor 5 obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:  

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 

regenerabile și combaterea schimbărilor climatice  

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm 

interesul crescut asupra digitalizării și al economiei circulare.  

Politica de coeziune, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027  

Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru 

financiar multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară 

din 2019 privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea 

și corectarea dezechilibrelor economice, prezintă punctele de vedere preliminare 

ale serviciilor Comisiei cu privire la domeniile de investiții prioritare și la 

condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de coeziune în perioada 

2021-2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în contextul 

mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al 

disparităților regionale analizate în raport. Această anexă constituie baza unui 

dialog între România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor 
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politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune și Fondul social european Plus)  

Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face 

descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor 

de dezvoltare regională.  

Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea 

autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 

8 autorități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, 

actualele Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de 

organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul 

Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de management ele însele.  

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe 

Operaționale Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru 

diversele linii de finanțare pe care le vor deschide și vor decide prioritățile de 

investiții care vor fi bugetate.  

Politica agricolă comună 

În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de 

Dezvoltare Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca 

urmare a apariției unui nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și 

anume Planul Strategic Național.  

Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a 

dezvoltării durabile in cadrul Uniunii Europene, care oferă cadrul necesar 

pentru finanțarea unei game variate de proiecte și investitii pentru o dezvoltare 

socio-economică echilibrată a statelor membre ale UE și în regiunile lor.   
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Principalul obiectiv al politicii de coeziune socială și economică îl 

contituie diminuarea disparităților existente, în primul rând, prin aplicarea 

principiului solidarității.  

Premisele Politicii de coeziune 2021 – 2027 sunt:  

 menținerea sistemul de management și control al fondurilor europene 

aferente politicii de coeziune din perioada de programare 2014 2020;  

 îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în 

sprijinul beneficiarilor politicii de coeziune;  

 descentralizarea implementării şi creșterea leadership ului din partea 

tuturor actorilor implicați  

Principiile Politicii de coeziune 2021 – 2027:  

 O mai buna coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în 

calcul noile provocări  

O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea 

tuturor autorităţilor de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea 

orizontală a structurilor de management  

O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția 

contabilă  prin integrarea celei din urma în cadrul AM 

Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei 

O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin 

descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor 

O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 

categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare 

a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. 

Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de 

educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a 
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reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în 

continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine 

strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea 

fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de 

coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un 

nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane. 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 

2021-2027:  

Concentrare tematică  

 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)  

 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)  

 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice  

 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice  

 Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană  

 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai 

defavorizate  

 25% din FSE+ pentru incluziune socială  

 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de 

muncă  

 

Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă 

obiective clare cu accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să 

protejeze mediul și biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.  

Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agricole Comune pentru 

perioada 2021 – 2027 vizează:  

1. Reechilibrarea lanțului alimentar  
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2. Combaterea schimbărilor climatice  

3. Managementul durabil al resurselor  

4. Conservarea peisajelor și a biodiversității  

5. Sprijinirea reînoirii generaționale  

6. Dezvoltarea zonelor rurale  

7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor  

8. Venituri echitabile pentru fermieri  

9. Creșterea competitivității  

Bugetul politicii agricole comune:  

Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă 

suma de 20,5 miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, 

respectiv 65% din buget, 363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a 

pieței (FEGA) reprezentând 2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi 

alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din bugetul alocat. În 

cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală – FEADR 

sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților 

administrativ teritoriale locale, respectiv investiții publice.  
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De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi 

destinat măsurilor LEADER!  

Atenția sporită către obiectivul 2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și 

climă” este confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din 

bugetul aprobat pentru FEADR , 35% este adresat intervenții lor adresate 

obiectivelor specifice de mediu și climă.  

Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru 

România, pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere 

cu 8% față de perioada 2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, 

distribuită la nivel de fond astfel:  

 57% către FEADR 

 27% către FSE 

 15% către Fondul de Coeziune 

 1% către Cooperarea teritorială europeană 

 

33%

2%65%

0%

Bugetul politicii agricole comune

FEADR

FEGA

Plati directe
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În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune 

pentru perioada 2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional 

Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de 

Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) 

(PODTI)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR)  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

57%
27%

15%

1%

PROPUNERE FINANCIARĂ

FEADR FSE Fondul de Coeziune ETC
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În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, 

Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management 

pentru cele opt Programe Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi 

Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale 

menționate mai sus.  

Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 

2027 vor fi finanțate următoarele axe prioritare:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:  

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii 

reduse, sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara  

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate  

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor  

 

2. Programul Operațional Transport (POT)  

Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier  

Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii 

rutiere pentru accesibilitate teritorială  

Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  
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Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în 

fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 

calea ferată  

Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare 

a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată  

Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 

porturilor  

Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră 

de transport  

Axa prioritară 10: asistență tehnică  

 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 

(POCID)  

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  

Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

Axa prioritară 5. Instrumente financiare  

Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative  

 

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  
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Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu  

Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului 

epidemiologic al morbidităţii  

Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii  

A. Investiții prioritare în infrastructură  

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății publice  

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a 

infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei  

Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate 

și utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament  

 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 

educație și formare profesională  

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la 

dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  
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Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învățământului profesional și tehnic  

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

Axa prioritară 7.Antreprenoriat și economie socială 

Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica 

pieței muncii  

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe 

tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate 

comună Educație/Ocupare). 

 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 

(POAD)  

Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  

Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – 

OP 5  

Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate  

Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii  

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice  

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  

 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată 

(multifond) (PODTI)  
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8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de 

regiune (8 POR)  

Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice  

Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  

Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

Axa prioritară 6. O regiune educată  

Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

Axa prioritară 8. Asistență tehnică  

 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

 

2.3.2 Surse de finanțare din bugetele naționale  

Programele finanțate prin Compania Nationala de Investitii S.A. 

Compania Nationala de Investitii S.A. funcționează în baza Ordonanței 

nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu 

modificările și completările ulterioare.  

Finanțator: Guvernul României  

Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public 

sau social 

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea 

și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de 

beneficiar. 

Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, 

autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de 
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interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în 

condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv 

persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”. 

Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de 

beneficiar:  

1. Subprogramul ”Săli de sport”  

2. Subprogramul ”Bazine de înot”  

3. Subprogramul ”Complexuri sportive”  

4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

7. Subprogramul ”Unități sanitare”  

8. Subprogramul ”Săli de cinema”  

9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone 

defavorizate”  

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare 

cu apă”  

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul 

construcțiilor”  

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, - PNDL -reprezintă sursa 

principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul 

conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim 

de servicii publice.  
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Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru 

implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea 

regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară 

şi socio-educativă.  

Finanțator: Guvernul României  

Programe de finanțare și solicitanți eligibili:  

 Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 

drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 

canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-

teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;  

 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 

spaţiul rural - Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;  

  Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - 

Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 

alin. (1) lit. c);  

 Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes 

judeţean şi drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.  

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea 

tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și 

sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât 

România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți 

locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții 

și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de 

strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune 
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teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de 

infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de 

eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios 

necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de 

România în cadrul Uniunii Europene.  

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul 

programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / 

modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:  

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;  

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;  

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli 

generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli 

profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;  

 unităţi sanitare;  

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri 

comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;  

 poduri, podeţe sau punţi pietonale;  

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre 

culturale multifuncţionale, teatre;  

  platforme de gunoi;  

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;  

 modernizarea bazelor sportive;  

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora infrastructura 

turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în 
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proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 

administrarea acestora.  

Finanţare  

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita 

fondurilor aprobate anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu 

această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

beneficiare şi din alte surse legal constituite.  

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza 

analizei interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților 

locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.  

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu 

destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de 

finanţare: unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de 

necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării cheltuielilor 

eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 de zile de 

la efectuarea transferurilor de sume. MLPDA virează sumele alocate şi aprobate 

prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.  

Programele derulate de Administrația Fondului de Mediu 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care 

asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru 

protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul 

plătește” și „responsabilitatea producătorului”.  
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Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de 

specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în 

coordonarea Ministerului Mediului.  

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public  

Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat 

public  

Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel 

de comună, oraș sau municipiu  

Finanțator: Administrația Fondului pentru MediuActivități finanțate: 

modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 

iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune 

care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii  

Mai multe informații: https://www.afm.ro/  

 

2.3.3 Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de 

coeziune, în care autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau 

parteneri. 

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu 

se limitează doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de 

Coeziune, existând și alte surse de finanțare precum: Granturile Spațiului 

Economic European (SEE) și Norvegiene 

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă 

contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la 

reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la 
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consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul 

Europei și statele baltice.  

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele 

Donatoare  

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

Domenii finanțate:  

 dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri 

în situații de risc, drepturile omului  

 energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  

 dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  

 sănătate publică  

 cercetare  

 patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  

 justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  

 afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  

 educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  

 dialog social și muncă decentă  

 cetățenie activă – societate civilă  

 mediu și schimbări climatice  

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

 EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură  

Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor 

culturii și audiovizualului.  

Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, 

însemnând organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private 

cu activitate în domeniu.  

https://www.eeagrants.ro/apeluri
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Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia 

Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din 

Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, 

Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite 

pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.  

Domenii finanțate: cultură și audiovizual  

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/  

 

PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene 

pentru mediul înconjurător și acțiuni în domeniul climei  

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Ministerul Mediului  

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru 

perioada 2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară 

curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid 

carbon și rezilientă la schimbările climatice – inclusiv prin tranziția către o 

energie curată, de a proteja mediul și de a mări nivelul de calitate al acestuia și 

de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au fost 

cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/  

PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat 

(PREEI)  

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC 

Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de 
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întreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin 

modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal.  

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea 

consumului de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu 

iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și 

eficientizarea sistemelor de iluminat.  

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu 

iluminatul public stradal, cu 50-70%.  

Mai multe informații: www.rosenc.ro  

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL  

Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului 

Culturii, care operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 

AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care 

aplică un proces transparent de evaluare și selecție.  

Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, 

persoanele fizice autorizate, societatile comerciale care derulează activități 

culturale.  

Finanțator: Ministerul Culturii  

Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin 

lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum 

și susținerea relațiilor culturale internaționale ale României.  

Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  

Mai multe informații: www.afcn.ro  



 

Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                          Telefon: 0330409940  

                                                          Web: office@yourconsulting.ro 

132  

  

 

Aspecte financiare (CFM) Forma principală de finanțare - granturile  

Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate 

și pentru Fondul de Coeziune; 40% pentru regiunile mai dezvoltate.  

Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea 

fondurilor  

TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu 

excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.  

Dezangajarea - regula „N+2”.  

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor 

Europene (MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante 

atât în structura instituțională, cât și în cea strategică. 

La propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027,  România 

are alocate 27 miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 

8% în plus față de actuala perioadă; iar la nivel național, aceasta reprezintă o 

creștere cu 13% a ajutorului financiar pentru fiecare cetățean român
8
. 

Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare 

alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, 

intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul 

Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a 

trece sub o Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. În 

premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat 

creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform 

ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.  

                                           
8
 https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027  

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
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Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea 

accesa în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin 

intermediul mai multor programe. 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, 

transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul 

Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente 

financiare. Prin Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor 

finanța intervenții în domeniul turismului, culturii și patrimoniului cultural. 
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Capitolul III.  Analiza 

SWOT  
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Strategia Locală de Dezvoltare Economoco-Socială Durabilă a comunei 

Hangu a fost elaborată în baza unei analize asupra evoluției economico-sociale 

a comunei în perioada 2021-2027.  

3.1 Domenii prioritare 

Pentru a putea stabili prioritățile comunei prin prezenta strategie este 

necesară identificarea domeniilor de intervenție care cad în sarcina 

administrației publice. Având în vedere potențialul comunei de dezvoltare 

strategia se va axa pe domeniile prioritare de investiție enumerate mai jos, 

domenii care vor fi urmărite și avute în vedere și în următoarele capitole ale 

strategiei de dezvoltare socioeconomică.  

Domenii prioritare de intervenție (sectoare de activitate):  

 Educație 

 Populație, condiții de locuit 

 Cultură, tradiție și artă 

 Sănătate și asistență socială 

 Infrastructură 

 Agricultură- silvicultură 

 Industrie  

 Turism 

 Mediul înconjurător 

 Administrația publică 

 

 3.2 Analiza SWOT 

Pentru a putea propune opţiuni corecte, strategia de dezvoltare locală 

trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării comunităţii, analiză prin 

care sunt evidenţiate cerinţele, constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. 
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  Analiza SWOT este o metodă folosită pentru a ajuta la proiectarea 

unei viziuni de ansamblu asupra comunei analizate. Ea funcționează ca o 

radiografie a comunei analizate și evaluează în același timp factorii de influență 

interni și externi ai acesteia, precum și poziția acesteia în raport cu celelalte 

instituții asemănătoare.  

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele 

este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), 

Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).  

 

Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile 

acesteia, şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi 

ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă 

sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control.  
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Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele 

acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.  

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi 

realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe 

mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate 

îndeplini planul, şi în ce condiţii.  

Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi 

"punctele slabe" ale comunei.  

  Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

 

Analiza SWOT sprijină planificarea strategică prin următoarele 

metode: 

 este o sursă de informare pentru planificarea strategică; 
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 construiește punctele tari ale teritoriului; 

 reversează punctele slabe ale teritoriului; 

 maximizează oportunitățile apărute din mediul extern; 

 depășește amenințările mediului extern; 

 ajută la identificarea competențelor de bază ale zonei; 

 ajută la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică; 

 ajută la cunoașterea trecutului, prezentului și viitorului și astfel, 

valorifică datele din trecut și cele actuale 

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de 

resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de 

cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotriva 

negativă asupra comunităţii.  

Analiza SWOT a fost efectuată în colectiv de factorii implicati atât în 

elaborarea cât și în implementarea strategiei.  

Analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei comunei și este utilizată ca 

instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administrațiilor publice.   

  Înainte de începerea realizării unei analize SWOT este necesară 

prezentarea unei descrieri a cadrului general al situației existente, tocmai de 

aceea în capitoul anterior a fost prezentată situația socio-economica a comunei. 

 

Clasificarea celor 4 aspecte:  

ANALIZA SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe  

Punctele tari rezultă din analiza 

indicatorilor comunității și reprezintă 

caracteristicile interne ale comunității 

Punctele slabe sunt la polul opus față 

de punctele tari, ele reprezentând 

slăbiciunile cadrului local. Acestea 
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care îi oferă un avantaj, ele pot fi 

răspunsul la o serie de întrebări printre 

care enumerăm:  

La ce suntem cei mai buni?  

Ce aptitudini specifice are forța de 

muncă de care dispunem?  

De ce avantaje dispunem pentru a 

atrage surse de finanțare?  

Ce experiență deținem în 

implementarea de proiecte?  

Ce resurse unice deținem?  

De ce resurse financiare dispunem?  

Ce tehnologie deținem?  

Care este gradul de optimizare al 

proceselor interne?  

pot fi identificate răspunzând la 

întrebări precum:  

La ce suntem cei mai slabi?  

Ce resurse lipsesc la nivel de comună?  

Care sunt resursele financiare 

disponibile?  

A alocat autoritatea locală un buget 

suficient pentru a acoperi anumite 

cheltuieli neprevăzute?  

Ce nu facem bine?  

Ce ar trebui sa fie îmbunătățit?  

Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta 

greșelile din trecut?  

Oportunități  Amenințări  

Oportunitățile pot fi stabilite și 

identificate răspunzând la întrebări 

precum:   

Ce schimbări ale mediului extern 

putem exploata?  

La ce finanțări am putea avea acces?  

Ce orizonturi s-ar putea deschide?  

Care sunt direcțiile strategice majore 

ale comunității  

Unde se poate identifica, sau cum se 

Amenințările includ implicațiile 

negative ale măsurilor adoptate. 

Acestea pot fi identificate și 

răspunzând la întrebări precum:  

Ce legislație nouă ne-ar putea lovi 

interesele?  

Ce schimbări ale normelor sociale, 

ale profilurilor populației și a 

stilurilor de viață ar putea fi o 

amenințare?  
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poate crea, un avantaj concurențial?  Cum ne va afecta ciclicitatea 

economică?  

 

În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul 

decizional ar trebui să includă următoarele elemente prioritare:  

 construiește pe Punctele 

Tari  

 elimină Punctele Slabe  

 exploatează Oportunitățile  

 îndepărtează Amenințările  
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Analiza SWOT a comunei este realizată pe domeniile prioritare identificate și descrise în Capitolul IV. Domeniile 

prioritare identificate la nivelul comunei  

Aspecte generale ale comunei Hangu 

Puncte tari Puncte slabe 

 Relief variat  

 Climat temperat  

 Zonă cu risc seismic redus  

 Risc scăzut la inundații  

 Apropierea față de orașul Bicaz și de Muncipiul Piatra 

Neamț, fapt ce favorizează dezvoltarea economică  

 Cadru natural relativ variat  

 Existența a importante resurse naturale pe raza 

comunei (5.454,45 ha terenuri agricole din care  170,74 ha 

 Slabă dezvoltare a  infrastructurii de utilități: 

alimentare cu apă, canalizare, gaz metan; 

 Nivelul de modernizare al rețelei de drumuri  

redus; 

 Resurse financiare scăzute la dispoziția 

primăriei; 

 Slaba promovare a resurselor naturale şi a 

avantajelor oferite investitorilor români şi străini;  

 Fenomene meteorologice deosebite, datorate 
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teren arabil, 1.827,30 ha pășuni și 3.456,41  ha fânețe) care 

favorizează condiții prielnice creșterii animalelor);  

 Forța de muncă este ieftină pe raza comunei;  

 Acces la rețeaua de telefonie fixă și internet;  

 Doar două locuințe din satul Buhalnița și Schitul 

Cuviosul Pahomie cel Mare nu sunt racordate la sistemul 

de iluminat public; 

 Dispune de rețea de iluminat public stradal cu o 

acoperire de 100% 

 Infrastructura de educație relativ modernizată;  

modificărilor climatice;  

Oportunități Amenințări 

 Potențial de creștere a activității economice datorită  Devin mai frecvente și mai intense condițiile 
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resurselor naturale;  

 Accesarea de fonduri de investiții numeroase pentru 

dezvoltarea comunei; 

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale și de 

coeziune în perioada 2021 – 2027 în scopul protejării 

mediului și al cadrului natural  

 Existenţa în interiorul intravilanului a unor terenuri 

propice pentru mărirea fondului de locuit sau clădiri sociale;  

 Mediul geografic permite dezvoltarea anumitor ramuri 

economice (ex. industrie, turism, etc.)  

