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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Context 
Aderarea României la Uniunea Europeană a impus şi alinierea politicii 

naţionale de dezvoltare a ţării noastre la politicile europene şi adaptarea 

legislaţiei la acquis-ul comunitar, în vederea dezvoltării durabile şi eliminării 

disparităţilor existente la nivelul statelor membre. 

 

Strategia Europa 2020 trasează ţinte ambiţioase pentru statele membre 

în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă 

şi incluziunii sociale şi îmbunătăţirea competitivităţii in general. În 

concordanță cu acest document programatic, statele membre ale UE îşi 

stabilesc politici şi planuri de dezvoltare la nivel naţional ținând cont, 

evident, de gradul propriu de dezvoltare, de potențialul şi resursele de care 

acestea dispun. 

 

În acest context s-a realizat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 

a României, Orizonturi 2013-2020-2030, conform căreia se are în vedere 

un proces de dezvoltare de durată corespunzător directivelor Uniunii 

Europene, pentru a înlătura decalajele considerabile care există faţă de 

celelalte state membre. 

 

Deşi în ultimii ani a realizat progrese şi a întreprins numeroase politici şi 

acțiuni în vederea diminuării decalajelor existente, comparativ cu statele 

membre dezvoltate ale Uniunii Europene, România mai are încă de 

îmbunătățit aspecte care au fost deja depăşite cu multe decenii în urmă de 

către ţările membre care formează nucleul central al Uniunii Europene, 

aspecte ce vizează accesul la apă potabilă şi canalizare, starea generală de 

sănătate, infrastructura transporturilor, ş.a.).  

 

În vederea reducerii acestor disparităţi, în concordanţă cu priorităţile şi 

obiectivele strategice de dezvoltare ale României, Uniunea Europeană 

sprijină implementarea şi concretizarea acestor investiţii prin alocarea de 

fonduri nerambursabile. 

 

Conform Raportului de progres privind fondurile UE în Europa Centrală şi de 

Est în perioada 2007-2012, emis de către firma de consultanţă şi audit 

KPMG1, bugetul disponibil pentru România în intervalul 2007-2013 a fost de 

23,53 miliarde euro, iar rata de decontare până la finele anului 2012 a fost 

de doar 12% din bugetul aprobat.  

 

Această valoare a ratei de decontare plasează România pe ultimul loc în 

Europa Centrală şi de Est, fiind necesară astfel o repoziţionare a ţării 

noastre în cadrul accesării fondurilor europene în perioada 2014-2020. 

 

Alocările financiare nerambursabile au reprezentat o sursă viabilă de 

atragere a investiţiilor şi pentru oraşul Bicaz. În acest sens au fost depuse 

şi aprobate proiecte de investiţii la autorităţile de management în domeniul 

fondurilor nerambursabile, cu o valoare cumulată de peste 15 milioane de 

Euro. 

 

Exerciţiul financiar al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 vizează 

obţinerea unei eficacităţi maxime a utilizării fondurilor europene, cu 

implicaţii directe asupra atingerii obiectivelor fixate în programele finanţate, 

prin stabilirea unor elemente de abordare integrată a planificării şi 

                                                           
1http://194.88.148.149/22/83/df/be/default_854767282628.pdf?c=1e2ea57eee2aa

5339fea9d9df19cd343 -  accesat la data de 29.10.2013; 

http://194.88.148.149/22/83/df/be/default_854767282628.pdf?c=1e2ea57eee2aa5339fea9d9df19cd343
http://194.88.148.149/22/83/df/be/default_854767282628.pdf?c=1e2ea57eee2aa5339fea9d9df19cd343
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

implementării acţiunilor structurale, în vederea obţinerii unei dezvoltări 

durabile la nivel european, naţional, regional şi local. 

 

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020 pentru atragerea 

fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare2, Fondurile 

Europene Structurale şi de Investiţii alocate României pentru perioada 

2014-2020 sunt în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro. 

 

Pentru valorificarea acestor fonduri nerambursabile dar şi pentru 

dezvoltarea economico-socială a ţării este necesar ca în România, atât la 

nivel naţional, regional cât şi local să fie dezvoltate şi implementate politici 

publice şi strategii care să ofere o viziune coerentă de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung. 

 

Lipsa unor indicatori reali de dezvoltare şi stabilirea unor obiective 

incoerente în documentele strategice, coroborată cu lipsa strategiilor de 

dezvoltare locală şi regională a fost una din problemele perioadei 2007-

2013. Programarea eficientă a viitoarelor documente strategice (2014-

2020) care să atragă investiţiile viitoare cu fonduri UE reprezintă unul 

dintre factorii care pot duce la o mai bună absorbţie pe viitor. 

 

În scopul de a contribui la optimizarea performanţei economice a României, 

Comisia Europeană3 a transmis opt recomandări specifice, având la bază 

analiza problemelor cu care se confruntă ţara noastră. 

                       

 

 

                                                           
2 Publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, în 

data de 1 octombrie 2013; 
3http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/country-

specific-recommendations/index_en.htm, accesat la data de 25.10.2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura nr. 1.3 – Recomandările Comisiei europene 

 pentru România 
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http://www.fonduri-ue.ro/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/country-specific-recommendations/index_en.htm
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Urbanizarea şi programarea investițională.  

Oraşe mici şi mijlocii 

 

Devenit oraş la 27 august 1960, Bicazul se încadrează în categoria oraşelor 

mici cu o populaţie de 8.386 locuitori şi o suprafaţă de 148,9 kmp.  

 

Deşi din punct de vedere administrativ Bicazul are statut de oraş, acesta se 

confruntă cu probleme care nu sunt specifice unei astfel de forme de 

organizare, cum ar fi accesibilitatea parţială a populaţiei la utilităţi publice, 

infrastructura rutieră şi utilitară deficitară, procent ridicat al populaţiei 

expuse la risc de sărăcie, aspecte care contribuie major la gradul scăzut de 

atractivitate al oraşului. Procesul unei urbanizări durabile a localităţii implică 

însă, atragerea pe viitor a unor surse importante de capital, iar alocarea 

financiare acordată României de către Uniunea Europeană pentru exerciţiul 

financiar 2014-2020 este o oportunitate în acest sens. 

 

În cadrul Studiului secundar privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii 

de dezvoltare Nord-Est se face referire la o problemă actuală cu privire la 

oraşele mici şi mijlocii, şi anume pierderea funcţiei urbane a acestora, la 

care deseori se adaugă şi intensificarea problemelor sociale, precum: 

calitatea scăzută a infrastructurii publice, degradarea utilităţilor urbane,  

incapacitatea de a conserva  bunurile istorice şi  culturale.  

 

Existenţa diferenţelor majore între modul în care se gestionează regiunile 

puternic urbanizate şi regiunile profund rurale, între teritoriile care prezintă 

bariere şi obstacole în calea dezvoltării şi teritorii mai uniforme, lipsite de 

astfel de obstacole, determină imposibilitatea aplicării unei politici universal 

valabile. Aceste politici trebuie să fie adaptate la specificul teritoriului în 

care sunt aplicate, astfel încât să valorifice potenţialul existent şi să 

promoveze integrarea dimensiunii teritoriale în politicile sectoriale de la 

toate nivelurile de guvernare. 

 

Având în vedere aceste deficienţe, unul dintre obiectivele propuse în cadrul 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-

2020-2030 este „sprijinirea dezvoltării economice şi sociale echilibrate 

teritorial şi durabile a regiunilor României corespunzător nevoilor şi 

resurselor lor specifice prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere; 

îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi a mediului de afaceri pentru a 

face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai 

atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci”. 

 

Urmărind să răspundă liniilor trasate în această strategie, programul de 

dezvoltare a oraşului Bicaz 2014 - 2020, vizează revitalizarea 

economico-socială a acestuia  în acord cu specificul teritorial al zonei, 

obiectivele turistice, resursele disponibile la nivel de administrație 

locală şi potențialul de dezvoltare existent.  
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Necesitatea  

planificării strategice 
 

Premisa întocmirii unei strategii de dezvoltare este crearea unui instrument 

pentru comunitatea locală care să contureze direcţiile viitoare de dezvoltare 

pornind de la resursele actuale de care dispune oraşul Bicaz.  

 

Importanţa unei planificări strategice este tot mai evidentă în contextul aderării 

la Uniunea Europeană, fiind principiul de alocare şi de distribuire a fondurilor 

europene. O astfel de abordare conferă un scop şi o direcţie comunităţii de a-şi 

armoniza necesităţile şi aşteptările proprii cu politicile şi programele de 

dezvoltare de la nivel naţional şi european având ca finalitate promovarea unei 

dezvoltări locale durabile. 