 Apropierea de alte localități poate duce la proiecte 

comune de infrastructura (utilități) cu o reducere 

semnificativă a costurilor  

meteorologice extreme care conduc la riscuri de 

genul inundațiilor și a secetei; 

 Degradarea albiilor pâraielor, alunecări de teren;  

 Despăduriri, utilizarea nejudicioasă a fondului 

forestier şi a păşunilor; 

 Degradarea mediului natural datorită 

iresponsabilității populației și al gradului redus de 

colectare / valorificare al deșeurilor. 
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 Zonă atractivă din punct de vedere al resurselor 

naturale de care dispune și relieful;  

 Proiecte pentru infrastructura de drumuri, în derulare;  

 Potențial forestier ridicat datorat suprafeței extinse de 

păduri din comună (5.924,56 ha)  

 Valorificarea potențialul forestier prin prelucrarea 

materialului lemnos din zonă;  

 Lipsă aglomerării populației;  

  

   

 

Populație. Condiții de locuit 

Puncte tari Puncte slabe 
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 Forţa de muncă disponibilă  

 Infracţionalitate redusă  

 Repartiție echilibrată între sexe (1.885 bărbați, și 1.848 

femei)  

 Forţă de muncă disponibilă, calificată  

 

 Migrarea forței de muncă  

 Scăderea natalității  

 Valori negative ale sporului migrator  

 Fenomen de depopulare accentuat  

 Îmbătrânirea populației  

 Spor natural negativ (-38 în anul 2020)  

 Reducerea numărului anual de căsătorii – 20 

căsătorii în anul 2020 

Oportunități Amenințări 

 Dezvoltarea infrastrcturii rutiere și a utilităților 

tehnico-ediclitare pentru creșterea calității vieții  

 Îmbunătățirea serviciilor publice pentru reducerea 

disparitărților între mediul urban și rural  

 Reducerea numărului locurilor de muncă și 

creșterea somajului  

 Recesiune economică  

 Crize generate de epidemii sau pandemii  
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 Atragerea investitorilor și/sau promovarea 

antreprenoriatului rural  

 Diversificarea activităților economice rurale  

 Facilitarea şi favorizarea înfiinţării şi dezvoltării de 

societăţi comerciale de către tineri.  

 Existența programelor de finanțare din fonduri 

structurale privind dezvoltarea capacității umane  

 

 Pierderea tradiţiilor şi a valorilor culturale, 

(risc crescut pentru minorităţi)  

 Abandonul şcolar în condiţiile inrăutăţirii 

nivelului de trai şi a creşterii excluziunii sociale,  

 Creşterea raportului de dependenţă a 

vârstnicilor faţă de fondurile sociale;  

 Ponderea populaţiei inactive este în creştere, 

generalizată la nivel naţional şi regional (pensionări, 

dificultăţi de angajare pentru tineri);   

 

Educație 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența infrastructurii fizice pentru învățământ: școli,  Infrastructură precară a școlilor gimnaziale 
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gradinițe: 

 Școala Gimnazială Hangu I‐VIII.  

 Școala I‐VIII Buhalnița  

 Gradinița nr .1 Hangu 

 Grădinița nr. 2 Buhalnița 

Școli închise: 

 Școala I‐IV Boboteni  

 Școala clasele  I‐IV Ruginești 

 Gradinița nr .1 Hangu 

 Grădinița nr. 2 Buhalnița 

 Școala cu clasele I-IV Audia 

 Școala cu clasele I-IV Grozăvești 

 Școala cu clasele I-IV Chirițeni 

Hangu 

 Interesul pentru educația preșcolară este destul 

de scăzut.  

 Abandon școlar ridicat  

 Navetismul cadrelor didactice  

 Lipsa unei grădinițe cu program prelungit  

 Lipsa unei baze materiale moderne și adaptată 

noilor tendințe educaționale  

 Inexistenţa unor programe educative pentru 

populaţie; 

 Inexistenţa unor programe de tipul a doua 

şansǎ; 

 Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente;  
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 Infrastructura unităților de învățământ reabilitată și 

modernizată parțial;  

 Existența personalului calificat în domeniul educației: 

23 cadre didactice; 

 Sala de sport multifuncțională 

 Teren sport cu gazon sintetic și nocturnă 

 Existența dotărilor IT în școli;  

 Existența infrastructurii de comunicații, inclusiv 

internet;  

 Unitățile de învățamânt sunt racordate la rețeaua de apă;  

 Rată crescută de promovabilitate;  

 Calitatea ridicată a actului didactic;  

 Infrastructura fizică necesită modernizare și 

reabilitare pentru a corespunde standardelor; 
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 Manifestarea interesului elevilor de a participa la 

diferite olimpiade, concursuri etc.;  

 Proiecte în derulare pentru amenjare de spații de joacă 

la școli și grădinițe;  

Oportunități Amenințări 

 Accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru 

îmbunătățirea infrastructurii și a programelor școlare  

 Existența programelor guvernamentale ce sprijină copiii 

din mediul rural cu rezultate deosebite la învățătură  

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private în procesul 

educațional și a formării profesionale  

 Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de bună 

practică din țările Uniunii Europene cu privire la activitățile 

 Scăderea populației școlare datorită declinului 

natalității  

 Cadrul legislativ instabil  

 Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice 

tinere  

 Comasarea claselor școlare datorită scăderii 

numărului de elevi  

 Riscuri generate de epidemii sau pandemii  
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didactice; 

 Posibilitatea participării elevilor și/sau a cadrelor 

didactice în schimburi de experiență naționale/ 

internaționale  

 Creșterea analfabetismului funcțional.  

 

 

Cultura, tradiție, artă   

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența infrastructurii fizice pentru cultură: cămine 

culturale, bibliotecă comunală, biserici; 

 Cămine Culturale: un cămin cultural în satul Hangu 

și un cămin cultural în satul Buhalnița 

 Opt șase biserici ortodoxe și un schit;  

 Biblioteca comunală; 

 Infrastructura  fizică  necesită modernizare 

și reabilitare pentru a corespunde standardelor;  
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 Sală de sport multifunțională; 

 Teren de sport multifuncțional cu nocturnă. 

 există un post de bibliotear. 

 Organizarea de evenimente care marchează anumite 

sărbători de instituțiile de învățământ în colaborare cu 

adminitrația publică locală  

 Ocupații tradiționale: mesteșugul lemnului;  

 Arta populara: cusutul manual, țesutul;  

 Populația comunei se implica activ în activitățile 

culturale;  

 Existența unor talente native locale în domeniul artelor  

Oportunități   Amenințări   
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 Finanțări guvernamentale pentru cultură în mediul 

rural (program de reabilitare a caminelor culturale prin 

Ministerul Culturii);  

 Fondurile pentru cultură vor trece în administrarea 

comunităților locale;  

 Exista spații pentru activități culturale;  

 Posibilitatea promovării unor obiective culturale din 

comună prin includerea acestora în ofertele turistice;  

 Realizarea  de  parteneriate  între instituții de 

învățământ, administrația locală și mediul privat pentru 

promovarea culturii;  

 Neimplicarea  comunității  pentru 

promovarea și conservarea culturii;  

 Dispariția meșterilor populari din comună 

datorită lipsei posibilității de valorificare a produselor 

create;   
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Sănătate și asistență socială 

Puncte tare Puncte slabe 

 existența infrastructurii de sănătate: 

 Două dispensare medicale (unul în curs de 

execuție) 

 Cabinet medical privat cu medic de familie 

 Farmacie umană;  

 Dispensar veterinar;  

 existența personalului calificat pentru furnizarea 

de servicii în domeniul sanătății umane:un medic de 

familie și trei asistente; 

 acces direct la informații datorita liniilor de 

comunicații existente; 

 absența actorilor locali capabili să presteze 

sau să preia servicii sociale; 

 fonduri reduse la nivel local pentru servicii 

sociale; 

 lipsa unui program de monitorizare și 

control a factorilor de risc pentru sănătatea 

populației locale  

 lipsa unor centre sociale; 

 neatractivitatea mediului rural pentru 

specialiștii în domeniu; 
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 dispensarul veterinar este deservit de un medic 

veterinar  

 existența unor spații care pot fi reabilitate și 

transformate în obiective sociale; 

 poziționarea geografică a comunei, zonă de 

munte, are efecte benefice asupra sănătății locuitorilor. 

Oportunități Amenințări 

 posibilitatea ca infrastructura existenta să 

servească ca spații pentru furnizarea de servicii sociale în 

urma reabilitărilor și modernizărilor absolut necesare; 

 existența de spații excedentare la nivel de comună 

care pot fi utilizate în domeniul sănătății; 

 informarea și conștientizarea populației cu privire 

 neindeplinirea standardelor în domeniul 

sanatății și al asistenței sociale; 

 slaba capacitate de absorbție a fondurilor 

existente la nivel de guvern sau a fondurilor UE 

datorită absenței specialiștilor și a consultanței în 

domeniu; 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
155    

la adoptarea uni mod de viață sănătos, promovarea 

principiilor naturiste;  

 oportunități de finanțare nerambursabilă prin 

fonduri guvernamentale și prin fonduri structurale 

Programul Operațional Regional și Programul Național de  

Dezvoltare Rurală. 

 absența  fondurilor  locale  pentru 

activități sociale; 

 absența fondurilor pentru cofinanțarea 

proiectelor sociale potențiale a fi finanțate cu 

fonduri UE; 

 

Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

 47  km rețea de apă și 17,4 km rețea de canalizare la 

nivelul comunei;  

 175 de familii racordate la reteaua publică de 

alimentare cu apă și aproximativ 75 de familii racordate la 

 Necesitatea extinderii și modernizării rețelei de 

alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare;  

 Inexistența retelei de gaz metan;  

 Numărul mare de drumurilor neasfaltate 
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rețeaua publică de canalizare.  

 Stație de epurare locală;  

 Participarea la proiectul ”Sistem de Management 

Integrat al Deseurilor în Județul Neamț”‐ SMID cofinanțat 

din FEDR prin POS Mediu; 

  Apropierea geografică de alte localități și 

posibilitatea construirii rețelei de utilități comune.  

 Colectarea deșeurilor se realizează selectiv de către 

o firmă de salubritate;  

 Accesibilitatea populației la serviciile de 

comunicații și internet. 

 existența unor surse însemnate de apă potabilă care 

ar contribui la extinderea rețelei de alimentare cu apă 

(forestiere, sătești) 

 Mare parte din locuitorii comunei nu renunță la 

sursele tradiționale de apă;  

 Inexistența unui serviciu propriu de colectare 

selectivă a deseurilor menajere la standarde și a 

dotărilor necesare – utilaje, rampa depozitare, etc.  

 Deversarea apelor uzate neepurate direct în 

albiile apelor curgătoare de pe teritoriul comunei 

 Lipsa pistelor de biciclete special amenajate  

 Existența drumurilor agricole greu accesibile în 

perioadele ploioase 

 Drumurile sătești necesită 

moderinzare/reparații 
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potabilă; 

 49,4 km rețea de energie electrică;  

 Consumul casnic de energie se situează la un nivel 

mediu;  

 Rețea de iluminat public stradal cu o acoperire de 

100%. 

 Rețea de iluminat public modernizată. 

 Existența unui drum național asfaltat care asigură 

legătura comunei Hangu cu orașele și comunele limitrofe;  

 Rețea rutieră proprie; 

 Existența de proiecte aflate în derulare pentru 

modernizare drumuri DC 146, KM 3+600 – KM 5+700 si 

DC 149, KM 2+650 – KM 4+000 în comuna Hangu, 

 Poduri și podețe a căror structură necesită 

reabilitare  

 Lipsa trotuarelor în unele zone  

 Infrastructură verde insuficient dezvoltată  

 Existența unor spații publice degradate și 

neutilizate  

 Initiative reduse pentru valorificarea resurselor 

energetice;  

 Lipsa interesului pentru utilizarea surselor 

alternative de energie;  

 Lipsa fondurilor pentru investitii în energie;  

 Inexistența unor căi de acces către anumite 

zone ale comunei;  



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
158    

județul Neamț 

 Transportul de tranzit este asigurat de unități de 

transport publice și private 

 Lipsa fondurilor locale necesare pentru 

modernizarea drumurilor comunale 

Oportunități Amenințări 

 Accesarea programelor europene pentru asfaltarea 

drumurilor din comună  

 Accesarea programelor europene pentru extinderea 

rețelei de canalizare și apă potabilă  

 Existența Programului Operațional Regional, prin 

care se dezvoltă infrastructura, crescând astfel gradul de 

accesibilizare și atractivitatea teritoriului  

 Existența unor programe guvernamentale în vederea 

 Pericol de inundații, care pot degrada 

infrastructura  

 Costul ridicat al documentațiilor preliminare și 

necesitatea cofinanțării proiectelor poate împiedica 

accesarea fondurilor europene  

 Surse financiare insuficiente pentru susținerea 

proiectelor de modernizare a infrastructurii;  

 Instabilitate legislativă și monetară;  
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dezvoltării infrastructurii  

 Existența Master Planului pentru Sectorul Apă și Apă 

Uzată la nivel de județ;  

 Existența Asociațiilor de Dezvoltare Intracomunitare;  

 Posibilitatea realizării de parteneriate public-private 

în vederea dezvoltării infrastructurii din comună;  

 Posibilitatea valorificarii potențialului eolian și de 

panouri fotovoltaice;  

 Posibilitatea reducerii dezechilibrelor ecologice 

cauzate de lipsa canalizării;  

 Instabilitate politică;  

 Cadrul legislativ care menține o structură de 

monopol pentru furnizarea anumitor servicii din 

infrastructura de utilități.  

 Capacitate scăzută a populației de a prelua 

costuri specifice de utilizare și întreținere a 

infrastructurii;  

 

 

 

Agricultură-Silvicultură 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
160    

Puncte tari  Puncte slabe  

 Bogația naturală a comunei propice pentru agricultură, 

creșterea animalelor și silvicultură:  209 ha teren arabil; 

1.325,53 ha pășuni, 2.578,8 ha fânețe.  

 Efectiv crescut de animale: 3922 ovine, 1382 bovine, 

318 caprine, 72 cabaline, 169 porcine, 2837 păsări;  

 Potențial apicol: 383 familii de albine;  

 Existența condițiilor climaterice și de sol favorabile 

unei agriculturi care poate fi competitivă în condițiile unei 

mecanizări corespunzatoare;  

 Existența potențialului de prelucrare primară și 

avansată a produselor agricole și animale;  

 Existența condițiilor prielnice pentru înființarea de 

 Fragmentarea suprafețelor agricole;  

 Gradul scăzut de mecanizare a agriculturii și implicit 

productivitate scazută;  

 Invesții reduse în agricultura;  

 Abandonul unor suprafețe agricole, în special al 

pășunilor;  

 Inexistența unui sistem centralizat de desfacere a 

produselor agricole;  

 Slaba dezvoltare a exploatațiilor agricole și lipsa 

specialiștilor în agricultură;  

 Forța de muncă îmbătrânită pentru agricultură;  
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ferme și fabrici de nutrețuri combinate;  

 Grad ridicat de accesare a fondurilor nerambursabile în 

domeniul zootehniei.  

 Existența condițiilor climaterice și de sol favorabile 

unei agriculturi 

 Bogația naturală a comunei propice pentru agricultură, 

creșterea animalelor și silvicultură:  5.924,56 ha păduri  

 Comuna Hangu a fost împroprietărită cu o suprafața de 

906 ha de pădure pe raza comunei Pipirig și 359 ha pe raza 

comunei Farcașa. 

 Existența întreprinzătorilor privați care au ca obiect de 

activitate prelucrarea lemnului;  

 Existența unui potențial de exploatare forestieră 

 Lipsa specialiștilor în agricultura și zootehnie;  

 Gradul redus de competitivitate al fermelor de pe raza 

comunei. 

 Exploatarile silvice necesită investiții însemnate;   

 Lipsa proiectelor de finantare in domeniul silviculturii.  

 Lipsa instruirii și sprijinului consultativ pentru 

proprietarii de păduri private;  

 Tăierea abuzivă a unor suprafețe însemnate din fondul 

forestier;  

 Lipsa lucrărilor de împădurire;  

 Slabă dezvoltare a infrastructurii de drumuri agricole și 

forestiere;   
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ridicat;  

 Existența potențialului de prelucrare primară și 

avansată a lemnului.  

 Existența oportunitatilor de finanțare externă 

nerambursabilă care pot contribui la dezvoltarea 

silviculturii. 

 Existența fondului de vânătoare; 

Oportunități   Amenințări   

 Tendință de creștere a sectorului de produse ecologice;  

 Creșterea interesului consumatorilor pentru alimentele 

naturale și sănătoase  

 Demersuri legislative pentru sprijinirea zonelor 

montane  

 Forța de muncă îmbătrânită pentru agricultură; 

 Abandonul unor suprafețe agricole, în special al pășunilor; 

 Prezența animalelor sălbatice – urși, cerbi, mistreți care 

distrug culturile  

 Degradarea solurilor  
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 Înființarea de forme asociative cu rol economic și 

cooperarea între fermieri  

 Creșterea valorii nete adaugate la nivelul fermelor 

zootehnice și mixte  

 Existența fondurilor europene ce pot fi absorbite în 

vederea impulsionării afacerilor în agricultură ex. 

Programul Național de Dezvoltare Rurală / Planul Național 

Strategic  

 Adaptarea cerințelor de formare, cercetare/ consultanță 

în raport cu nevoile fermierilor  

 Acces la tehnologii moderne performante;  

 Existența unor instituții specializate:  Oficiul Județean 

pentru Consultanță Agricolă Neamț 

 Cadrul legislativ instabil;  

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele 

europene;  

 Creșterea numărului de fenomene climatice extreme și a 

intesității acestora  

 Răspândirea bolilor contagioase severe în rândul 

animalelor și păsărilor (ex. pesta porcină, gripa aviară etc)  

 Reticența fermierilor în utlizarea noilor tehnologii  

 Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane 

din perspectiva calității vieții  

 

  



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
164    

 

Industrie 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a aprox. 66 unități economice, în principal 

în domeniul prelucrării lemnului, comerț și turism;  

 Prezența resurselor naturale impulsionează 

dezvoltarea activitatilor industriale;  

 Cadru natural propice pentru dezvoltarea unor 

activitati industriale competitive.  