 

Strategia de dezvoltare a oraşului Bicaz 2014-2020 reprezintă atât o analiză a 

situaţiei socio-economice şi demografice existente, cu reliefarea punctelor tari 

şi slabe ale zonei, oportunităţile de dezvoltare şi eventualele riscuri ce trebuie 

evitate, cât şi un document de cercetare care transpune viziunea comunităţii 

civile în priorităţi investiţionale, măsuri şi etape ce trebuie urmate în vederea 

realizării acestora. 

 

Incertitudinea mediului economic actual impune o anumită disciplină 

comunităţilor locale, în vederea utilizării eficiente a resurselor financiare şi 

umane limitate, pentru realizarea obiectivelor propuse. Capitalul disponibil 

oricărei localităţi are variaţiuni elastice, fiind direct influenţat de gradul de 

dezvoltare al potenţialului economic, social şi uman.  

Strategia de dezvoltare a oraşului Bicaz va determina atât atragerea de 

capital în zonă, cât şi îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice 

locale de a gestiona infuziile de resurse atrase. 

 

O planificare strategică pe termen mediu şi lung va contribui la creşterea 

încrederii mediului investiţional în eficienţa administraţiei publice locale din 

oraşul Bicaz de a valorifica potenţialul zonei şi de a armoniza resursele 

disponibile cu priorităţile de dezvoltare economico-socială.  

 

Specificul teritorial al unei zone reprezintă un factor cheie pentru politica 

de dezvoltare locală. Replicarea unor politici de dezvoltare care au fost 

aplicate întru-un alt spaţiu şi context nu garantează succesul pentru orice 

comunitate. Descoperirea şi punerea în valoare a elementelor distinctive 

ale fiecărei zone, cu potenţial inovativ şi cu direcţii clare de acţiune 

contribuie la promovarea unei dezvoltări policentrice cu efecte directe 

asupra coeziunii teritoriale.   

 

Realizarea Strategiei de Dezvoltare a oraşului Bicaz pentru orizontul de 

timp 2014 – 2020 reprezintă conturarea cadrului general de coordonare şi 

planificare a proiectelor strategice locale, contribuind la asigurarea 

progresului economic şi social al zonei şi la absorbţia fondurilor 

rambursabile şi nerambursabile disponibile la nivel naţional şi european.
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Metodologia de  

elaborare a strategiei 
 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Bicaz pentru perioada 2014 -

2020 a urmărit în mod constant respectarea criteriilor de calitate utilizate la 

nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: 

relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, 

sustenabilitate, aranjamente de management şi monitorizare. 

 

Strategia de dezvoltare a oraşului Bicaz 2014-2020, prin viziunea şi 

obiectivele propuse, a fost elaborată în concordanţă cu politicile comunitare, 

strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la 

nivel judeţean şi regional, asigurând beneficiul integrator al planului de 

investiţii propus.  

 

Astfel, în procesul de elaborare s-a avut în vedere corelarea cu următoarele 

documente programatice: Strategia de Dezvoltare Urbană a Municipiului 

Piatra Neamţ, Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, 

Analiza Socio-economică în perspectiva dezvoltării rurale 2014-2020, Studiu 

secundar privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-

Est (2012), Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, Acordul de parteneriat propus de România 

pentru perioada de programare 2014-2020 (Octombrie 2013) şi alte 

documente programatice. 

 

Din punct de vedere metodologic s-au parcurs două etape importante în 

realizarea strategiei, după cum urmează: 

 radiografia stadiului actual de dezvoltare socio-economică; 

 conturarea viziunii şi întocmirea planificării strategice. 

Radiografia stadiului actual de dezvoltare socio-economică 

 

Realizarea primei etape a presupus culegerea de date statistice şi 

interpretarea acestora. Analiza stadiului actual al oraşului Bicaz s-a 

interconectat cu analiza principalelor documente de programare strategică 

de la nivel judeţean, regional şi naţional pentru o evidenţiere clară a 

tendinţelor şi direcţiilor de dezvoltare.  

 

Importante în analiza stadiului socio-economic al oraşului Bicaz au fost şi 

informaţiile şi datele statistice emise de Institutul Naţional de Statistică, 

respectiv cele furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Neamţ prin 

intermediul Anuarului Statistic al judeţului Neamţ pentru anul 2011.  

 

De asemenea, pentru informaţii suplimentare au fost solicitate informaţii de 

la instituţii publice, precum: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Neamţ, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Neamţ, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, Primăria 

oraşului Bicaz, etc. Astfel, a fost asigurată în cadrul elaborării strategiei, 

consultarea cu caracter participativ a părţilor interesate prin intermediul 

solicitărilor de informaţii publice. 

 

Având ca punct de reper radiografia actuală a oraşului, coroborată cu 

informaţiile rezultate din cadrul dezbaterilor publice a fost întocmită analiza 

SWOT, etapă importantă pentru înţelegerea poziţiei strategice şi pentru o 

imagine de ansamblu a Bicazului, astfel încât să fie valorificate punctele tari 

şi oportunităţile şi reduse punctele slabe şi ameninţările.  
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Conturarea viziunii şi întocmirea planificării strategice  

 

Această etapă de planificare strategică propriu-zisă a fost realizată în cadrul 

unui proces public participativ, conform modelelor de bună practică utilizate 

atât la nivel naţional, cât şi în Statele Membre ale Uniunii Europene.  

 

Stabilirea şi alegerea unor persoane cu drept de decizie din cadrul 

administraţiei publice locale Bicaz, responsabile cu supervizarea procesului de 

elaborare a strategiei a reprezentat un prim instrument în realizarea acestei 

etape. 

 

Consultarea stakeholderi-lor (factori importanţi), necesară pentru o 

planificare strategică realistă s-a realizat prin organizarea unor consultări 

publice cu membrii grupurilor ţintă, respectiv consilieri locali, reprezentanţi ai 

instituţiilor publice locale, mediului de afaceri, etc.  

 

Organizarea de şedințe cu comitetele de lucru stabilite pe domenii 

investiționale a reprezentat un instrument important pentru centralizarea 

nevoilor şi planurilor de investiții locale în concordanţă cu programarea 

financiară naţională şi europeană pentru perioada 2014-2020.  

 

În acest context, administrația locală a oraşului Bicaz a nominalizat persoane 

reprezentative cu expertiza necesară pentru trasarea direcțiilor de acțiune 

viitoare în funcție de domeniul de investiţie stabilit. Au fost organizate 7 

comitete consultative, respectiv: 

 Comitet consultativ – infrastructură şi telecomunicaţii; 

 Comitet consultativ - educaţie şi formare profesională; 

 Comitet consultativ - turism, cultură şi patrimoniu cultural; 

 Comitet consultativ – ocupare şi servicii sociale; 

 Comitet consultativ - servicii de sănătate; 

 Comitet consultativ - dezvoltare antreprenorială şi mediu; 

 Comitet consultativ - management urban şi administraţie 

publică. 

În cadrul consultărilor publice au fost prezentate şi analizate problemele cu 

care se confruntă mediul local, s-au dezbătut propunerile de proiecte pentru 

dezvoltarea zonei, priorităţile investiţionale şi direcţiile de dezvoltare. 

 

În urma consultărilor publice a fost conturată viziunea oraşului Bicaz şi 

definitivate obiectivele strategice, priorităţile, fişele de proiecte, măsurile şi 

direcţiile de dezvoltare. 

 

Ultimul pas a constat în supunerea documentului draft al strategiei 

consultării publice prin utilizarea următoarelor instrumente: publicarea pe 

site-ul primăriei a textului strategiei, întocmirea şi transmiterea spre 

consultare a unui rezumat al strategiei către stakeholderii locali şi 

organizarea de întâlniri de analiză a conţinutului strategiei. 

 

În urma parcurgerii acestor etape, a rezultat textul variantei finale a 

strategiei de dezvoltare locală a oraşului Bicaz 2014-2020. Din punct de 

vedere structural, strategia de dezvoltare a oraşului Bicaz cuprinde 

următoarele capitole relevante pentru planificarea strategică aferentă 

perioadei 2014-2020. 
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1 Aspecte introductive 

În cadrul acestui capitol a fost tratată importanţa unei planificări strategice la nivelul oraşului Bicaz în vederea 

alinierii obiectivelor locale de investiţii cu strategii şi documente programatice naţionale şi europene cu efecte 

directe asupra absorbţiei resurselor financiare disponibile pentru perioada 2014-2020. De asemenea, s-au avut 

în vedere metodele de abordare şi consultare a stakeholderilor locali (instituţii publice, mediu de afaceri, 

organizaţii, etc.) şi a grupurilor de lucru din administraţia publică locală. 