 Forță de muncă ieftină;  

 Potențial pentru înființare ferme bovine, ovine, centre 

de prelucrare a a laptelui, centre de predare a produselor 

din carne;  

 Parteneriatul public – privat este slab dezvoltat;  

 Lipsa informației în domeniu: oportunități de 

finanțare, juridic, etc.;  

 Nesiguranța mediului de afaceri;  

 Alinierea la normele europene implică costuri 

suplimentare și va conduce unele firme spre faliment;  

 Starea infrastructurii fizice și de utilități;  

 Promovare insuficientă a potențialul zonei; 

 Absența fondurilor de start la populație pentru 

pornirea afacerilor;  



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
165    

 Structura populației pe categorii de vârstă este 

echilibrată;  

 Cadrul socio – economic permite diversificarea 

activităților economice individuale 

Oportunități Amenințări 

 Atragerea unor noi investitori în comună  

 Existența și posibilitatea accesării programelor de 

finanțare nerambursabilă din Fonduri Europene pentru 

dezvoltarea activității sau susținerea antreprenoriatului  

 Programe guvernamentale în derulare de susținere a 

sectorului IMM  

 Posibilitatea dezvoltării sectorului turistic  

 Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare care să 

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de 

afaceri în comună, datorită lipsei pieței de desfacere  

 Lipsa măsurilor de reținere a populației tinere în 

mediul rural  

 Cadru legislativ instabil  

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii și economiei locale  

 Migrația forței de muncă specializată și calificată 
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conecteze producătorii și consumatorii, inclusiv să asigure 

o legătură mai bună între mediul rural și urban;  

 Posibilitatea realizării de parteneriate public-private 

între agenții economici și primărie  

spre mediul urban sau spre alte țări  

 Creșterea ratei inflației și ratei șomajului 

conduce la scăderea puterii de cumpărare a produselor 

și serviciilor. 

 

Turism 

Puncte tari  Puncte slabe  

 Cadrul natural favorabil (peisaje deosebite cu specific 

montan, calitatea aerului și apei);  

 Potențial turistic oferit de lacul Izvorul Muntelui unde 

pot fi organizate concursuri de river rafting și pescuit 

sportiv;  

 Potențial deosebit pentru turism montan și agroturism;  

 Fonduri reduse pentru invesții în turism/agroturism;  

 Lipsa unei oferte turistice complexe;  

 Slaba modernizare a infrastructurii;  

 Lipsa promovării potențialului turistic al comunei;  

 Lipsa investitorilor care să ofere servicii complete 

de turism (excursii, drumeții, etc.);  
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 Tradiții și obiceiuri populare, mesteșuguri tradiționale;  

 Poziționarea geografică reprezintă un avantaj din punct 

de vedere al dezvoltării turismului;  

 Amplasarea într-o zonă montană;  

 

Oportunități Amenințări 

 Accesarea programelor de finanțare naționale, fonduri 

europene sau a fondurilor norvegiene care sprijină 

dezvoltarea activităților de turism  

 Fructificarea potențialului de activități recreaționale 

(sporturi extreme, echitație, înot, etc)  

 Dezvoltarea serviciilor de divertisment și agrement  

 Realizarea de parteneriate externe și interne de 

 Slaba promovare turistică a zonei;  

 Instabilitate legislativă  

 Resurse financiare limitate pentru dezvoltarea 

infrastructurii turistice  

 Distrugerea cadru natural;  

 Intensificarea traficului;  

 Nerespectarea principiilor „dezvoltarii durabile”  
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colaborare în domeniul turismului  

 Măsuri pentru atragerea operatorilor economici de a 

activa în domeniul turismului  

 Acțiuni comune de promovare a turismului – cu 

comunele învecinate  

 Constrângeri financiare;  

 

 

 

Mediu înconjurător 

Puncte tari Puncte slabe 

 Poluare redusă a aerului, apei și solului;   

 Cadrul natural relativ variat  

 Colectarea selectivă este realizată în pubele special 

destinate colectării selective  

 Interesul crescut al administrației locale de a păstra un 

 Inexistența unui sistem de monitorizare al poluarii 

apei, aerului și solului pe raza comunei;  

 Absența infrastructurii de canalizare pentru 

întreaga comună conduce la poluarea apelor de 

suprafața și a celor subterane;  
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mediu curat pentru cetățeni, prin investiții anuale majorate 

de la an la an  

 Utilizarea la scară redusă a pesticidelor și 

îngrășămintelor chimice în agricultură;  

 Utilizarea îngrășămantului natural în agricultură;  

 Inxistența a  activităților  industriale poluante; 

 Ponderea ridicată a fondului forestier din comună;   

 Grad redus de reciclare  

 Creșterea costurilor aferente serviciului de 

salubrizare datotrită sancțiunilor impuse unității  

 Ingnoranța populației cu privire la colectarea 

selectivă, a depozitării deșeurilor în locuri special 

amenajate și în general a protecției mediului  

 Numărul ridicat al fermelor de mici dimensiuni 

care gestionează inadecvat deșeurile rezultate din 

activitățile agricole  

 Suprafața redusă a culturilor ecologice  

 Degradarea fondului forestier datorită 

defrișărilor; 

Oportunități Amenințări 
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 Implementarea legislației privind protecția mediului  

 Posibilități de amenajare a platformelor de gunoi  

 Implicarea comunității în acțiunile de colectare 

selectivă a gunoiului  

 Intervențiile prevăzute prin Politica Agricolă Comună 

care pot avea un impact pozitiv asupra atenuării și adaptării 

schimbărilor climatice (energii durabile, economie 

circulară)  

 Accesarea fondurilor europene pentru agricultura 

ecologică și alte practici prietenoase cu mediul care să 

conducă la reducerea Gazeolor cu efect de seră  

 Creșterea interesului consumatorilor față de produsele 

obținute în agricultura ecologică și prin intermediul altor 

 Fenomene de saturare, suprapășunat, 

eroziune;  

 Datorită încălzirii globale devin mai frecvente 

și mai intense condițiile meteorologice extreme care 

conduc la riscuri de genul inundațiilor și a secetei  

 Alunecările de teren  

 Factorul antropic care poate contribi la 

distrugerea ariilor naturale protejate  

 Diminuarea surselor de apă potabilă  

 Scăderea suprafețelor cultivate conform 

practicilor agricole ecologice și creșterea impactului 

negativ asupra mediului ca rezultat al intensivizării 

agriculturii  
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practici agricole prietenoase cu mediul 

 Existența unor game variate de surse de energie 

regenerabilă la prețuri acceptabile ce pot fi utilizate  

 Creșterea emisiilor de GES, ca urmare a 

creșterii numărului de animale din gospodăriilor 

individuale și a numărului redus de facilități și 

echipamente de gestionare a gunoilui de grajd  

 Presiuni antropice ridicate asupra resurselor de 

apă și sol pe suprafețele agricole și forestiere  

 Abandonul acrivităților agricole, cu influențe 

negative în conservarea biodiversității  

 Exploatarea intensivă a fânețelor; 

 

Administrație publică   

Puncte tari Puncte slabe 

 Implicarea efectivă a conducerii în procesul de  Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte 
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conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reformă în 

administraţie;  

 Mediu de lucru organizat și disciplinat;  

 Experiența, disponibilitatea și determinarea personalului 

pentru modernizarea și eficientizarea administrației publice;  

 Existența și aplicarea regulamentului de organizare și 

funcționare;  

 Adaptabilitatea personalului la legislația în continuă 

schimbare;  

 Experiență în gestionarea programelor cu finanțare 

externă;  

 Transparența decizională: toate hotărârile Consiliului 

Local Hangu sunt publicate și pot fi consultate pe site-ul 

din personalul instituţiei;  

 Resurse financiare insuficiente destinate 

modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei;  

 Dificultăţi de comunicare internă între diferitele 

compartimente funcţionale şi între structuri ale 

administraţiei publice locale;  

 Lipsa indicatorilor și criteriilor de evaluare;  

 Personal insuficient în comparație cu sarcinile 

atribuite;  

 Existenţa încă a unui sentiment de frustare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari 

publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, 

precum şi de menţinerea unei imagini publice negative 
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instituției unde sunt publicate și alte anunțuri de interes 

public  

 Simplificarea relației dintre administrație și cetățeni prin 

utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor  

 Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor 

personalului angajat în administraţia publică ce vizează 

organizarea muncii în instituţie;  

 Transparenţă în recrutarea şi în promovarea 

personalului;  

 Participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de 

personal la activităţi de formare continuă;  

 Actualizarea periodică a organigramei instituției;  

 Aplicarea unui management financiar riguros bazat pe 

a funcţionarului din administraţia publică;  

 Resurse financiare limitate pentru susţinerea 

programului de pregătire;  

 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica 

activ în procesul de luare a deciziei la nivel local.   
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utilizarea rațională și eficientă a bugetului/fondurilor 

disponibile;  

Oportunități Amenințări 

 Parteneriatul între instituțiile publice și societatea civilă 

pentru dezvoltarea serviciilor publice;  

 Realizarea de către UAT a unor studii în vederea 

identificării nevoilor și așteptărilor cetățenilor față de 

serviciile oferite de acestea;  

 Exercitarea de către societatea civilă a dreptului de a fi 

implicată activ în luarea deciziilor de către autoritățile 

publice locale;  

 Existența programelor și proiectelor privind reforma 

administrației;  

 Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere 

şi, de regulă, făra a verifica – aspectele negative ale 

anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe 

ori informaţiile fiind greşit înterpretate sau neînţelese;  

 Servicii neadaptate la nevoile/ așteptările 

cetățenilor;  

 Instabilitate legislativă;  

 Inexistența parteneriatelor pentru dezvoltarea de 

programe;  

 Imposibilitatea stimulării potențialilor parteneri;  
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 Exitența programelor de finanțare pentru digitalizarea 

serviciilor publice  

 Cadrul legislativ instabil.  

 

Analiza SWOT oferă cadrul general care permite definirea unor alternative strategice, pe baza unei analize combinate 

ale comunei şi a mediului extern. Uneori, simpla analiză a celor 4 elemente specifice permite acumularea unor informaţii 

importante și esențiale pentru dezvoltarea comunității. 

Elementele de bază ale analizei SWOT sunt extrem de simple şi clare. Pe lângă faptul că formularea exactă a 

atuurilor, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor este o chestiune foarte delicată şi de durată, transpunerea acestora 

în alternative strategice este dificilă. O altă problemă este luarea unei decizii. Chiar dacă matricea a fost elaborată cu grijă, 

deciziile vor fi luate după o atentă analizare de către persoanele implicate. În stabilirea direcţiilor de acţiune, consideraţiile 

legate de riscurile implicate de fiecare dintre alternative şi cele legate de resurse joacă un rol la fel de important ca analiza 

propriu-zisă. 
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3.3 Analiza nevoilor și potențialului pe domenii prioritare 

Analiza nevoilor și potențialului pentru Educație 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Colectivul primăriei Hangu 

Cadrele didactice din comună 

Părinții elevilor școlilor din comună 

Elevii din comună 

Resurse materiale Construcțiile școlilor, terenuri  de sport, sală sport 

Microbuz școlar 

Dotările din școli 

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Modernizarea și  reabilitarea Școlii Gimnaziale Buhalnița 

Transport specializat pentru școlari și preșcolari  

Centre de zi pentru copii  
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Infrastructurii pentru educația non - formală  

Centru comunitar pentru învăţare permanentă 

Centru After-School 

Spații de joacă pentru copii 

Tablete pentru copiii din familiile nevoiașe  

Campanii de informare și conștientizare cu privirea la riscurile abandonului școlar 

Grădiniță cu program prelungit 

Programe  privind formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu în grădinițe și școli 

Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT  

Amenajare spațiu de joacă grădinița Hangu 

Masă caldă în școli și grădinițe 

Laboratoare  de specialitate în școli: chimie, fizică, biologie  și informatică, dotate corespunzător 

Sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la Școala Gimnazială Hangu 
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Amenajare curte școli 

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații Școlii Gimnaziale Hangu 

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații Educația trebuie să devină principala sursă de competențe profesionale pentru mediul 

rural 

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Condiții de locuit 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Populația comunei 

Resurse materiale - 

Resurse financiare Buget local 

Necesități 
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Reintroducerea în circuitul rural al construcțiilor și terenurilor neutilizate  

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice  

Sistem de siguranță și supraveghere video a traficului rutier și pietonal, în special în zona unităților de învățământ 

Bloc ANL 

Măsurători topografice și parcelare terenuri  în vederea acordării de locuri de casă pentru tineri căsătoriți 

Încurajarea  și susținerea populației active neocupate în vederea participării la cursuri de calificare/reconversie socială susținute de 

furnizori de formare profesională 

Sisteme solare de încălzire a apei în instituțiile publice 

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei 

Locuitorii comunei 

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Fonduri europene nerambursabile 
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Observații Creșterea nivelului de trai al populației poate ajuta la repopularea comunei 

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Cultură, tradiție, artă 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Personalul administrativ al căminelor culturale, bibliotecar, preoți 

Populația comunei 

Resurse materiale Cămine culturale, bibliotecă comunală, biserici 

 Cămine Culturale: un cămin cultural în satul Hangu, recepționat în anul 2016 și un 

cămin cultural în satul Buhalnița, recepționat în anul 2020;  

 Opt șase biserici ortodoxe și un schit;  

 Biblioteca comunală; 

 Ocupații tradiționale: mesteșugul lemnului;  

 Arta populară: cusutul manual, țesutul;  

Resurse financiare Buget local 

Necesități 
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Muzeu etnografic 

Schimburi culturale și acțiuni de colaborare cu alte localități  

Racordare la sistemul de alimentare cu energie electrică a schitului 

Punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial local 

Capelă mortuară 

Reabilitare monumente culturale 

Echipă dansuri populare 

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajați din cadrul primăriei 

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații Activitățile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei 
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Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Sănătate și asistență socială 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Angajații primariei  

Medicii din comună 

Resurse materiale Dispensar uman și veterinar din comuna 

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Centru medical de permanență  

Cabinet stomatologic 

Centru multifucțional  

Centru de zi /permanent pentru bătrâni și copii defavorizați 

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăciei  

Parteneriat între ONG și Autoritatea Publică Locală pentru rezolvarea problemelor sanitare și sociale  

Ambulanță 
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Modernizare dispensar veterinar 

Post medic generalist 

Sesiuni de informare și educare a populației referitor la adoptarea unui mod de viață sănătos 

Consiliere psihologică pentru copii abandonați/ lăsați în grija altor persoane din cadrul/din afara familiei 

Cantină socială 

Cabinet de asistență comunitară 

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei  

Personal de specialitate 

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații Îmbunătățirea domeniului sanitar poate crește speranța de viață a locuitorilor comunei  
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Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul infrastructurii 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Angajații primăriei 

Resurse materiale 44 km rețea de apa și 17,4 km rețea de canalizare la nivelul comunei;  

Stație de epurare locală;  

Surse însemnate de apă potabilă care ar contribui la extinderea rețelei de alimentare cu 

apă potabilă; 

49,4 km rețea de energie electrică;  

Drum național care asigură legătura comunei Hangu cu orașele și comunele limitrofe;  

Rețea rutieră proprie (drumurile comunale 17,65 km; drumuri sătești- 40,75 km)  

14,2 km drum național asfaltat care traversează comuna;   

Stații de transport în comun amenajate;  

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Pod pe DC 149 Sasu 
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Pod pe DC 149 Irimia 

Modernizare DC pod pe DC146 Cămin 

Modernizare DC 146 Hangu-Crăcăoani 7km 

Construire trotuare de-a lungul drumurilor 

Amenajare parcări de alungul drumului național care traversează comuna 

Reabilitarea drumurilor sătești din comuna Hangu 

Racordarea populației la rețeaua de alimentare cu apă 

Extindere rețea canalizare în localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, județul Neamț  

Stație de epurare 

Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua edilitară 

Îmbunătățirea sistemului de colectare al deșeurilor 

Program de informare și educare a populației cu privire la necesitatea și modul de gestionare a deșeurilor menajere solide post-utilizare 

Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice 
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Înființare rețea gaz metan în toate satele comunei 

Regularizare cursurilor de apă din comuna Hangu și îndiguiri  

Achiziționare și instalare panouri fotovoltaice pentru energia electrică din  intersecții, spații verzi  

Amenajare spații de parcare, în special în apropierea instituțiilor publice 

Reabilitarea unor clădiri de interes public, printre care sediul poliției, dispensarul veterinar. 

Achiziție utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor 

Achiziție utilaj pentru situații de urgență 

Refacerea şanţurilor de scurgere și a trotuarelor de-a lungul drumurilor aferente comunei Hangu 

Dezvoltarea transportului nemotorizat, prin crearea de piste de biciclete  

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei  

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Buget de stat 
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Fonduri europene nerambursabile 

Observații -  

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul agriculturii/silviculturii 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Locuitorii comunei 

Angajații primăriei 

Resurse materiale Bogația naturală a comunei propice pentru agricultură, creșterea animalelor și 

silvicultură:  170,74 ha teren arabil; 3.456,41 ha fânețe, 1.827,30 ha pășuni  

Efectiv crescut de animale: 3.922 ovine, 1.382 bovine, 318 caprine, 72 cabaline, 169 

porcine;  

Potențial apicol: 383 familii de albinei;  

5.924,56 ha păduri, din care 950 ha  în domeniul public și  4.974,56 ha sunt păduri 

private. 