2 Profilul general al 

oraşului Bicaz 

Prin intermediul acestui capitol s-a urmărit diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio-economică a 

oraşului Bicaz, prin culegerea de date statistice existente şi analiza acestora în scopul de evidenţiere a 

tendinţelor de dezvoltare şi a nevoilor identificate. 

3 Analiza SWOT 

Analiza SWOT, prin care s-a urmărit identificarea punctelor tari care pot constitui o bază pentru dezvoltarea 

ulterioară a oraşului, a punctelor slabe şi a oportunităţilor, astfel încât să poată fi stabilite noile direcţii de 

acţiune, în vederea accesării fondurilor europene, pentru a îmbunătăţi situaţia actuală, atât prin eliminarea 

punctelor negative, cât şi prin valorificarea oportunităţilor existente, şi nu în ultimul rând identificarea 

ameninţărilor, pentru a putea fi luate măsuri concrete de prevenire. 

4 Direcții strategice de 

dezvoltare 

Direcţii strategice de dezvoltare, capitol în cadrul căruia au fost stabilite obiectivele oraşului Bicaz pentru 

perioada 2014-2020, respectiv planurile de acţiune, şi au fost identificate sursele de finanţare pentru investiţiile 

ce se doresc a fi îndeplinite prin intermediul acţiunilor propuse. De asemenea, au fost prezentate acţiunile 

investiţionale în funcţie de priorităţi, aliniate la documente programatice relevante la nivel naţional şi regional în 

vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană. 

5 Implementare. 

Monitorizare 

Capitol tratat datorită importanţei pe care o are implementarea eficientă a măsurilor propuse, fiind necesară 

totodată şi o monitorizare atentă pentru a vedea în ce măsură obiectivele strategice propuse vor fi atinse la 

nivelul oraşului Bicaz. Prin procesul de monitorizare se are în vedere prevenirea eventualelor obstacole ce pot 

interveni pe parcursul implementării strategiei, în vederea eficientizării procesului şi reducerii unor riscuri ale 

căror apariţie poate fi previzionată. În cadrul acestei părţi sunt prezentate propuneri şi recomandări privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Bicaz în perioada 2014-2020. 

6 Impactul implementării 

strategiei de dezvoltare 

Impactul implementării strategiei de dezvoltare a oraşului Bicaz, prin intermediul căruia au fost evidenţiate 

efectele care vor rezulta din implementarea măsurilor propuse, pornind de la obiectivele strategice stabilite 

iniţial. 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Istoric 
Prima atestare documentară a Bicazului – oraşul 

de la poalele Ceahlăului, datează din anul 1611 

din timpul lui Constantin Movilă Voievod, într-un 

hrisov din 12 august 1611, în care se menţiona: 

„satul Bicaz ... format pe moşia Mănăstirii 

Bisericani”.  

 

Localitatea rurală a ieşit din anonimat începând 

cu 1951, când au început lucrările de construcție 

a barajului pe lacul de acumulare Izvorul 

Muntelui, cunoscut şi ca Lacul Bicaz. Miile de 

oameni aduşi de regimul comunist în zonă au 

dat naştere coloniei şi, ulterior, oraşului Bicaz, 

care în vremurile sale de glorie, a ajuns la circa 

15.000 de locuitori.  

În 1952 aici avea să fie pusă în funcţiune 

Fabrica de Ciment Bicaz care asigura necesarul 

de ciment pentru ridicarea barajului de la 

Izvorul Muntelui.  

 

În 1960 s-au terminat lucrările la acest proiect 

gigant şi a intrat în funcţiune şi hidrocentrala 

„Stejaru”. În acelaşi an, la 26 august, printr-un 

decret publicat în Monitorul Oficial Bicazul a fost 

declarat oraş. 

 

În ultimii  50 de ani oraşul Bicaz s-a dezvoltat şi 

chiar a prosperat prin apariţia industriei 

cimentului şi a altor fabrici de dimensiuni  

variate, din diverse ramuri economice, care au 

contribuit în mod direct la apariţia de noi locuri 

de muncă în zonă.  

 

În următoarea perioadă se doreşte conturarea 

imaginii de oraş turistic, renumit pe piaţa de 

profil, obiectiv care atins va conduce la 

prosperitatea zonei şi la asigurarea de noi locuri 

de muncă, având în vedere proximitatea 

oraşului cu o serie de obiective turistice naturale  

care atrag anual un număr important de turişti 

(Lacul Izvorul Muntelui, Barajul Bicaz, MasivuL 

Ceahlău, zona Portului Bicaz, etc.). 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1951
http://ro.wikipedia.org/wiki/Barajul_Izvorul_Muntelui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Barajul_Izvorul_Muntelui
http://ro.wikipedia.org/wiki/26_august


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2.2 Amplasare şi accesibilitate 

 



                Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

  

 

 as        
                  17 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Amplasare şi  

accesibilitate 
Oraşul Bicaz este situat în judeţul Neamţ la intersecţia drumurilor naţionale 

ce duc spre Piatra Neamţ (26 km), spre Durău (50km) sau spre Lacul Roşu 

(30km), fiind amplasat la poalele Muntelui Ceahlău, la confluenţa Bistriţei 

cu Bicazul.   

Figura nr. 2.1 – Localizarea oraşului Bicaz la nivel de judeţ 

 

Bicaz face parte din Regiunea Nord-Est, regiunea de dezvoltare cu cea mai 

mare suprafaţă din România (36.850 km).  

Din punct de vedere administrativ, oraşul Bicaz este mărginit de masivul 

Ceahlău şi comuna Hangu la nord, de comuna Tarcău la sud, de comuna 

Taşca la vest şi de comunele Pângăraţi şi Tarcău la Est. 

 

Bicazul este situat în principalul punct de acces atât spre Masivul Ceahlău cât 

şi spre numeroase obiective turistice din zonă:  

 Peştera Toşorog (24 km); 

 Peştera Munticelu (26 km); 

 Cheile Bicazului şi Cheile Şugăului (25 km); 

 Poiana Teiului şi Valea Tarcăului; 

 ruinele Palatului Cnejilor sau Mănăstirea Buhalniţa ctitorită în 1627; 

 staţiunile Durău şi Borsec; 

 primul complex hidroenergetic din ţară – barajul şi lacul de acumulare 

Izvoru Muntelui. 

 

Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere, oraşul Bicaz este străbătut de 2 

drumuri naţionale şi de 1 drum judeţean, respectiv: 

 Drumul naţional D.N. 15 care face legătura între Turda şi Bacău;  

 Drumul naţional D.N. 12C între Gheorghieni - Lacul Roşu – Bicaz; 

 Drumul judeţean D.J. 155 F care face legătura între Bicaz - Izvorul 

Muntelui - Durău - Ceahlău şi Bistricioara. 
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Pe cale feroviară, legăturile naţionale se realizează prin reţeaua CFR, 

magistrala secundară 509 Bicaz – Piatra Neamţ – Buhuşi – Bacău. Fluxul 

feroviar din cadrul gării din Bicaz este asigurat prin: 

 6 trenuri personale pe ruta Bicaz - Piatra Neamţ - Bacău şi retur; 

 2 trenuri accelerat pe ruta Bicaz – Piatra-Neamţ – Bacău  - Roman 

– Paşcani – Iaşi şi retur; 

 2 trenuri Intercity pe ruta Bicaz – Piatra-Neamț - Bacău – Adjud – 

Focşani – Buzău – Ploieşti Sud – Bucureşti Nord. 

 

Pentru transportul mărfurilor există o cale ferată cu ecartament normal 

care asigură conexiunea între  Bicaz  - Bicazu Ardelean – Bicaz Chei. 

 

Distanţele între Bicaz şi capitală, respectiv principalele oraşe din Moldova 

sunt următoarele: 

 Bicaz – Bucureşti: 347 km;  

 Bicaz – Iaşi: 156 km;  

 Bicaz – Suceava: 127 km; 

 Bicaz – Bacău: 86 km. 