Resurse financiare Buget local 
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Necesități 

Promovarea oportunităților de finanțare pentru reîmpădurirea suprafețelor 

Stabilizarea unor terenuri degradate; stingerea unor alunecări de teren; reducerea riscurilor privind producerea unor hazarde 

geomorfologice  

Impădurirea unor terenuri degradate 

Centru de predare a produselor din carne și lapte – domeniul zootehnie 

Înființare puncte de colectare a laptelui 

Înființare centru de prelucrare a laptelui 

Înființare abator la standarde europene care să deservescă și localitățile limitrofe 

Înființare ferme de păsări/ovine/bovine 

Înființare asociații de crescători de ovine, bovine 

Ecologizarea albiei râurilor;   

Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru valorificare energetică;   
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Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei  

Locuitorii comunei 

Materiale Materiale de construcții de calitate  

Financiare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații - 

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul industriei 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Locuitorii comunei 

Angajații primăriei 

Resurse materiale  Existența a aprox. 66 unități industriale, în principal în domeniul prelucrării lemnului, 

comerț și turism;  

Prezența resurselor naturale impulsionează dezvoltarea economică;  
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Cadru natural propice pentru dezvoltarea de activități economice;  

Structura populației pe categorii de vârstă este echilibrată;  

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Construirea unei piețe acoperite în zona centrală pentru desfacerea produselor locale  

Înființare târg pentru animale 

Promovarea programelor guvernamentale și/sau europene pentru stimularea înființării sau modernizării întreprinderilor  

Dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale  

Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători și a altor forme asociative cu scop economic  

Înființare coafor, croitorie, confecții textile 

Punct de informare a populației cu privire la legislația europeană 

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei  

Locuitorii comunei 

Materiale Materiale de construcții de calitate 
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Financiare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații - 

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul turismului 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Locuitorii comunei 

Angajații primăriei 

Resurse materiale Cadrul natural favorabil (peisaje deosebite cu specific montan, calitatea aerului și apei);  

Potențial turistic oferit de lacul Izvorul Muntelui unde pot fi organizate concursuri de 

rafting și pescuit sportiv;  

Potențial deosebit pentru turism montan și agroturism;  

Tradiții și obiceiuri populare, mesteșuguri tradiționale;  

Poziționarea geografică reprezintă un avantaj din punct de vedere al dezvoltării 
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turismului;  

Amplasarea într-o zonă montană; 

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Promovarea turistică a comunei Hangu 

Realizarea unor panouri indicatoare în vederea accesibilizării obiectivelor turistice locale  

Amenajare centru civic 

Dezvoltarea infrastructurii de recreere și agrement  

Amenajare/ reabilitare obiective turistice și marcare de trasee turistice tematice 

Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în domeniul turistic  

Acces gratuit la WI-FI în centrul civic din comuna Hangu  

Crearea infrastructurii în vederea promovării turismului în zona Lacului Izvorul Muntelui 

Înființare/ modernizare și dotare pensiuni agroturistice 

Înființare centru de informare turistică 

Identificare potențiali investitori în turism/agroturism 
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Punct de informare și asistență privind forndurile interne și externe disponibile 

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei  

Locuitorii comunei 

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații Dezvoltarea agroturismului poate genera o creștere economică a comunei șiimplicit 

nivelul de trai al locuitorilor 

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul mediului înconjurător 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Locuitorii comunei 

Angajații primăriei 

Resurse materiale Poluare redusă a aerului, apei și solului;   
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Cadrul natural relativ variat  

Colectarea selectivă este realizată în pubele special destinate colectării selective  

Utilizarea îngrășămantului natural în agricultură;  

Inxistența a  activităților  industriale poluante; 

Ponderea ridicată a fondului forestier din comună;   

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Îmbunătățirea sistemului de colectare al deșeurilor  

Achiziționarea de pubele ecologice pentru instituții publice 

Identificarea poluare  surselor de poluare și stadiul de afectare a mediului înconjurător 

Reconstrucția ecologică a zonelor degradate  

Consolidarea malurilor și taluzurilor prin înființarea de zone verzi 

Mijloace 

de 

Umane Angajații primariei  

Locuitorii comunei 
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realizare Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații - 

 

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Administrației publice 

Resurse 

existente 

 

Resurse umane Angajații primăriei 

Resurse materiale Bunurile din domeniul public și privat al comunei 

Resurse financiare Buget local 

Necesități 

Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la sediul nou Primărie comuna Hangu 

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Unității administrativ teritoriale 
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Lucrări de cadastru și Carte funciară în comuna Hangu 

Programe de dotare și întărire instituțională a administrației locale 

Dotare sediu primărie cu echipamente IT performante 

Intabularea imobilelor ce aparțin domeniului public și privat în vederea atestării inventarului prin hotărâre de consiliu local 

Înființare adăposturi pentru animale fără stăpân 

Identificarea potențialilor investitori și construirea de parteneriate public private pentru dezvoltarea comunității   

Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanțări din fondurile destinate modernizării administrației locale   

Mijloace 

de 

realizare 

Umane Angajații primariei  

Materiale Materiale de construcții de calitate 

Financiare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene nerambursabile 

Observații: - 
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Capitolul IV. 

 Percepția locuitorilor comunei Hangu 

asupra nevoilor comunei 
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Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului 

teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin 

care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comun itate, 

identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea 

aşteptată a comunităţii lor. 

  De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de 

dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se 

astfel parte a acestui proces de evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei Hangu, județul Neamț a înregistrat opiniile şi 

atitudinile populaţiei, cu privire la:  
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 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;  

 condiţii de viaţă şi migraţie; 

 încredere în instituţii şi participare cetăţenească;  

 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.  

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Hangu s-a utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de 

cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost chestionarul.  

Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă 

personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite 

comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi 

indivizi intervievaţi din grup.  

Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Hangu care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu o 

imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni 

respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu.  

Deasemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a participa  la 

studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
200    

posibilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile  statistice 

uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un impact direct asupra rezultatelor studiului.  

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos: 
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1. Aveți status de locuitor permanent/flotant al 

comunei Hangu?

 

Toate persoanele care au participat la sondaj sunt locuitori 

permanenți ai comunei Hangu 

 

2. De câti ani locuiți în Comuna Hangu ?............ani 

 

Cea mai mare parte a respondenților chestionarului locuiesc în 

comună de 35-54 ani, cunoscând aspectele pozitive și negative ale 

comunei. 

 

Statutul respondenților 
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3. Ce vârstă aveți? 

 

Eșantionul ales cuprinde persoane cu vârste cuprinse între 18 și 70 

ani, fiind astfel cunoscute necesitățile fiecărei categorii de vârstă 

 

 

 

 

 

4. Ce ocupație aveți? 

 

Majoritatea persoanelor chestionate sunt angajate la stat (57%). 
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5. Care sunt ultimele studii absolvite? 

Majoritatea persoanelor chestionate au studii superioare sau 

liceale 

 

 

 

 

 

 

 

6. Care este starea dumneavoastră civilă? 

 

57% dintre respondenți sunt căsătorițiși 43% necăsătoriți 
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7. Câte persoane locuiesc în momentul de față în locuința 

Dvs.? 

 

 

Numărul mediu de locuitori ai familiilor respondenților este de 1-2  

persoane. 

 

 

8. În locuința Dvs. există persoane plecate în străinătate? 

 

9. -10. Câte persoane din locuința dumneavostră sunt 

plecate în străinătate și în ce țară?  

Persoanele care au afirmat că au persoane plecate în 

străinătate au câte un singur membru plecat în UK. 
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11. Care este cu aproximație venitul lunar pe gospodărie, 

indiferent de sursele de  proveniență? 

 

Veniturile lunare ale  majorității respondenților depășesc 1.500 

lei (43%), în timp ce 15% din respondenți încasează sub 500 lei 

 

 

 

12. Cum apreciați, în prezent, nivelul veniturilor din 

gorpodăria Dvs.? 

 

Apreciind nivelul veniturilor populației comunei, 14% au 

răspuns că veniturile gospodăriei nu le ajung nici pentru strictul 

necesar; 57% veniturile gospodăriei le ajung pentru un trai decent 
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și  29% veniturile gospodăriei ne ajung și pentru bunuri mai 

scumpe, dar cu eforul de a reduce alte cheltuieli. 

13. Cum apreciați inițiativa Primăriei de a identifica opinia 

oamenilor de afaceri cu privire la dezvoltarea comunei? 

 

57 % dintre persoanele chestionate consideră inițiativa primăriei 

de a identifica opinia oamenilor de afaceri cu privire la dezvoltarea 

comunei necesară și  43% dintre respondenți au considerat ca este 

foarte necesară. 

 

14. Ce vă place cel mai mult la comuna Hangu? 

 

 Dintre cele mai apreciate aspecte din Comuna Hangu fac 

parte istoria comunei, peisajele, zona turistică, liniștea, curațenia, 

ordinea și gradul de modenizare al comunei. 
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15. Care sunt principalele 3 aspecte positive ale comunei 

Hangu? 

 

 

Locuitorii comunei Hangu apreciază comunitatea locală, 

potențialul turistic al zonei, potențialul agricol al zonei, așezarea 

geografică, perspectiva de dezvoltare, liniștea și aspectul îngrijit al 

comunei. 
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16. Care sunt principalele 3 probleme ale comunei Hangu? 

 

Principalele probleme ale comunei Hangu sunt lipsa gazului 

metan, lipsa sistemului de canalizare în toate satele comunei, calitatea 

scăzută a apei potabile,  lipsa locurilor de muncă, scăderea natalității și 

curățenia. 

 

17. Aveți cunoștință despre proiectele pe care Primăria le 

dezvoltă la nivelul comunei Hangu? 
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Majoritatea respondenților cunosc proiectele pe care 

primăria le dezvoltă la nivelul comunei Hangu (86%). 

 

 

18. Ce proiecte importante credeți  că ar fi nevoie să fie 

realizate în comuna Hangu? 

 

 

23%

7% 8%

31%

7%
9% 8% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Series 1



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
210    

Principalele probleme cu care se confruntă locuitorii 

comunei Hangu sunt drumurile sătești neasfaltate, calitatea slabă 

a apei potabile și inexistența sistemului de alimentare cu apă în 

toate zonele comunei, lipsa sistemului de canalizare în toate satele, 

lipsa sistemului de alimentare cu gaz, lipsa locurilor de muncă, 

sistemul de iluminat public învechit, lipsa echipamentelor 

electronice moderne din școli și supraaglomerarea microbuzului 

de trasport elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Cum evaluați capacitatea Primăriei comunei Hangu de a 

gestiona dezvoltarea comunei și de a realiza proiecte 

strategice? 

 

Majoritatea respondenților consideră ridicată capacitatea 

primăriei comunei Hangu de a gestiona dezvoltarea comunei și de a 

realiza proiecte strategice (71%). 
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20.  Cât de multumit(ă) sunteți în prezent de felul în care 

trăiți? 

 

Majoritatea persoanelor chestionate sunt mulțumite de felul 

în care trăiesc (57%), în timp ce  43 % sunt nemulțumite. 

 

21.  Ce prioritate ar trebuie acordată fiecărui secor de 

activitate în vederea  creșterii nivelului de trai în comuna dvs? 
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În vederea  creșterii nivelului de trai în comuna Hangu, 

persoanele chestionate consideră prioritar sectorul educațional,  

urmat de agricultură,  sănătate,prestări servicii, cultură, comerț 

industrie și construcții civile și industriale. 

   

22.  Locuița Dvs. Este racordată la sistemul de furnizare a apei 

potabile? 

 

Dintre persoanele chestionate, majoritatea sunt racordate la 

rețeaua de apă comunală 
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23. Cum apreciati calitatea apei potabile? 

 

Calitatea apei furnizate de rețeaua comunală este în general bună, 

cu excepția perioadelor ploioase, când este murdară. O altă problemă a 

sistemului de alimentare cu apă ar fi absența apei în perioadele secetoase. 

 

 

 

24. Locuința Dvs. Este racordată la sistemul de furnizare a 

gazelor naturale? 

Din lipsa sistemului de alimentare cu gaz metan, populația 

utilizează surse alternative pentru încălzirea locuinței precum 

energia electrică  și lemne. 
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 25. Cum este asigurată încălzirea locuinței Dvs. în perioadele 

reci? 

Încălzirea locuințelor din comuna Hangu  se face în 

principal cu sobe pe lemn și centrale proprii. 

 

26. Cât de mulțumit(ă)/nemulțumit(ă) sunteți în prezent de 

următoarele aspect cu privire la infrastructura comunei Hangu? 
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27. Cât de mulțumit(ă) sunteți de posibilitățile de petrecere a 

timpului liber în comuna Hangu? 

 

Majoritatea persoanelor chestionate sunt nemulțumite cu 

privire la posibilitățile de a petrece timpul liber în comuna Hangu. 
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zone de agreement? 

98% dintre respondenți consideră că în comuna Hangu ar trebui 

amenajate noi zone de agreement, în timp de doar 2% sunt 

mulțumiți de zonele actuale de agrement. 

29. În ce zonă ar trebui amenajate noi locuri de agrement? 

 

 Locuitorii comunei Hangu sunt de părere că ar fi necesară 

crearea unor zone noi de agrement în centrul civic, în zona lacului 

de acumulare și în satele comunei.  

30. Care sunt principalele surse de poluare a mediului din 

comuna Hangu? 
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Principalele surse de poluare din comună le constituie peturile, 

deșeurile menajere, rumegușul și bocșa de mangan. 

31. În ce măsură vă afectează următoarele forme de poluare? 
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32. Cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile de colectare a 

deșeurilor menajere din comuna Hangu? 

 

Cu privire la serviciile de colectare a deșeurilor menajere din 

comuna Hangu, 57% dintre respondenți se declară mulțumiți și 43%  

nemulțumiți. 

33. Ați auzit de colectarea selective a deșeurilor? 

 

Majoritatea persoanelor chestionate     știu ce înseamnă colectarea 

selectivă a deșeurilor 

34. Cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea sistemului de 

învățământ din comuna Hangu? 
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86% dintre persoanele chestionate sunt mulțumite de calitatea 

sistemului de învățământ din comuna Hangu și 14% nemulțumite. 

 35. Considerați că numărul unităților de invățământ active din 

comuna Hangu este suficient? 

 

86% dintre persoanele chestionate consideră că numărul 

unităților de învățământ din comună este suficient, 14% consideră 

că nu este suficient. 

 

36. Precizați gradul de mulțumire față de următoarele aspect 

privind sistemul de învățământ din comuna Hangu 
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37. Cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea serviciilor medicale 

din comuna Hangu? 

 

 67% dintre persoanele chestionate sunt mulțumite de 

calitatea serviciilor medicale din comuna Hangu. 

38. Considerați că numărul unităților sanitare din comuna Hangu 

este corespunzător nevoilor populației? 
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83% dintre respondenți consideră că numărul unităților 

sanitare din comuna Hangu este nu este corespunzător nevoilor 

populației, în timp de 13% consideră că este suficient numărul de 

unități sanitare din comună. 

39. Considerați că unitățile sanitare din comuna Hangu  sunt  

corespunzător dotate? 

83% dintre respondenți consideră unitățile sanitare din 

comuna Hangu nu sunt dotate corespunzător pentru a satisface 

nevoilor populației. 
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40. Cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea serviciilor sociale din 

comuna Hangu ? 

 

17% din respondenți sunt foarte mulțumiți de calitatea serviciilor 

sociale din comuna Hangu, 50% mulțumiți și 33%  nemulțumiți. 

 

41. Considerați că Primăria comunei Hangu sprijină  
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următoarele grupuri defavorizate? 

42. Care dintre grupurile defavorizate menționate mai sus 

considerați că ar trebui sprijinite mai mult în 

viitor? 
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Capitolul V.  

Direcțiile strategice  

de dezvoltare a localității 
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5.1 Obiective strategice  

Ținând cont de prioritățile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, 

Comuna Hangu își construiește măsurile și portofoliul de proiecte astfel încât că 

contribuie la acestea:  

Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021 – 2027:  

1. Reechilibrarea lanțului alimentar  

2. Combaterea schimbărilor climatice  

3. Managementul durabil al resurselor  

4. Conservarea peisajelor și a biodiversității  

5. Sprijinirea reînoirii generaționale  

6. Dezvoltarea zonelor rurale  

7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor  

8. Venituri echitabile pentru fermieri  

9. Creșterea competitivității  

Obiectivele Politicii de Coeziune pentru perioada 2021 – 2027:  

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 

regenerabile și combaterea schimbărilor climatice  

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  
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4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm 

interesul crescut asupra digitalizării și economiei circulare.  

Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea 

potențialului de creștere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice și 

prin acordarea unui sprijin financiar direcționat, viitorul buget pe termen lung al 

UE va contribui la reducerea decalajului referitor la investițiile UE în sectorul 

digital, inclusiv în zonele îndepărtate și rurale. Viitorul buget va oferi soluții la 

provocările digitale care se referă, printre altele, la inteligența artificială, 

promovarea competențelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu 

ajutorul unor supercalculatoare, sau la capacitatea de a pregăti UE împotriva 

atacurilor cibernetice și a criminalității informatice.  

În cadrul obiectivului „O Europă mai conectată”, Fondul european de 

dezvoltare regională și Fondul de coeziune susțin crearea de rețele și de sisteme 

regionale care să promoveze transportul sustenabil, rețelele energetice 

inteligente, orașele inteligente și accesul digital de mare viteză.  

În ceea ce privește economia circulară, acesta începe să capete tot mai 

multă vizibilitate și atenția cuvenită. Economia circulară este o economie care 

produce zero deșeuri.  
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Așadar, prezenta strategie include cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea 

durabilă a comunității, aplicând principiile Politicii Agricole Comune, Politicii 

de coeziune și ale altor politici europene dar și naționale și contribuind la 

obiectivele acestora prin măsurile propuse.  

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei Hangu 

fost realizată pe bază consultării comunităţii prin aplicarea de chestionare, din 

care reiese interesul acestora pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le 

sprijină. 

Ținând cont de necesitățile populației și de posibilitățile de finanțare, s-a 

conturat o lista de obiective generale și obiective specifice pentru a fi 

implementate la nivelul comunei Hangu în vederea dezvoltării localității și 

îmbunătățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea responsabilă pentru 

implementarea acestor proiecte, autoritatea publică locală, va fi orientaă spre 

mobilizarea tuturor părtilor de interes în vederea unirii eforturilor și obținerea 

rezultatelor propuse.  

În acest sens, va urmări eficientizarea gestionării mijloacelor publice prin 

identificarea celor mai potrivite opțiuni de finanțare, organizarea corectă a 

licitațiilor și respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, 

controlul strict asupra executării bugetului la nivelul fiecărui proiect, atribuirea 

de responsabilitati personalului din primărie, reevaluarea întregului sistem de 

resurse și servicii publice și transmiterea unor activități către sfera privată.  
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Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a 

nevoilor comunității locale. Necesitățile de finanțare reprezintă o cuantificare a 

nevoilor locale, indiferent de sursa de finanțare.  

Plecând de la viziunea comunității locale pentru 2027, s-au conturat 

următoarele obiective strategice în concordanță cu planurile și strategiile la 

nivel comunitar și național și asigurând corespondența cu programele și 

strategiile regionale, județene și locale astfel:  

Obiectiv general al Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 

2021-2027: Dezvoltarea echilibrată și armonioasă a comunei, prin crearea și 

susținerea unui mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos și 

diversificat, care să asigure creșterea economică în ritm continuu și creșterea 

calității vieții cetățenilor.  

Obiective strategice de dezvoltare: 

Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea 

accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna 

Hangu 

Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale  

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea 

accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățare pe tot 

parcursul vieții  

Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase 

cu mediul  
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Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, 

rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară  

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale  

Obiectivul strategic nr. 7 – Îmbunătățirea serviciilor culturale  

Obiectivul strategic nr. 8 – Teritoriu local atractiv pentru turism  

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale  

Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea nivelului de trai al populației 

 

Obiective specifice principale: 

 Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea 

dezvoltării socio-economice durabile; 

 Asigurarea protecției și calității mediului înconjurător în vederea 

creșterii standardului de viață al locuitorilor și dezvoltării durabile a comunei 

Hangu. 

 Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală și 

asigurarea echității, egalității de șansă și facilitarea integrarii sociale și pe 

piața muncii a grupurilor defavorizate. 

 Dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul comunei Hangu, prin 

îmbunatățirea infrastructurii și a dotărilor, crearea cadrului pentru desfășurarea 

de activități extracurriculare, creșterea calității și diversificarea serviciilor 

educaționale. 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și susținerea ofertei de servicii 
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medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la 

serviciile de sanătate de bază. 

 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de 

patrimoniu 

cultural, punerea în valoare a resurselor antropice și crearea de facilități 

pentru petrecerea timpului liber. 

 Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comună prin promovarea 

potențialului cultural local și crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism 

de agrement. 

 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de 

calitate și adaptabile nevoilor individuale și globale ale acestora care să 

prevină, să limiteze, să combată situațiile de marginalizare socială a tinerilor, să 

recupereze și să reintegreze social tinerii aflați în situații de risc. 

 Revigorarea și diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării 

socio-economice a comunei Hangu 

  Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri și 

promovarea antreprenoriatului.  

 Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a 

serviciilor către populație și de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 

 

Obiective specifice: 

1.Educație: 
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Îmbunătățirea accesului la infrastructura educațională   

Creșterea nivelului de civilizație rurală 

Realizarea unui proces educational optim dezvoltării armonioase a personalității copiilor  

Îmbunătățirea accesului la educație pentru adulții dezavantajați  

Îmbunătăţirea condiţiilor de învățământ rural;  

Promovarea sportului în rândul copiilor 

Reducerea abandonului școlar 

Asigurarea necesarului de clase pentru desfășurarea optimă a activităților școlare;  

Dezvoltarea unui învățământ calitativ în condițiile actualei pandemii;  

Asigurarea accesului la educație tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară  din comună, inclusiv 

celor din zonele izolate;  

Eliminarea oricăror forme de discriminare și segregare. 

 

2. Populație, condiții de locuit 

Revitalizarea mediului rural prin reducerea grad/ului de poluare  

Regenerearea terenurilor dezafectate  

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.  

Creșterea nivelului de siguranță al populației  

Crearea de locuințe pentru familiile tinere 

Reducerea fenomenului de depopulare a satului românesc.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei  



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, 

Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
233    

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin scăderea consumului de resurse energetice convenţionale.  

 

3. Cultură, tradiție, artă 

Diversificarea activităților recreaționale și culturale pentru populația rurală  

Creșterea gradului de cooperare  

Punerea monumentelor în valoare prin diverse activităţi cultural-artistice şi educaţionale destinate 

publicului;  

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  

Revitalizarea monumente istorice de pe raza comunei Hangu 

 

4. Sănătate și asistență socială 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura medicală 

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

Creșterea gradului de cooperare  

Consolidarea relațiilor public-private prin parteneriate și susținerea activității ONG-urilor 

5. Infrastructură 

Creșterea siguranței de deplasare a locuitorilor 

Reducerea poluării. 

Creșterea calității vieții în mediul rural 

Creșterea atractabilității zonei montane prin promovarea cicloturismului;  

Promovarea transportului nemotorizat  

 

6. Agricultura/ Silvicultura 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, 

Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
234    

Îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării cu locuitorii comunei.  

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin stabilizarea terenurilor, introducerea în circuitul agricol şi silvic 

a unor terenuri degradate.  

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite  

Creșterea productivității în sectorul agricol și zootehnic, reducerea populației ocupate în agricultura 

de subzistență;   

Diversificarea activităților agricole generatoare de venit 

Promovarea unor politici agricole care sa dezvolte practici de agricultură durabilă, să conducă la 

performanță și la valorificarea biomasei (nealimentar);   

Creșterea gradului de civilizație în mediul rural 

 

7. Industria/Economia 

Creșterea gradului de consum al produselor locale  

Practicarea unui comerţ civilizat într-o piaţă de animale unde este facilitată cererea şi ofertă.  

Dezvoltarea economiei locale  

Creșterea gradului de consum al produselor locale  

Stimularea economiei locale  

Creșterea gradului de consum al produselor locale  

Creșterea pieței de desfacere prin sprjinul operatorilor economici  

Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele 

pieței;  

Introducerea în comun a produselor pe piață 
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Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită 

recoltării și disponibilității;  

Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători și a altor forme 

asociative cu scop economic  

 

8.Turismul 

Punerea în valoare a patrimoniului turistic al  comunei Hangu și a patrimoniului natural  

Accesibilizare obiectivelor turistice din comuna Hangu 

Crearea unui centru civic mai atractiv pentru cetățeni și turiști  

Îmbunătățirea gradului de atracție al teritoriului rural  

Creșterea atractivității comunei Hangu  

Dezvoltarea și diversificarea produselor turistice  

Susținerea economiei locale  

Punerea în valoare a obiectivelor turistice din comuna Hangu și a patrimoniului natural  

Dezvoltarea economică a comunității locale  

Creșterea calității vieții  

Dezvoltarea turistică a Comunei Hangu  

Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice  

 

9. Mediul înconjurător 

Reducerea poluării. Creșterea calității vieții  

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea gradului de colectare centralizată şi ecologică a 
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deşeurilor.  

 

10. Administrație locală 

Creșterea nivelului de civilizație rurală 

Îmbunatățirea calității serviciilor oferite de administrația publică locală prin întărirea capacității 

instituționale, dotare la standarde corespunzătoare (inclusiv în IT); 

Elaborarea unui sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale și consolidarea 

cadrului instituțional; 

Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru creșterea participării cetățenilor la 

viața comunei – stabilirea unor modalități debconsultare a cetațenilor și implicarea acestora în 

procesul decizional; 

Orientarea serviciilor publice către necesitățile locuitorilor comunei; 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunității; 

Creșterea nivelului de accesare a fondurilor externe nerambursabile oportune pentru dezvoltarea 

comunității; 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice; 

Reevaluarea sistemului de servicii publice și orientarea unor activități către domeniul privat; 

Crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a calității serviciilor publice oferite locuitorilor 

comunei; 

Creșterea gradului de mulțumire al cetățenilor privind interacțiunea cu funcționarii publici 

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea  

Funciară  
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5.2 Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție     

În continuare s-a realizat un plan de acțiune care prioritizează nevoile 

locuitorilor comunei Hangu în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodată, o serie 

de previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de proiecte 

prezentată, nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte considerate 

importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele menționate în portofoliu) 

va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat oportun și 

necesar. 

Planul de acțiune este proiectat pentru o perioada de 7 de ani.  În vederea 

prioritizării proiectelor Consiliului Local va ține cont de:   

 Nevoile reale ale comunității locale  

 Personalul responsabil de toate fazele pregătirii și implementarii 

proiectului (studii de fezabilitate, identificarea surselor locale, pregătirea cererii de 

finanțare, implementarea proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra 

comunității locale)   

 Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei și să 

contribuie la obiectivul general al acesteia   

 Resursele disponibile.   

Planul de acţiuni este un plan detaliat, care descrie faptele şi paşii necesari 

de urmat în vederea aplicării strategiei de dezvoltare locală şi atingerea 

obiectivelor propuse. Este necesar ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel 

încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să 

ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.  
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Planul local de acţiune este un instrument de planificare şi implementare şi 

conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. 

Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă 

termenului de 1-7 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare. 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ 

scurt, care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de 

obicei într-o zonă bine definită. Acesta va fi revizuit periodic, astfel încât 

obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, 

starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii 

locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai 

scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este 

mai mică, avand în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele 

economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică.  

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Hangu reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 

comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne. 

Rolul planului de acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi 

proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - 

sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii 

selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Hangu.  



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, 

Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
239    

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare trei faze 

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine 

coordonate:  

 Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)  

 Planul de executare (implementarea activităţilor)  

 Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).  

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de 

către:  

 Administraţia Locală - prin Instituția Primăriei şi Consiliului Local, 

care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport 

logistic complex necesar planului de acţiune 

 Comunitatea locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai 

dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă;  

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar 

şi logistic (informaţii şi tehnologii moderne).  
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 Educație 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Descriere investiție 

Obiectiv strategic nr. 3  – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare 

și învățare pe tot parcursul vieții 

1. Îmbunătățirea accesului 

la infrastructura 

educațională   

 

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea începerii 

proiectului  

Pregătirea şi depunerea 

cererii de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, 

control  

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării  

PO Capital 

Uman   

PO Regional – 

Axa Prioritară 

Idee de proiect 2021-2027 Modernizare, 

reabilitare Școala 

Gimnazială Buhalnița 

2 Creșterea nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de proiect 2021-2027 Transport specializat 

pentru școlari și 

preșcolari  

3 Creșterea nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de proiect 2021-2027 Reabilitare, dotare și 

refuncționalizare 
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Auditul proiectului 10   

PNDR-Măsura 

7, Submăsura 

7.2   

Program 

Național 

Dezvoltare 

Local.  

clădire școli existentă 

inactive în  Centre de 

zi, pentru copii  

4 Realizarea unui proces 

educațional optim 

dezvoltării armonioase a 

personalității copiilor  

 

Idee de proiect 2021-2027 Înființarea/dezvoltarea 

infrastructurii pentru 

educația non - formală  

5 Îmbunătățirea accesului 

la educație pentru adulții 

dezavantajați  

 

Idee de proiect 2021-2027 Înființarea unui centru 

comunitar pentru 

învăţare permanentă 

6 Îmbunătăţirea condiţiilor 

de învățământ rural;  

 

Idee de proiect 2021-2027 Înființare centru 

After-School 
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7.  Promovarea sportului în 

rândul copiilor 

 

Idee de proiect 2021-2027 Spații de joacă pentru 

copii 

8 Dezvoltarea unui 

învățământ calitativ în 

condițiile actualei 

pandemii;  

 

Proiect 2021-2027 Achiziția de tablete 

pentru copiii din 

familiile nevoiașe  

9. Asigurarea accesului la 

educație tuturor copiilor 

de vârstă preșcolară și 

școlară  din comună, 

inclusiv celor din zonele 

izolate;  

Idee de proiect 2021-2027 Desfășurarea de 

campanii de informare 

și conștientizare cu 

privirea la riscurile 

abandonului școlar 

10 Îmbunătățirea accesului Idee de proiect 2021-2027 Înființare grădiniță cu 
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la infrastructura 

educațională   

 

program prelungit 

11 Realizarea unui proces 

educațional optim 

dezvoltării armonioase a 

personalității copiilor  

 

Idee de proiect 2021-2027 Desfășurare programe  

privind formarea 

comportamentului și a 

deprinderilor față de 

mediu în grădinițe și 

școli 

12 Realizarea unui proces 

educațional optim 

dezvoltării armonioase a 

personalității copiilor  

 

Idee de proiect 2021-2027 Dotarea unităților de 

învățământ cu 

echipamente IT  

13 Îmbunătățirea accesului Idee de proiect 2021-2027 Amenajare spațiu de 
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la infrastructura 

educațională   

 

joacă grădinița Hangu 

14 Reducerea abandonului 

școlar 

Idee de proiect 2021-2027 Asigurare masă caldă 

în școli și grădinițe 

 

15 Asigurarea necesarului 

de clase pentru 

desfășurarea optimă a 

activităților școlare;  

 

Idee de proiect 2021-2027 Înființare și dotare 

laboratoare  de 

specialitate în școli: 

chimie, fizică, 

biologie  și 

informatică  

 

16 Creșterea nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de proiect 2021-2027 Instalarea sistemelor 

de încălzire care 
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utilizează energie 

regenerabilă la Școala 

Gimnazială Hangu 

 

 

 

 

Populație, Condiții de locuit 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Descriere investiție 

Obiectiv strategic nr. 10 Dezvoltarea nivelului de trai al populației 

1. Revitalizarea mediului rural 

prin reducerea grad/ului de 

-realizarea 

documentațiilor 

Bugetul local / 

Bugetul de 

Idee de proiect  2021 - 2027  Reintroducerea în 

circuitul rural al 
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poluare  

Regenerearea terenurilor 

dezafectate  

tehnico-economice  

-identificarea 

terenurilor 

dezafectate  

-identificarea celor 

mai bune măsuri 

privind regenerarea 

terenurilor 

dezafactate  

-implementarea 

măsurilor privind 

regenerearea 

terenurilor 

dezafectate  

Stat/ Fonduri 

Europene  

 

construcțiilor și 

terenurilor 

neutilizate  

 

2 Creșterea eficienței energetice -realizarea Idee de proiect  2021 - 2027  Creșterea eficienței 
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în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri 

energetice mari.  

 

documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea 

achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări: 

îmbunatatirea 

izolatiei termice a 

anvelopei cladirii, 

șarpantelor și 

învelitoarelor, 

inclusiv măsuri de 

consolidare a 

acesteia, 

îmbunătățirea 

izolatiei termice a 

anvelopei cladirii, 

energetice în 

clădirile publice  
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șarpantelor și 

invelitoarelor, 

inclusiv măsuri de 

consolidare a 

acesteia 

- achiziționarea de 

dotări specifice: 

înlocuirea corpurilor 

de iluminat  

-implementarea 

sistemelor de 

management al 

functionarii 

consumurilor 

energetice  

-alte măsuri conform 
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expertizei  

3. Creșterea nivelului de siguranță 

al populației  

 

-realizarea 

documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea 

achizițiilor specifice: 

modernizarea și 

extinderea sistemului 

de siguranță și 

supraveghere video 

în scopul asigurării 

ordinii și liniștii 

publice și a 

prevenirii și 

sancționării furturilor 

Idee de proiect  2021 - 2027  Implementarea unui 

sistem de siguranță și 

supraveghere video a 

traficului rutier și 

pietonal, în special în 

zona unităților de 

învățământ 
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și a altor ilegalități  

-campanii de 

promovare privind 

măsurile de siguranță 

ale cetățenilor  

4. Crearea de locuințe pentru 

familiile tinere 

-realizarea 

documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea 

procedurilor de 

achiziții pentru 

servicii și lucrări  

-executarea 

construcției  

În curs de 

execuție  

2021 - 2027  Construire bloc ANL 

5 Reducerea fenomenului de -realizarea Idee de proiect  2021 - 2027  Efectuare măsurători 
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depopulare a satului românesc.  

 

documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea 

procedurilor de 

achiziții pentru 

servicii; 

-efectuare măsurători 

topografice și 

parcelare terenuri  în 

vederea acordării de 

locuri de casă pentru 

tineri căsătoriți 

topografice și 

parcelare terenuri  în 

vederea acordării de 

locuri de casă pentru 

tineri căsătoriți 

 

6. Îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a populaţiei comunei  

 

-identificarea 

populației active 

neocupate  

Idee de proiect  2021 - 2027  Încurajarea  și 

susținerea populației 

active neocupate în 
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- organizarea de 

cursuri de 

calificare/reconversie 

socială susținute de 

furnizori de formare 

profesională  

vederea participării 

la cursuri de 

calificare/reconversie 

socială susținute de 

furnizori de formare 

profesională 

7. Îmbunătăţirea calităţii mediului 

prin scăderea consumului de 

resurse energetice 

convenţionale.  

 

-realizarea 

documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea 

procedurilor de 

achiziții pentru 

servicii și lucrări  

-executarea 

construcției 

Bugetul local/ 

Fonduri 

Europene 

Idee de proiect  2021 - 2027  Sisteme solare de 

încălzire a apei în 

instituțiile publice 
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Cultură, tradiție, artă 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Descriere 

investiție 

Obiectivul strategic nr. 7 – Îmbunătățirea serviciilor culturale 

1. Diversificarea 

activităților recreaționale 

și culturale pentru 

populația rurală  

 -realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

–realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect 

2021 - 2027  Înființare și 

dotare muzeu 

etnografic 
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 -executarea lucrărilor 

-achiziție dotări specifice 

muzeului etnografic 

2 Creșterea gradului de 

cooperare  

 

-identificare localități pentru 

colaborare 

-întocmire parteneriate  

 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect 

2021 - 2027  Schimburi 

culturale și 

acțiuni de 

colaborare cu 

alte localități  

3 Punerea monumentelor 

în valoare prin diverse 

activităţi cultural-

artistice şi educaţionale 

destinate publicului;  

 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

-executarea racordului 

 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Racordare la 

sistemul de 

alimentare cu 

energie 

electrică a 

schitului 

4. Conservarea, protecția și Elaborarea de studii și cercetări Bugetul local / Idee de 2021 - 2027  Punerea în 
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valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural  

 

despre patrimoniul imaterial local  

Reconstituirea unor tradiții și 

obiceiurilor locale  

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

proiect valoare a 

patrimoniului 

cultural 

imaterial local 

5. Revitalizarea 

monumente istorice de 

pe raza comunei Hangu 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

-executare lucrări 

-monitorizare, evaluare, control   

-auditul proiectului 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect 

2021 - 2027  Înființare 

capelă 

mortuară 

6. Revitalizarea 

monumente istorice de 

pe raza comunei Hangu 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect 

2021 - 2027  Reabilitare 

monumente 

culturale 
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-executare lucrări 

monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

7. Diversificarea 

activităților recreaționale 

și culturale pentru 

populația rurală  

 

-identificare  

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

-monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

Buget local 

FEADR- Axa 

prioritară 7 

Idee de 

proiect 

2021 - 2027  Înființare 

echipă dansuri 

populare 

  

 

 

 Sănătate și asistență socială 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Rezultate 

așteptate 
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Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale din comuna Hangu  

1. Îmbunătățirea accesului 

la infrastructura 

medicală 

-realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

- realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

-executarea construcției 

-dotarea centrului 

- monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare 

centru medical 

de permanență  

2 Îmbunătățirea accesului 

la infrastructura 

medicală 

-realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

- realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

-dotarea cabinetului stomatologic 

- monitorizare, evaluare, control  

Bugetul local / 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare 

cabinet 

stomatologic 
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-auditul proiectului 

3. Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

-lucrări specifice pentru 

înființarea și dotarea centrului 

multifuncțional  

Bugetul local / 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființarea și 

dotarea unui  

centru 

multifucțional  

4. Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale  

 Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare 

centru de zi 

/permanent 

pentru bătrâni 

și copii 

defavorizați 

5 Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale  

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare 

/modernizare 

centre de 
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preparare şi 

distribuire a 

hranei pentru 

persoane în risc 

de sărăciei  

6 Creșterea gradului de 

cooperare  

Consolidarea relațiilor 

public-private prin 

parteneriate și susținerea 

activității ONG-urilor 

Inițierea unui parteneriat între ONG 

și Autoritatea Publică Locală pentru 

rezolvarea problemelor sanitare și 

sociale  

 