 

Cel mai apropiat aeroport de oraşul Bicaz este cel de la Bacău. Distanță 

dintre Bicaz şi Aeroportul Bacău este de 92 de km şi poate fi parcursă cu 

maşina în aproximativ 1 oră şi 30 de minute. Rutele directe disponibile de 

pe aeroportul Bacău spre oraşe europene din cadrul unor ţări dezvoltate 

economic precum Marea Britanie, Irlanda, Spania, Turcia, reprezintă un 

real suport pentru atragerea investitorilor străini în zonă cu efecte directe 

asupra impulsionării mediului de afaceri şi a diversificării domeniilor 

investiţionale.  

 

O alternativă mai îndepărtată pentru rute aeriene este şi aeroportul 

internaţional din Iaşi, aflat la o distanţă de 171 km de oraşul Bicaz. 

Aeroportul Internaţional Iaşi operează zboruri atât pe rute interne cât şi pe 

rute externe.  

 

Zborurile interne au ca destinaţie Aeroportul Otopeni Bucureşti, iar cele 

externe sunt către Italia (Roma, Torino, Bologna), Austria (Viena) şi Marea 

Britanie (Londra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       2.3 Imagine şi vizibilitate 
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Imagine  

şi vizibilitate 
 

Oraşul Bicaz, cunoscut ca „oraşul mării dintre munţi”, 

situat la poalele Muntelui Ceahlău, prezintă un real 

potenţial de a deveni un important centru turistic 

judeţean, având în vedere proximitatea sa faţă de cele 

mai importante obiective turistice ale judeţului Neamţ, 

printre care şi rezervaţia naturală Ceahlău.  

Urbanizarea şi dezvoltarea industrială a 

localităţii are ca punct de plecare procesul 

de dezvoltare a văii Bistriţei, Bicazul fiind 

ales drept centru pentru lucrările 

hidroenergetice de mare amploare 

efectuate pe cursul râului Bistriţa, 

începând cu anul 1951. 

 

Instaurarea regimului comunist în 

Romania – din anul 1945 – care urmărea 

dezvoltarea industriei grele a relansat 

planul construirii barajului de la Bicaz şi 

hidrocentrala Stejaru din nevoia 

stringentă de energie electrică. 

 

De asemenea, construirea Fabricii de 

Ciment de la Bicaz este strâns legată de 

începutul lucrărilor de construcţie a 

barajului, a hidrocentralei de la Stejaru şi 

de existenţa rocilor de calcar în zona 

Bicaz Chei. 

 

Oraş muncitoresc în trecut, Bicazul, 

datorită poziției geografice şi resurselor 

naturale disponibile, a devenit un 

important reper turistic în regiunea Nord 

Est. Lacul de acumulare „Izvoru Muntelui”, 

cunoscut şi sub numele de „Lacul Bicaz” este 

cel mai mare lac antropic amenajat pe râurile 

interioare din România. În apropierea 

barajului este amenajat Portul Bicaz unde se 

pot face mini – croaziere cu vaporul pe lac 

sau se pot închiria bărci, şalupe şi hidro-

biciclete. Anual, se sărbătoreşte pe 15 

august, Ziua Marinei, fiind singurul oraş de 

munte din țară unde se organizează un astfel 

de eveniment.  

 

Despărţite doar de aproximativ 20 de km de 

oraşul Bicaz, Cheile Bicazului reprezintă una 

din cele mai atrăgătoare zone turistice ale 

României, făcând legătura între judeţele 

Neamţ şi Harghita. Zona este străbătută de 

drumul transcarpatic DN 12C ce leagă oraşul 

Gheorgheni de Bicaz. Drumul din Cheile 

Bicazului este format de serpentine de o 

frumuseţe deosebită.  

 

Atracția turistică a oraşului Bicaz este 

datorată pe lângă Cheile Bicazului şi altor 

obiective existente în zonă precum: 

 Lacul Izvorul Muntelui; 
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 Monumentul Piatra Teiului; 

 Barajul de la Bicaz; 

 Rezervaţia Naturală Secu;  

 Munţii de pe raza oraşului; 

 Pereţii de calcar ai stâncilor ascund peşteri de o frumuseţe uimitoare 

(Peştera Neagră, Peştera Cascada); 

 Parcul Naţional Ceahlău. 

 

Anual, Bicazul atrage peste 10.000 de turişti care înnoptează în structurile 

de cazare existente, însă la acest număr se adaugă şi persoanele care 

tranzitează zona pentru a ajunge la anumite obiective turistice renumite din 

imediata apropiere. Un exemplu concret este Parcul Naţional Ceahlău, care a 

atras în anul 2013 un număr 33.6054 vizitatori. 