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Inițierea unui 

parteneriat între 

ONG și 

Autoritatea 

Publică Locală 

pentru 

rezolvarea 

problemelor 

sanitare și 

sociale  

7 Îmbunătățirea accesului -realizarea documentațiilor tehnico- Bugetul local/ Idee de 2021 - 2027  Achiziționare 
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la infrastructura 

medicală  

economice  

- achiziția ambulanței 

- monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

-realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

Fonduri Europene  proiect  ambulanță 

8 Îmbunătățirea accesului 

la infrastructura 

medicală 

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Modernizare 

dispensar 

veterinar 

9 Îmbunătățirea accesului 

la infrastructura 

medicală 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

- realizarea procedurilor de 

angajare  

Bugetul local Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare post 

medic 

generalist 

10 Îmbunătățirea accesului 

la infrastructura 

medicală 

-realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

- realizarea procedurilor de 

achiziții materiale necesare 

campaniilor de informare 

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Organizare 

sesiuni de 

informare și 

educare a 

populației 

referitor la 
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-distribuire materiale de informare 

- monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

adoptarea unui 

mod de viață 

sănătos 

11 Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale 

realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

- realizarea procedurilor de 

achiziții materiale necesare 

campaniilor de informare 

-distribuire materiale de informare 

- monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

 

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Consiliere 

psihologică 

pentru copii 

abandonați/ 

lăsați în grija 

altor persoane 

din cadrul/din 

afara familiei 

12 Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale  

-realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

- realizarea procedurilor de 

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare 

cantină socială 
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achiziții pentru servicii și lucrări  

- lucrări specifice pentru înființare  

cantină socială 

-dotarea cantinei 

- monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

13 Îmbunătățirea calității 

serviciilor sociale  

-realizarea documentațiilor tehnico-

economice  

- realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

- lucrări specifice pentru înființare  

cabinet de asistență comunitară 

-dotarea cabinetului de asistență 

comunitară 

- monitorizare, evaluare, control  

-auditul proiectului 

Bugetul local/ 

Fonduri Europene  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare și 

dotare cabinet 

de asistență 

comunitară 
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 Infrastructură 

Nr.  

crt 

Obiective 

specifice 

Acțiuni propuse Surse de finanțare Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Rezultate 

așteptate 

Obiectiv strategic nr. 5 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de 

deplasare din comuna Hangu 

1. Creșterea 

siguranței de 

deplasare a 

locuitorilor 

Realizarea studiului de 

fezabilitate  

Elaborarea proiectului 

tehnic  

Aprobarea începerii 

Fonduri locale,   

Fonduri guvernamentale   

Împrumuturi  

PNDR, Măsura 7, 

Submăsura 7.2 

Dcumentație 

de avizare a 

lucrărilor  

2021 - 2027  Construire pod pe 

DC 149 Sasu 

2 Creșterea Dcumentație 2021 - 2027  Construire pod pe 
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siguranței de 

deplasare a 

locuitorilor 

proiectului  

Pregătirea şi depunerea 

cererii de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, 

control  

 

PNDR – Masura 4   

PNDL   

de avizare a 

lucrărilor  

DC 149 Irimia 

3. Creșterea 

siguranței de 

deplasare a 

locuitorilor 

Lucrări 2021 - 2027  Modernizare DC 

pod pe DC146 

Cămin 

4 Creșterea 

siguranței de 

deplasare a 

locuitorilor 

Dcumentație 

de avizare a 

lucrărilor  

2021 - 2027  Modernizare DC 

146 Hangu-

Crăcăoani 7km 

5. Creșterea 

siguranței de 

deplasare a 

locuitorilor 

Idee de 

proiect 

2021 - 2027  Construire trotuare 

de-a lungul 

drumurilor 
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6 Creșterea 

siguranței de 

deplasare a 

locuitorilor 

Dcumentație 

de avizare a 

lucrărilor  

2021 - 2027  Amenajare parcări 

7 Creșterea 

siguranței d 

e deplasare a 

locuitorilor  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Modernizarea și 

reabilitarea 

drumurilor sătești 

din comuna Hangu 

8 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Racordarea 

populației la 

rețeaua de 

alimentare cu apă 

9 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Extindere rețea 

canalizare în 

localitatea Hangu 
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(Boboteni), comuna 

Hangu, județul 

Neamț  

10. Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Construire stație de 

epurare 

11 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Program de 

conștientizare a 

cetățenilor cu 

privire la 

necesitatea 

racordării la rețeaua 

edilitară 

12 Creșterea 

nivelului de 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Îmbunătățirea 

sistemului de 
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civilizație rurală colectare al 

deșeurilor 

13 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Program de 

informare și 

educare a 

populației cu 

privire la 

necesitatea și 

modul de 

gestionare a 

deșeurilor menajere 

solide post-utilizare 

14 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Modernizare 

iluminat public 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
268    

15 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare rețea gaz 

metan în toate 

satele comunei 

16 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Regularizare 

cursurilor de apă 

din comuna Hangu 

și îndiguiri  

17 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Achiziționare și 

instalare panouri 

fotovoltaice pentru 

energia electrică 

din  intersecții, 

spații verzi  

18 Creșterea 

nivelului de 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Amenajare spații de 

parcare, în special 
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civilizație rurală în apropierea 

instituțiilor publice 

19 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Reabilitarea unor 

clădiri de interes 

public, printre care 

sediul poliției, 

dispensarul 

veterinar. 

20 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Achiziție utilaj 

multifuncțional 

pentru întreținerea 

drumurilor 

21 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Achiziție utilaj 

pentru situații de 

urgență 
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22 Creșterea 

nivelului de 

civilizație rurală 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Refacerea 

şanţurilor de 

scurgere și a 

trotuarelor de-a 

lungul drumurilor 

aferente comunei 

Hangu 

23 Creșterea 

atractabilității 

zonei montane 

prin promovarea 

cicloturismului;  

Promovarea 

transportului 

nemotorizat 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Dezvoltarea 

transportului 

nemotorizat, prin 

crearea de piste de 

biciclete  
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Agricultura/Silvicultura 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Rezultate 

așteptate 

Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară 

1. Îmbunătăţirea şi 

eficientizarea 

comunicării cu locuitorii 

comunei.  

 

Identificarea terenurilor 

degradate 

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea începerii proiectului  

Pregătirea şi depunerea cererii 

de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, control  

Auditul proiectului  

Bugetul local/ 

Fonduri 

Europene:  

Investiții în 

dezvoltarea 

zonelor 

forestiere și 

ameli orarea 

viabilității 

pădurilor  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Promovarea 

oportunităților de 

finanțare pentru 

reîmpădurirea 

suprafețelor 

2 Îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin 

stabilizarea terenurilor, 

introducerea în circuitul 

agricol şi silvic a unor 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Stabilizarea unor 

terenuri degradate; 

stingerea unor 

alunecări de teren; 

reducerea riscurilor 
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terenuri degradate.  

 

  

  

8.1 Împădurirea 

și crearea 

de suprafețe 

împădurite  

Fonduri 

guvernamentale  

privind producerea 

unor hazarde 

geomorfologice  

3. Îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin creşterea 

suprafeţelor împădurite  

 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Impădurirea unor 

terenuri degradate 

4 Creșterea productivității 

în sectorul agricol și 

zootehnic, reducerea 

populației ocupate în 

agricultura de 

subzistență;   

Idee de 

proiect 

2021-2027 Înființare centru de 

predare a 

produselor din 

carne și lapte – 

domeniul 

zootehnie 

5 Creșterea productivității 

în sectorul agricol și 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Înființare puncte de 

colectare a laptelui 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
273    

zootehnic, reducerea 

populației ocupate în 

agricultura de 

subzistență;   

Diversificarea 

activităților agricole 

generatoare de venit;   

 

6 Creșterea productivității 

în sectorul agricol și 

zootehnic, reducerea 

populației ocupate în 

agricultura de 

subzistență;   

Diversificarea 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Înființare centru de 

prelucrare a 

laptelui 
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activităților agricole 

generatoare de venit;   

7 Creșterea productivității 

în sectorul agricol și 

zootehnic, reducerea 

populației ocupate în 

agricultura de 

subzistență;   

Diversificarea 

activităților agricole 

generatoare de venit;   

Idee de 

proiect 

2021-2027 Înființare abator la 

standarde europene 

care să deservescă 

și localitățile 

limitrofe 

8 Creșterea productivității 

în sectorul agricol și 

zootehnic, reducerea 

populației ocupate în 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Înființare ferme de 

păsări/ovine/bovine 
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agricultura de 

subzistență;   

Diversificarea 

activităților agricole 

generatoare de venit;   

9 Creșterea productivității 

în sectorul agricol și 

zootehnic, reducerea 

populației ocupate în 

agricultura de 

subzistență;   

Diversificarea 

activităților agricole 

generatoare de venit;   

Idee de 

proiect 

2021-2027 Înființare asociații 

de crescători de 

ovine, bovine 

10 Creșterea gradului de Idee de 2021-2027 Ecologizarea albiei 
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civilizație în mediul 

rural 

proiect râurilor;   

11. Îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin creşterea 

suprafeţelor împădurite  

 

  Idee de 

proiect 

2021-2027 Realizarea unor 

culturi de specii 

silvice cu creștere 

rapidă pentru 

valorificare 

energetică;   

 

 Industria /Economia 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Rezultate așteptate 

Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale 
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1 Creșterea gradului de 

consum al produselor 

locale  

Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

Aprobarea începerii proiectului  

Pregătirea şi depunerea cererii 

de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, control  

Auditul proiectului  

Organizare campanii de 

informare privind importanța 

înființării și funcționării 

administrative a grupurilor de 

producători,  

-alte măsuri specifice pentru 

Bugetul local / 

Bugetul de 

Stat/ Fonduri 

Europene  

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Construirea unei 

piețe acoperite în 

zona centrală pentru 

desfacerea 

produselor locale  

2 Practicarea unui comerţ 

civilizat într-o piaţă de 

animale unde este 

facilitată cererea şi oferta.  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare târg 

pentru animale 

3 Dezvoltarea economiei 

locale  

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Promovarea 

programelor 

guvernamentale 

și/sau europene 

pentru stimularea 

înființării sau 
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susținerea asocierii și 

funcționrării grupurilor de 

producători 

  

modernizării 

întreprinderilor  

 

4 

 

 

 

 

Creșterea gradului de 

consum al produselor 

locale  

Stimularea economiei 

locale  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Dezvoltarea și 

dotarea 

infrastructurii de 

valorificare a 

produselor locale  

 

5 Promovarea unei politici 

de asociere a 

întreprinzătorilor locali și 

atrași pentru dezvoltarea 

unor activități economice  

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Încurajarea 

înființării și 

funcționării 

administrative a 

grupurilor de 

producători și a 
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altor forme 

asociative cu scop 

economic  

6 Creșterea calității 

serviciilor pe raza 

comunei;   

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare coafor, 

croitorie, confecții 

textile 

7 Creșterea calității 

serviciilor pe raza 

comunei;   

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Punct de informare 

a populației cu 

privire la legislația 

europeană 

 

 

Turismul 
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Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ  

Rezultate așteptate 

Obiectivul strategic nr. 8 – Teritoriu local atractiv pentru turism 

1 Punerea în valoare a 

patrimoniului turistic al  

comunei Hangu și a 

patrimoniului natural  

Elaborarea de materiale de 

informare și promovare turistică  

 

 

o

B

u

g

e

t

e

 

l

o

c

a

l

e

B

u

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Promovarea turistică a 

comunei Hangu 

 

2. Accesibilizare obiectivelor 

turistice din comuna Hangu 

 

realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

-realizarea unor panouri 

indicatoare  

-montarea panourilor în locuri cu 

vizibilitate  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Realizarea unor panouri 

indicatoare în vederea 

accesibilizării 

obiectivelor turistice 

locale  

3. Crearea unui centru civic 

mai atractiv pentru cetățeni 

Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

Execuție  2021 - 2027  Amenajare centru civic 

 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
281    

și turiști  

 

Amenajare zonă de promenadă  

Amenajare spații verzi  

n

d

u

r

i

 

l

o

c

a

l

F

o

n

d

u

r

i

 

g

u

v

4. Îmbunătățirea gradului de 

atracție al teritoriului rural  

 

Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

Amenajare parcuri  

Dotarea cu mobilier stradal: 

bănci, coșuri de gunoi, ghivece cu 

flori. 

Plantarea de pomi la aliniamentele 

stradale etc  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Dezvoltarea 

infrastructurii de recreere 

și agrement  

 

5. Creșterea atractivității 

comunei Hangu  

Dezvoltarea și 

diversificarea produselor 

turistice Susținerea 

economiei locale  

Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

Marcare trasee turistice  

Amenajare/ reabilitare obiective 

turistice  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Amenajare/ reabilitare 

obiective turistice și 

marcare de trasee 

turistice tematice 
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Punerea în valoare a 

obiectivelor turistice din 

comuna Hangu și a 

patrimoniului natural  

e

r

n

a

m

e

n

t

a

l

e

   

Fonduri 

private  

Fonduri 

locale 

Fonduri 

guvernamen

tale   

6. Dezvoltarea economică a 

comunității locale  

Creșterea calității vieții  

Dezvoltarea turistică a 

Comunei Hangu  

Sprijin pentru întreprinzătorii 

privaţi în deschiderea de afaceri 

în domeniul turistic  

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Sprijinirea 

întreprinzătorilor privaţi 

în deschiderea de 

afaceri în domeniul 

turistic  

 

7. Promovarea accesului 

gratuit la Wi-Fi în spații 

publice precum parcurile, 

piețele și clădirile publice  

Realizarea documentației 

tehnico-economice  

Achiziționarea echipamentelor  

Monjarul și punerea în funcțiune 

a sistemului WI-FI  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Acces gratuit la WI-FI 

în centrul civic din 

comuna Hangu  
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8. Dezvoltarea și 

diversificarea produselor 

turistice  

Susținerea economiei locale  

Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice  

Realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări  

Amenajare zonă de promenadă 

POR – axa 

prioritară 7   

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Crearea infrastructurii 

în vederea promovării 

turismului în zona 

Lacului Izvorul 

Muntelui 

9 Dezvoltarea și 

diversificarea produselor 

turistice  

Susținerea economiei locale  

Elaborarea proiectului tehnic  

Aprobarea începerii proiectului  

Pregătirea şi depunerea cererii 

de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, control  

Auditul proiectului 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare/ modernizare 

și dotare pensiuni 

agroturistice 

10 Dezvoltarea și 

diversificarea produselor 

turistice  

Susținerea economiei locale  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare centru de 

informare turistică 

11 Dezvoltarea și 

diversificarea produselor 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Identificare potențiali 

investitori în 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
284    

turistice  

Susținerea economiei locale  

turism/agroturism 

12 Dezvoltarea și 

diversificarea produselor 

turistice  

Susținerea economiei locale  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Punct de informare și 

asistență privind 

forndurile interne și 

externe disponibile 

 

 

 

 

 

Mediul înconjurător 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

Rezultate așteptate 
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implementare  

Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul  

1. Reducerea poluării  

Creșterea calității vieții  

 

Implementarea un sistem de 

colectare a deşeurilor 

comunitare prin montarea unor 

containere de gunoi subterane în 

special în zona turistică  

Montarea coșuri de gunoi 

stradale  

Organizare campanii de 

informare și promovare privind 

colectarea selective a deșeurilor  

Bugetul 

local / 

Bugetul de 

Stat/ 

Fonduri 

Europene 

PNDR, 

Masura 7, 

Submasura 

7.2   

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Îmbunătățirea 

sistemului de 

colectare al 

deșeurilor  

2 Îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin creşterea 

Elaborarea documentației 

tehnico-economică  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Achiziționarea de 

pubele ecologice 
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gradului de colectare 

centralizată şi ecologică a 

deşeurilor.  

 

Aprobarea începerii proiectului  

Pregătirea şi depunerea cererii 

de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, control  

Auditul proiectului 

pentru instituții 

publice 

3 Reducerea poluării  

Creșterea calității vieții  

 

  Identificarea poluare  

surselor de poluare 

și stadiul de afectare 

a mediului 

înconjurător 

4 Reducerea poluării  

Creșterea calității vieții  

 

  Reconstrucția 

ecologică a zonelor 

degradate  

5 Reducerea poluării  

Creșterea calității vieții  

 

  Consolidarea 

malurilor și 

taluzurilor prin 
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înființarea de zone 

verzi 

 

 

 

 

 

 

Admninistrația publică 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Acțiuni propuse Surse de 

finanțare 

Stadiul 

proiectului 

Termen 

estimativ de 

implementare  

Rezultate așteptate 

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale 

1 Dezvoltarea și modernizarea Campanii de educare a Fonduri locale,   Idee de 2021 - 2027  Instalarea sistemelor 
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infrastructurii comunității;   populației   

Analize și studii privind 

soluțiile tehnice de 

realizare a investiției   

Elaborarea documentației 

tehnico-economică  

Aprobarea începerii 

proiectului  

Pregătirea şi depunerea 

cererii de finanţare  

Contractarea proiectului  

Organizarea licitaţiilor  

Monitorizare, evaluare, 

control  

Fonduri 

guvernamentale   

PO Capacitate 

Administrativă 

PO Capital 

Uman   

PO Dezvoltarea 

capacității 

administrative – 

axa 1    

PNDR – Măsura 

19, Submăsura 

19.1, 19.2   

proiect  de încălzire care 

utilizează energie 

regenerabilă la 

sediul nou Primărie 

comuna Hangu 

2 Creșterea gradului de 

mulțumire al cetățenilor 

privind interacțiunea cu 

funcționarii publici  

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Dezvoltarea 

resurselor umane din 

cadrul aparatului de 

specialitate al 

Unității 

administrativ 

teritoriale 

3 Extinderea geografică a 

sistemului de înregistrare a 

proprietăților în cadastru și 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Lucrări de cadastru 

și Carte funciară în 

comuna Hangu 
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cartea  

Funciară 

Auditul proiectului 

4 Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Programe de dotare 

și întărire 

instituțională a 

administrației locale 

5 Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Dotare sediu 

primărie cu 

echipamente IT 

performante 

6 Eficientizarea gestionării 

mijloacelor publice;   

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Intabularea 

imobilelor ce aparțin 

domeniului public și 

privat în vederea 

atestării inventarului 
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prin hotărâre de 

consiliu local 

7 Orientarea serviciilor publice 

către necesitățile locuitorilor 

comunei;   

 

Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Înființare adăposturi 

pentru animale fără 

stăpân 

8 Reevaluarea sistemului de 

servicii publice și orientarea 

unor activități către domeniul 

privat;   

 

 Idee de 

proiect  

2021 - 2027  Identificarea 

potențialilor 

investitori și 

construirea de 

parteneriate public 

private pentru 

dezvoltarea 

comunității   

9 Creșterea nivelului de accesare Idee de 2021 - 2027  Elaborarea de 
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a fondurilor externe 

nerambursabile oportune 

pentru dezvoltarea 

comunității;   

 

proiect  propuneri de 

proiecte pentru 

finanțări din 

fondurile destinate 

modernizării 

administrației locale   
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Capitolul VI. 

Portofoliu de proiecte 

pentru perioada 2021-2027 
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Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 7 de ani. 

Prioritizarea proiectelor este în sarcina Consiliului Local și va ține cont de: 

 Nevoile reale ale comunității locale 

 Personalul responsabil de toate fazele pregătirii si implementării 

proiectului (Studii de Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea 

cererii de finanțare, implementarea proiectului, evaluarea impactului proiectului 

asupra comunității locale) 

 Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei și să 

contribuie la obiectivul general al acesteia 

 Resursele disponibile. 

 

Educație 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

educațională   

Proiect 1 Modernizare, reabilitare Școala 

Gimnazială Buhalnița 

Creșterea nivelului de civilizație rurală Proiect 2 Achiziție microbuz școlar  

Creșterea nivelului de civilizație rurală Proiect 3 Reabilitare, dotare și refuncționalizare 

clădiri școli existentă inactive în  Centre de 

zi, pentru copii  

Realizarea unui proces educațional optim 

dezvoltării armonioase a personalității 

copiilor  

 

Proiect 4 Înființarea/dezvoltarea infrastructurii 

pentru educația non - formală  
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Îmbunătățirea accesului la educație 

pentru adulții dezavantajați  

Proiect 5 Înființarea unui centru comunitar pentru 

învăţare permanentă 

Îmbunătăţirea condiţiilor de învățământ 

rural;  

Proiect 6 Înființare centru After-School 

Promovarea sportului în rândul copiilor Proiect 7 Înființare spații de joacă pentru copii 

Dezvoltarea unui învățământ calitativ în 

condițiile actualei pandemii;  

Proiect 8 Achiziția de tablete pentru copiii din 

familiile nevoiașe  

Asigurarea accesului la educație tuturor 

copiilor de vârstă preșcolară și școlară  

din comună, inclusiv celor din zonele 

izolate;  

Proiect 9 Organizarea de campanii de informare și 

conștientizare cu privirea la riscurile 

abandonului școlar 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

educațională   

Proiect 10 Înființare grădiniță cu program prelungit 

Realizarea unui proces educațional optim 

dezvoltării armonioase a personalității 

copiilor  

Proiect 11 Organizarea de programe  privind 

formarea comportamentului și a 

deprinderilor față de mediu în grădinițe și 

școli 

Realizarea unui proces educațional optim 

dezvoltării armonioase a personalității 

copiilor  

Proiect 12 Dotarea unităților de învățământ cu 

echipamente IT  

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

educațională   

Proiect 13 Amenajare spațiu de joacă la grădinița 

Hangu 

Reducerea abandonului școlar Proiect 14 Asigurare masă caldă în școli și grădinițe 
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Asigurarea necesarului de clase pentru 

desfășurarea optimă a activităților 

școlare;  

Proiect 15 Înființare și dotare laboratoare  de 

specialitate în școli: chimie, fizică, 

biologie  și informatică  

Creșterea nivelului de civilizație rurală Proiect 16 Instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă la Școala 

Gimnazială Hangu 

 

Condiții de locuit 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Revitalizarea mediului rural prin 

reducerea grad/ului de poluare  

Regenerearea terenurilor dezafectate  

Proiect 1 Reintroducerea în circuitul rural al 

construcțiilor și terenurilor neutilizate  

 

Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele 

de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari.  

Proiect 2 Creșterea eficienței energetice în clădirile 

publice  

 

Creșterea nivelului de siguranță al 

populației  

 

Proiect 3 Implementarea unui sistem de siguranță 

și supraveghere video a traficului rutier și 

pietonal, în special în zona unităților de 

învățământ 

Reducerea fenomenului de depopulare a 

satului românesc.  

 

Proiect 4 Efectuare măsurători topografice și 

parcelare terenuri  în vederea acordării de 

locuri de casă pentru tineri căsătoriți 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a Proiect 5 Organizare cursuri de 
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populaţiei comunei  

 

calificare/reconversie socială susținute de 

furnizori de formare profesională. 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

scăderea consumului de resurse 

energetice convenţionale.  

Proiect 6 Instalare sisteme solare de încălzire a 

apei în instituțiile publice 

 

Cultură, tradiție, artă 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Diversificarea activităților recreaționale 

și culturale pentru populația rurală  

Proiect 1 Înființare și dotare muzeu etnografic 

Creșterea gradului de cooperare  

 

Proiect 2 Realizare schimburi culturale și acțiuni 

de colaborare cu alte localități  

Punerea monumentelor în valoare prin 

diverse activităţi cultural-artistice şi 

educaţionale destinate publicului;  

Proiect 3 Racordare la sistemul de alimentare cu 

energie electrică a schitului 

Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Proiect 4 Punerea în valoare a patrimoniului 

cultural imaterial local 

Revitalizarea monumente istorice de pe 

raza comunei Hangu 

Proiect 5 Construire capelă mortuară 

Proiect 6 Reabilitare monumente culturale 

Diversificarea activităților recreaționale 

și culturale pentru populația rurală  

Proiect 7 Înființare echipă de dansuri populare 

 

Sănătate și servicii sociale 
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Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

medicală 

Proiect 1 Înființare centru medical de permanență  

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

medicală 

Proiect 2 Înființare cabinet stomatologic 

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

  

Proiect 3  Înființarea și dotarea unui  centru 

multifucțional  

Proiect 4  

 

Înființare centru de zi /permanent pentru 

bătrâni și copii defavorizați 

Proiect 5  Înființare /modernizare centre de preparare 

şi distribuire a hranei pentru persoane în 

risc de sărăciei  

Creșterea gradului de cooperare  

Consolidarea relațiilor public-private prin 

parteneriate și susținerea activității ONG-

urilor 

Proiect 6  

 

Inițierea unui parteneriat între ONG și 

Autoritatea Publică Locală pentru 

rezolvarea problemelor sanitare și sociale  

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

medicală 

Proiect 7 Achiziționare ambulanță 

Proiect 8  Modernizare dispensar veterinar 

Proiect 9  Înființare post medic generalist 

Proiect 10  Organizare sesiuni de informare și educare 

a populației referitor la adoptarea unui mod 

de viață sănătos 

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale Proiect 11  Consiliere psihologică pentru copii 

abandonați/ lăsați în grija altor persoane din 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, 

Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
298    

  cadrul/din afara familiei 

Proiect 12  Înființare cantină socială 

Proiect 13  Înființare cabinet de asistență comunitară 

 

Infrastructură 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Creșterea siguranței de deplasare a 

locuitorilor 

 

Proiect 1 Construire pod pe DC 149 Sasu 

Proiect 2 Construire pod pe DC 149 Irimia 

Proiect 3  Modernizare DC pod pe DC146 Cămin 

Proiect 4  

 

Modernizare DC 146 Hangu-Crăcăoani 

7km 

Proiect 5  Construire trotuare de-a lungul 

drumurilor 

Proiect 6  

 

Amenajare parcări pe DN15 

Proiect 7 Modernizarea și reabilitarea drumurilor 

sătești din comuna Hangu 

Creșterea nivelului de civilizație rurală 

 

Proiect 8  Racordarea populației la rețeaua de 

alimentare cu apă 

Proiect 9  Extindere rețea canalizare în localitatea 

Hangu (Boboteni), comuna Hangu, 

județul Neamț  

Proiect 10  Construire stație de epurare 
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Proiect 11  Organizare program de conștientizare a 

cetățenilor cu privire la necesitatea 

racordării la rețeaua edilitară 

Proiect 12  Îmbunătățirea sistemului de colectare al 

deșeurilor 

Proiect 13  Organizare program de informare și 

educare a populației cu privire la 

necesitatea și modul de gestionare a 

deșeurilor menajere solide post-utilizare 

Proiect 14 Modernizare iluminat public- utilzare 

energie regenerabilă 

Proiect 15 Înființare rețea gaz metan în toate satele 

comunei 

Proiect 16 Regularizare cursurilor de apă din 

comuna Hangu și îndiguiri  

Proiect 17 Achiziționare și instalare panouri 

fotovoltaice pentru energia electrică din  

intersecții, spații verzi  

Proiect 18  Amenajare spații de parcare, în special în 

apropierea instituțiilor publice 

Proiect 19 Reabilitarea unor clădiri de interes 

public, printre care sediul poliției, 

dispensarul veterinar. 

Proiect 20 Achiziție utilaj multifuncțional pentru 



Comuna Hangu, Județul Neamț 

Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, 

Suceava  

                                                               Telefon: 0330409940  

                                                               Web: office@yourconsulting.ro 

  
300    

întreținerea drumurilor 

Proiect 21  Achiziție utilaj pentru situații de urgență 

Proiect 22 Refacerea şanţurilor de scurgere și a 

trotuarelor de-a lungul drumurilor 

aferente comunei Hangu 

Creșterea atractabilității zonei montane 

prin promovarea cicloturismului;  

Promovarea transportului nemotorizat 

Proiect 23 Dezvoltarea transportului nemotorizat, 

prin crearea de piste de biciclete  

 

 

Agricultură/Silvicultură 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Îmbunătăţirea şi eficientizarea 

comunicării cu locuitorii comunei.  

 

Proiect 1 Promovarea oportunităților de finanțare 

pentru reîmpădurirea suprafețelor 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

stabilizarea terenurilor, introducerea în 

circuitul agricol şi silvic a unor terenuri 

degradate.  

 

Proiect 2 Stabilizarea unor terenuri degradate; 

stingerea unor alunecări de teren; 

reducerea riscurilor privind producerea 

unor hazarde geomorfologice  

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

creşterea suprafeţelor împădurite  

 

Proiect 3 Impădurirea unor terenuri degradate 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

Proiect 4 Înființare centru de predare a produselor 

din carne și lapte – domeniul zootehnie 
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ocupate în agricultura de subzistență;   

Diversificarea activităților agricole 

generatoare de venit;   

Proiect 5 Înființare puncte de colectare a laptelui 

Diversificarea activităților agricole 

generatoare de venit;   

Proiect 6 Înființare centru de prelucrare a laptelui 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență;   

Diversificarea activităților agricole 

generatoare de venit;   

Proiect 7 Înființare abator la standarde europene 

care să deservescă și localitățile limitrofe 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență;   

Proiect 8 Înființare ferme de păsări/ovine/bovine 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență;   

Proiect 9 Înființare asociații de crescători de ovine, 

bovine 

Creșterea gradului de civilizație în mediul 

rural 

Proiect 10 Ecologizarea albiei râurilor;   

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

creşterea suprafeţelor împădurite  

 

Proiect 11 Realizarea unor culturi de specii silvice 

cu creștere rapidă pentru valorificare 

energetică;   
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Industrie/Economie/Servicii 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Creșterea gradului de consum al 

produselor locale  

Proiect  1 Construirea unei piețe acoperite în zona 

centrală pentru desfacerea produselor 

locale  

Practicarea unui comerţ civilizat într-o 

piaţă de animale unde este facilitată 

cererea şi ofertă.  

Proiect 2 Înființare târg pentru animale 

Dezvoltarea economiei locale  

 

Proiect 3 Promovarea programelor guvernamentale 

și/sau europene pentru stimularea 

înființării sau modernizării 

întreprinderilor; 

Creșterea gradului de consum al 

produselor locale  

Stimularea economiei locale  

Proiect 4 Dezvoltarea și dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale  

 

Promovarea unei politici de asociere a 

întreprinzătorilor locali și atrași pentru 

dezvoltarea unor activități economice; 

Proiect 5 Încurajarea înființării și funcționării 

administrative a grupurilor de producători 

și a altor forme asociative cu scop 

economic  

Creșterea calității serviciilor pe raza 

comunei;   

Proiect 6 Înființare coafor, croitorie, confecții 

textile 

Creșterea calității serviciilor pe raza Proiect 7 Punct de informare a populației cu privire 

la legislația europeană 
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comunei;  

 

 

Turismul 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Punerea în valoare a patrimoniului 

turistic al  comunei Hangu și a 

patrimoniului natural  

Proiect  1 Promovarea turistică a comunei Hangu 

 

Accesibilizare obiectivelor turistice din 

comuna Hangu 

 

Proiect 2 Realizarea unor panouri indicatoare în 

vederea accesibilizării obiectivelor 

turistice locale  

Îmbunătățirea gradului de atracție al 

teritoriului rural  

Proiect 3 Dezvoltarea infrastructurii de recreere și 

agrement  

Creșterea atractivității comunei Hangu  

Dezvoltarea și diversificarea produselor 

turistice Susținerea economiei locale  

Punerea în valoare a obiectivelor turistice 

din comuna Hangu și a patrimoniului 

natural  

Proiect 4 Amenajare/ reabilitare obiective turistice 

și marcare de trasee turistice tematice 

 

Dezvoltarea economică a comunității 

locale  

Creșterea calității vieții  

Dezvoltarea turistică a Comunei Hangu  

Proiect 5 Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în 

deschiderea de afaceri în domeniul 

turistic  

 

Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în Proiect 6 Înființare rețea WI-FI în centrul civic din 
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spații publice precum parcurile, piețele și 

clădirile publice  

comuna Hangu  

 

Dezvoltarea și diversificarea produselor 

turistice  

Susținerea economiei locale  

  

Proiect 7 Crearea infrastructurii în vederea 

promovării turismului în zona Lacului 

Izvorul Muntelui 

Proiect 8 Înființare/ modernizare și dotare pensiuni 

agroturistice 

Proiect 9 Înființare centru de informare turistică 

Proiect 10  

 

Identificare potențiali investitori în 

turism/agroturism 

Proiect 11 Înființare punct de informare și asistență 

privind forndurile interne și externe 

disponibile 

 

Mediul înconjurător 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

creşterea gradului de colectare 

centralizată şi ecologică a deşeurilor.  

Proiect 1 Achiziționarea de pubele ecologice 

pentru instituții publice 

Proiect  2 Înființarea unui Centru de colectare/ 

procesare primară a deșeurilor 

plastice; 

Proiect 3 Crearea infrastructurii locale de 

colectare și depozitare intermediară 

a deșeurilor solide; 
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Reducerea poluării  

Creșterea calității vieții  

 

Proiect 4 Identificarea poluare  surselor de poluare 

și stadiul de afectare a mediului 

înconjurător 

Proiect 5 Reconstrucția ecologică a zonelor 

degradate  

Proiect 6 Consolidarea malurilor și taluzurilor prin 

înființarea de zone verzi 

 

Administrație publică 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

Proiect 1 Instalarea unui sistem de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă la sediul 

primărie comunei Hangu 

Creșterea gradului de mulțumire al 

cetățenilor privind interacțiunea cu 

funcționarii publici  

Proiect  2 Dezvoltarea resurselor umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Unității 

administrativ teritoriale 

Extinderea geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în cadastru și 

cartea Funciară 

Proiect 3 Lucrări de cadastru și Carte funciară în 

comuna Hangu 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

Proiect 4 Programe de dotare și întărire 

instituțională a administrației locale 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

Proiect 5 Dotare sediu primărie cu echipamente IT 

performante 

Dezvoltarea și modernizarea Proiect 6 Achiziționare sistem de alarmă pentru 
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infrastructurii comunității;   sediul primăriei; 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

Proiect 7 Înființarea unui sistem de plată a 

facturilor 

Eficientizarea gestionării mijloacelor 

publice;   

 

Proiect 8 Intabularea imobilelor ce aparțin 

domeniului public și privat în vederea 

atestării inventarului prin hotărâre de 

consiliu local 

Orientarea serviciilor publice către 

necesitățile locuitorilor comunei;   

Proiect 9 Înființare adăpost pentru animale fără 

stăpân 

Reevaluarea sistemului de servicii 

publice și orientarea unor activități către 

domeniul privat;   

Proiect 10 Identificarea potențialilor investitori și 

construirea de parteneriate public private 

pentru dezvoltarea comunității   

Creșterea nivelului de accesare a 

fondurilor externe nerambursabile 

oportune pentru dezvoltarea comunității;   

Proiect 11 Elaborarea de propuneri de proiecte 

pentru finanțări din fondurile destinate 

modernizării administrației locale   
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Capitolul VII. 

Coordonare, 

implementare, monitorizare 

și evaluare 
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Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul 

comunei (întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea 

proiectelor identificate în raport cu obiectivele sectoriale și strategice, precum și 

cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectelor) s-a realizat în vederea 

identificării celor mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor și priorităților 

locale propuse.  

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter 

normativ și prospectiv care cuprinde o analiză reală a comunei atât din punct de 

vedere al situației existente cât și din punct de vedere al oportunităților de 

dezvoltare.  

Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru Comuna Hangu trebuie 

urmată de acțiuni concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de 

monitorizarea implementării.  

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod 

fundamental de capacitatea administrației locale, de a atrage fondurile necesare 

pentru a finanța acțiunile selectate și de a gestiona fondurile de la bugetul local.  
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Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea 

acțiunilor, de capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în 

parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, 

care necesită un management și control adecvat, realizat de o structură 

organizatorică, un proces unitar de implementare și evaluare a rezultatelor 

obținute.  

În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge 

următorii pași: 

 

 

 

 

Coordonarea 
strategiei

Implementarea 
strategiei

• realizarea 
acțiunilor 
concrete

Monitorizarea 
strategiei

Evaluarea 
Implementării

Analiza 
impactului
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7.1 Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială Durabilă va fi asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei 

Hangu, prin intermediul structurilor existente. 

Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează:  

 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea 

Strategiei;  

 Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în 

implementarea Strategiei;  

 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei 

implementări a Strategiei;  

 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de 

activitățile care conduc la implementarea Strategiei;  

 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea 

strategiei, inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate 

implementarii acțiunilor asumate;  

 Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a 

obiectivelor, direcțiilor și acțiunilor de dezvoltare;  

 Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea 

eventualelor revizuiri periodice;  

 Raportarea activităților de implementare și de revizuire periodică.  

 

 7.2 Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces 

complex care, pe lângă oferirea unor direcții de dezvoltare în cadrul 
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documentului strategic, presupune și o implementare eficientă a măsurilor și 

actiunilor propuse.   

Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea 

următoarelor etape:  

 Prezentarea în ședință publică a Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială Durabilă a comunei Hangu, pentru perioada 2021 - 2027, în vederea 

avizării Consiliului Local. Astfel documentul devine oficial, iar prioritățile 

prevăzute de acesta vor deveni prioritățile comunității locale.  

 Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor 

publice, organizațiilor și a reprezentanților mediului de afaceri local.  

 Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de 

instrumente de implementare care să faciliteze atingerea viziunii și obiectivelor 

de dezvoltare ale Strategiei.  

 Planul de acțiuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și 

proiectelor propuse de prezenta Strategie.  

 Dezvoltarea socio-economică a comunei presupune implicarea și 

colaborarea tuturor componentelor sferei sociale și economice locale, fie că e 

vorba de instituții ale statului, fie că vorbim de unittăți economice sau chiar de 

locuitorii comunei.   

 Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care să-și 

aducă contribuția la implementarea Strategiei - care va deveni un document de 

lucru nu numai pentru Consiliul Local ci și pentru entitățile cuprinse în 

parteneriat.  Atributiile și responsabilitățile partenerului referitor la 
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implementarea activităților prevăzute vor fi stabilite cu precizie încă de la 

inceputul colaborării. Asumarea responsabilităților de implementare, de către 

Consiliul local Hangu.  

 

7.3  Monitorizarea și evaluarea implementării  

Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și interdependente.  

Monitorizarea este procesul de colectare periodică și analiză a informației 

cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, 

asigurând transparența în luarea deciziei și furnizând o bază pentru viitoarele 

acțiuni de evaluare. În elaborarea evaluărilor este necesară utilizarea 

informațiilor relevante colectate în urma activității de monitorizare.  

Monitorizarea implementării strategiei este în principiu o practică formală 

putin cunoscută și asumată în mediul instituțional public. Aceasta presupune 

resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare și raportare) și o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu 

potențialele surse de colectare/ producere a acestora).   

Monitorizarea implementării strategiei are ca scop realizarea obiectivelor 

stabilite în contextul acțiunilor propuse, a resurselor umane, materiale și 

financiare alocate, respectarea graficelor de timp, a parteneriatelor incheiate, 

managementul riscurilor, etc.  

Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al 

riscurilor care pot apărea pe parcursul implementării, fie că vorbim de situații de 

criză sau situații de forță majoră, reacții negative sau neașteptate din partea 
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participanților la strategie sau proiect, etc.. Monitorizarea implementării trebuie 

să includă un plan de revizuire bine pus la punct, prin care să se asigure cele 

mai eficiente și raționale solutii de remediere care să restabileasca cursul inițial 

de implementare a Strategiei și, astfel, să se asigure realizarea impactului 

așteptat.  

Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei și pentru a-i putea 

analiza performanța în raport cu scopurile stabilite se va utiliza următorul set de 

indicatori (prezentați în capitolul anterior):  

 Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de 

planificare, de a respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile 

pentru atingerea obiectivelor;  

 Indicatori de performanță care vor ajuta la evaluarea impactului real 

al Strategiei la nivel economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se 

va putea măsura atingerea rezultatelor implementării.   

Strategia va fi monitorizată și prin intermediul unor rapoarte 

semestriale/anuale întocmite de către compartimentul responsabil din cadrul 

primariei.  

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul: 

 rapoartelor de monitorizare; 

 raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți; 

 organizarea de întâlniri anuale, la care va participa 

personalul,partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, unde vor fi 

comunicate și evaluate rezultatele implementării Planului de Acțiune. 
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Pentru a facilita monitorizarea implementării strategiei propuse, a fost 

elaborat un set de măsuri de evaluare a strategiei de dezvoltare şi de revizuire 

periodică, care au în vedere:  

 aplicarea prevederilor HG nr.1076/2005 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;  

 finalizarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi adoptarea ei prin hotărâre 

a Consiliului Local.  

 analize periodice realizate în Consiliul Local şi de către primarul 

comunei.  

 Evaluarea se va efectua în trei etape:  

1. Evaluarea inițială (înaintea începerii acțiunii) prin care se evaluează 

impactul potențial al acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un 

element important de decizie asupra oportunității proiectului/actiunii.  

2. Evaluarea intermediară a acțiunii care se efectuează la jumătatea 

perioadei de implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultele 

intermediare.  

3. Evaluarea finală (după finalizarea proiectului), prin care se va analiza 

dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect.  

Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va 

conține situația indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor 

lua deciziile privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor 

Strategiei.  
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Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor 

schimbări socio-economice sau administrative majore să se efectueze revizuiri 

ale strategiei.  

7.4 Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacității de 

a răspunde problemelor comunei și de a crea structuri pentru implicarea 

comunității locale în procesele de dezvoltare.   

Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea 

și implicarea continuă a comunitatii locale în planurile și prioritățile de 

dezvoltare viitoare. 

 

Indicatori de monitorizare și evaluare 

Educație 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

educațională   

1 Școala Gimnazială Buhalnița reabilitată, 

modernizată 

Creșterea nivelului de civilizație rurală 2 Număr microbuze școlare achiziționate 

Creșterea nivelului de civilizație rurală 3 Centre de zi funcționale pentru copii, înființate 

în clădirile școlilor inactive 

Realizarea unui proces educațional optim 

dezvoltării armonioase a personalității 

copiilor  

4 Infrastructură pentru educația non – formală 

înființată  

Îmbunătățirea accesului la educație 

pentru adulții dezavantajați  

5 Centru comunitar pentru învăţare permanentă 

înființat 
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Îmbunătăţirea condiţiilor de învățământ 

rural;  

6 Centru After-School înființat 

Promovarea sportului în rândul copiilor 7 Spații de joacă pentru copii înființate 

Dezvoltarea unui învățământ calitativ în 

condițiile actualei pandemii;  

8 Tablete pentru copiii din familiile nevoiașe 

achiziționate 

Asigurarea accesului la educație tuturor 

copiilor de vârstă preșcolară și școlară  

din comună, inclusiv celor din zonele 

izolate;  

9 Număr programe organizate și desfășurate în 

școli 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

educațională   

10 Înființare grădiniță cu program prelungit 

Realizarea unui proces educațional optim 

dezvoltării armonioase a personalității 

copiilor  

12 Echipamente IT achiziționate pentru dotarea 

școlilor 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

educațională   

13 Spațiu de joacă la grădinița Hangu amenajat 

Reducerea abandonului școlar 14 Masă caldă în școli și grădinițe asigurată 

 

Asigurarea necesarului de clase pentru 

desfășurarea optimă a activităților 

școlare;  

15 Numr laboratoare  de specialitate înființate în 

școli: chimie, fizică, biologie  și informatică  

Creșterea nivelului de civilizație rurală 16 Sistem de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă la Școala Gimnazială Hangu 
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Condiții de locuit 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Revitalizarea mediului rural prin 

reducerea grad/ului de poluare  

Regenerearea terenurilor dezafectate  

1 Numărul terenurilor neutilizate reintroduse în 

circuitul rural al construcțiilor 

 

Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele 

de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari.  

2 Numărul clădirilor publice renovate în scopul 

creșterii eficienței energetice 

 

Creșterea nivelului de siguranță al 

populației  

 

3 Sistem de siguranță și supraveghere video a 

traficului rutier și pietonal, în special în zona 

unităților de învățământ 

Reducerea fenomenului de depopulare a 

satului românesc.  

 

4 Numărul de  măsurători topografice și parcelare 

terenuri  în vederea acordării de locuri de casă 

pentru tineri căsătoriți 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

populaţiei comunei  

 

5 Numărul de cursuri de calificare/reconversie 

socială susținute de furnizori de formare 

profesională. 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

scăderea consumului de resurse 

energetice convenţionale.  

6 Sisteme solare de încălzire a apei în instituțiile 

publice instalate 
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Cultură, tradiție, artă 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Diversificarea activităților recreaționale 

și culturale pentru populația rurală  

1 Muzeu etnografic funcțional 

Creșterea gradului de cooperare  

 

2 Numărul de schimburi culturale și acțiuni de 

colaborare cu alte localități  

Punerea monumentelor în valoare prin 

diverse activităţi cultural-artistice şi 

educaţionale destinate publicului;  

3 Sistemul de alimentare cu energie electrică a 

schitului 

Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

4 Punerea în valoare a patrimoniului cultural 

imaterial local 

Revitalizarea monumente istorice de pe 

raza comunei Hangu 

5 Capelă mortuară construiă 

6 Număr monumente culturale reablilitate 

Diversificarea activităților recreaționale 

și culturale pentru populația rurală  

7 Echipă de dansuri populare înființată 

 

Sănătate și servicii sociale 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

medicală 

1 Centru medical de permanență înființat 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

medicală 

2 Cabinet stomatologic înființat 
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Îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

  

3 Centru multifucțional funcțional 

4 Centru de zi /permanent pentru bătrâni și copii 

defavorizați înființat 

5 Centru de preparare şi distribuire a hranei pentru 

persoane în risc de sărăciei înființat 

Creșterea gradului de cooperare  

Consolidarea relațiilor public-private prin 

parteneriate și susținerea activității ONG-

urilor 

6 Parteneriat între ONG și Autoritatea Publică Locală 

pentru rezolvarea problemelor sanitare și sociale  

Îmbunătățirea accesului la infrastructura 

medicală 

7 Ambulanță achiziționată 

8 Dispensar veterinar modernizat 

9 Post medic generalist înființat 

10 Număr de sesiuni de informare și educare a 

populației referitor la adoptarea unui mod de viață 

sănătos organizate 

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

  

11 Număr de copii abandonați/ lăsați în grija altor 

persoane din cadrul/din afara familiei, consiliați  

psihologic  

12 Cantină socială înființată 

13 Cabinet de asistență comunitară înființat 

 

Infrastructură 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Creșterea siguranței de deplasare a 1 Pod pe DC 149 Sasu   
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locuitorilor 

 

2 Pod pe DC 149 Irimia înființat 

3 Pod pe DC146 Cămin modernizat 

4 DC 146 Hangu-Crăcăoani 7km  modernizat 

5 Număr kilometri de trotuare construiți de-a lungul 

drumurilor 

6 Număr de parcări amenajate pe DN15 

7 Numărul drumurilor sătești modernizate din 

comuna Hangu 

Creșterea nivelului de civilizație rurală 

 

8 Numărul de locuințe racordate la rețeaua de 

alimentare cu apă 

9 Numărul kilometrilor de rețea de canalizare în 

localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, 

județul Neamț construită; 

10 Stație de epurare contruită 

11 Numărul de programe de conștientizare a 

cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la 

rețeaua edilitară organizate 

12 Sistemului de colectare al deșeurilor propriu 

înființat 

13 Numărul de programe de informare și educare a 

populației cu privire la necesitatea și modul de 

gestionare a deșeurilor menajere solide post-

utilizare organizate 

14 Numărul kilometrilor de rețea iluminat public cu 
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utilzarea energiei regenerabilă  

15 Rețea gaz metan înființată în toate satele comunei 

16 Numărul regularizărilor cursurilor de apă din 

comuna Hangu și îndiguiri  

17 Numărul de panouri fotovoltaice pentru energia 

electrică din  intersecții, spații verzi  instalate 

18 Numărul spațiilor de parcare, în special în 

apropierea instituțiilor publice, amenajate 

19 Numărul de clădiri de interes public reabilitate 

20 Utilaj multifuncțional pentru întreținerea 

drumurilor achiziționat 

21 Utilaj pentru situații de urgență achiziționat 

22 Numărul şanţurilor de scurgere și a trotuarelor  

construite de-a lungul drumurilor aferente 

comunei Hangu 

Creșterea atractabilității zonei montane 

prin promovarea cicloturismului;  

Promovarea transportului nemotorizat 

23 Numărul de kilometri de piste de biciclete 

construit  

 

Agricultură/Silvicultură 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Îmbunătăţirea şi eficientizarea 

comunicării cu locuitorii comunei.  

 

1 Numărul campaniilor de promovare a 

oportunităților de finanțare pentru reîmpădurirea 

suprafețelor 
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Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

stabilizarea terenurilor, introducerea în 

circuitul agricol şi silvic a unor terenuri 

degradate.  

 

2 Numărul zonelor stabilizate a unor terenuri 

degradate;  

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

creşterea suprafeţelor împădurite  

 

4 Numărul terenurilor degradate împădurite 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență;   

5 Centru de predare a produselor din carne și lapte – 

domeniul zootehnie înființat 

Diversificarea activităților agricole 

generatoare de venit;   

6 Numărul punctelor de colectare a laptelui 

înființate 

Diversificarea activităților agricole 

generatoare de venit;   

7 Centru de prelucrare a laptelui înființat 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență;   

Diversificarea activităților agricole 

generatoare de venit;   

8 Abator la standarde europene care să deservescă și 

localitățile limitrofe înființat 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență;   

9 Numărul fermelor de păsări/ovine/bovine 

înființate 

Creșterea productivității în sectorul 

agricol și zootehnic, reducerea populației 

10 Numărul asociațiilor de crescători de ovine, 

bovine înființate 
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ocupate în agricultura de subzistență;   

Creșterea gradului de civilizație în mediul 

rural 

11 Numărul campaniilor de ecologizare a albiilor 

râurilor organizate;   

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

creşterea suprafeţelor împădurite  

12 Numărul culturilor de specii silvice cu creștere 

rapidă pentru valorificare energetică înființate; 

 

Industrie/Economie/Servicii 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Creșterea gradului de consum al 

produselor locale  

1 Piață acoperită în zona centrală pentru desfacerea 

produselor locale construită 

Practicarea unui comerţ civilizat într-o 

piaţă de animale unde este facilitată 

cererea şi ofertă.  

2 Târg pentru animale înființat 

Dezvoltarea economiei locale  

 

3 Numărul campaniilor de promovare a  

programelor guvernamentale și/sau europene 

pentru stimularea înființării sau modernizării 

întreprinderilor, organizate; 

Creșterea gradului de consum al 

produselor locale  

Stimularea economiei locale  

4 Infrastructură de valorificare a produselor locale  

înființată 

 

Promovarea unei politici de asociere a 

întreprinzătorilor locali și atrași pentru 

dezvoltarea unor activități economice; 

5 Numărul grupurilor de producători și a altor forme 

asociative cu scop economic  înființate 
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Creșterea calității serviciilor pe raza 

comunei;   

6 Numărul de servicii înființate în comună (coafor, 

croitorie, confecții textile) 

Creșterea calității serviciilor pe raza 

comunei;  

7 Punct de informare a populației cu privire la 

legislația europeană înființat 

 

Turismul 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Punerea în valoare a patrimoniului 

turistic al  comunei Hangu și a 

patrimoniului natural  

1 

 

Numărul campaniilor de promovare  turistică a 

comunei Hangu organizate 

 

Accesibilizare obiectivelor turistice din 

comuna Hangu 

 

2 Numărul de panouri indicatoare în vederea 

accesibilizării obiectivelor turistice locale montate  

Îmbunătățirea gradului de atracție al 

teritoriului rural  

3 Puncte de recreere și agrement  construite 

Creșterea atractivității comunei Hangu  

Dezvoltarea și diversificarea produselor 

turistice Susținerea economiei locale  

Punerea în valoare a obiectivelor turistice 

din comuna Hangu și a patrimoniului 

natural  

4 Numărul de obiective turistice și  de trasee 

turistice tematice amenajate/construite 

 

Dezvoltarea economică a comunității 

locale  

Creșterea calității vieții  

5 Numărul de întreprinzători privaţi consiliați în 

deschiderea de afaceri în domeniul turistic  
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Dezvoltarea turistică a Comunei Hangu  

Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în 

spații publice precum parcurile, piețele și 

clădirile publice  

6 Rețea WI-FI în centrul civic din comuna Hangu  

 

Dezvoltarea și diversificarea produselor 

turistice  

Susținerea economiei locale  

  

7 Infrastructură creată în vederea promovării 

turismului în zona Lacului Izvorul Muntelui 

8 Număr de pensiuni agroturistice 

înființate/modernizate 

9 Centru de informare turistică înființat 

10 Numărul potențialilor investitori în 

turism/agroturism identificați 

11 Punct de informare și asistență privind forndurile 

interne și externe disponibile înființat 

 

Mediul înconjurător 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

creşterea gradului de colectare 

centralizată şi ecologică a deşeurilor.  

1 Numărul de pubele ecologice pentru instituții 

publice achiziționate 

2 Centru de colectare/ 

procesare primară a deșeurilor 

plastice înființat; 

3 Infrastructură locale de 

colectare și depozitare intermediară 

a deșeurilor solide înființată; 
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Reducerea poluării  

Creșterea calității vieții  

 

4 Numărul surselor de poluare identificate și stadiul 

de afectare a mediului înconjurător 

5 Numărul  zonelor degradate reconstruite ecologic 

6 Numărul malurilor consolidate și taluzurilor prin 

înființarea de zone verzi 

 

Administrație publică 

Obiectiv prioritar Indicatori 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

1 Sistem de încălzire instalat care utilizează energie 

regenerabilă la sediul primărie comunei Hangu 

Extinderea geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în cadastru și 

cartea  Funciară 

2 Numărul lucrărilor de cadastru și Carte funciară 

efectuate în comuna Hangu 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

3 Numărul programelor de dotare și întărire 

instituțională a administrației locale efectuate 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

4 Echipamente IT performante achiziționate 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

5 Sistem de alarmă achiziționat pentru sediul 

primăriei; 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii comunității;   

6 Sistem de plată a facturilor înființat 

Eficientizarea gestionării mijloacelor 

publice;   

7 Numărul imobilelor  intabulate care aparțin 

domeniului public și privat în vederea atestării 
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inventarului prin hotărâre de consiliu local 

Orientarea serviciilor publice către 

necesitățile locuitorilor comunei;   

8 Adăpost  pentru animale fără stăpân înființat 

Reevaluarea sistemului de servicii 

publice și orientarea unor activități către 

domeniul privat;   

9 Numărul investitorilor potențiali identificați  

Numărul parteneriatelor public-privat înființate 

pentru dezvoltarea comunității   

Creșterea nivelului de accesare a 

fondurilor externe nerambursabile 

oportune pentru dezvoltarea comunității;   

10 Numărul propunerilor de proiecte elaborate pentru 

finanțări din fondurile destinate modernizării 

administrației locale   

 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor 

schimbări socio-economice sau administrative majore să se efectueze revizuiri 

ale 

strategiei. 

Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacității de a 

răspunde problemelor comunei și de a crea structuri pentru implicarea 

comunității 

locale în procesele de dezvoltare. 

Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea 

și implicarea continuă a comunității locale în planurile și prioritățile de 

dezvoltare 

viitoare.
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