 

De asemenea, o atracţie deosebită a zonei o constituie şi numeroasele 

activităţi artizanale ce au loc aici: pictarea icoanelor, meşteşugul lemnului, 

olărit, sculptura in piatră, ţesutul şi lucrăturile din piele, blănărie, măşti 

populare. 

 

Construirea unei imagini pozitive şi puternice a oraşului Bicaz trebuie să aibă 

la bază, nu doar mentalitatea, respectiv ospitalitatea localnicilor, calitatea 

serviciilor, artă şi cultură sau calitatea vieţii (ambianţa oraşului, serviciile şi 

posibilităţile oferite în materie de recreere), ci şi o infrastructură rutieră şi de 

utilităţi adecvată, de comunicaţii, economie sustenabilă şi condiţii sociale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău 

5 Sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-ontent/uploads/2012/08/TS2.pdf  

 
Bicaz – “oraşul mării dintre munți” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2.4 Demografie 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Demografie 
 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, „evaluarea corectă a stării capitalului uman şi a 

tendinţelor de evoluţie pe termen mediu şi lung este de o importanţă 

fundamentală pentru proiectarea realistă a perspectivelor unui model 

sustenabil de dezvoltare în toate componentele sale esenţiale: economic, 

socio-cultural şi de mediu”. 

 

Demografia are un impact major asupra dezvoltării economice a oraşului 

Bicaz, reprezentând un pilon pentru susţinerea atractivităţii locale. Datorită 

interdependenţelor existente între aceasta şi alţi indicatori socio-economici, 

s-a realizat în cele ce urmează o analiză a evoluției demografice  locale, 

remarcându-se influenţe reciproce majore. 

 

 

Radiografia principalelor schimbări  
 

În anul 2011 populaţia oraşului Bicaz s-a cifrat la 8.386 locuitori, în scădere 

cu aproximativ 1,04% faţă de anul 2010, şi cu circa 2% faţă de anul 2008.  

 

Tabel nr. 2.1 – Evoluţia numărului de locuitori ai oraşului Bicaz  

Nr. 

crt. 
Anul 2008 2009 2010 2011 

1. Populaţia Totală*) 8.556 8.471 8.474 8.386 

Sursa: Anuarul statistic, ediţiile 2009, 2010, 2011 şi 2012. 

 

Scăderea demografică înregistrată în ultimii ani are drept cauză principală 

fenomenul de migraţie externă. Numărul persoanelor plecate la muncă în 

străinătate sub o formă legală sau nu, definitiv sau temporar este aproape 

imposibil de cuantificat având în vedere lipsa unor date oficiale referitoare la 

acest aspect demografic important.  

 

Conform datelor înregistrate la recensământul din 2011, în oraşul Bicaz  

ponderea populaţiei stabile era de aproximativ 75% din populaţia totală 

(6.2985 persoane din totalul de 8.386). Existenţa obiectivelor industriale din 

zonă (fabrica de ciment situată în apropiere, hidrocentrala Stejaru) oferă 

oportunităţi de ocupare a populaţiei, însă nu sunt suficiente în raport cu 

necesităţile populaţiei oraşului Bicaz. Se impune suplimentarea acestora prin 

atragerea de investitori şi stimularea creşterii numărului de întreprinderi 

care să activeze pe plan local, pentru a stopa sau diminua gradul de 

migraţie a populaţiei spre zone mai dezvoltate din punct de vedere 

economic. 

 

Analizând piramida vârstelor populaţiei oraşului Bicaz, se constată prezenţa 

fenomenului de îmbătrânire demografică, cauzat în principal de raportul 

negativ dintre natalitate şi mortalitate şi de soldul migratoriu negativ din 

ultimii ani. Dacă la nivelul anului 2006, se înregistra o rată pozitivă, 

începând cu anul 2007, raportul dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii este 

negativ, ecartul cel mai mare fiind înregistrat în anul 2011 (- 5‰). Astfel, 

rata de înlocuire a forţei de muncă în oraşul Bicaz este de 679‰, ceea ce 

înseamnă că, peste aproximativ 10-15 ani, fiecare 1.000 locuitori stabili ce 

vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuiţi de 679 persoane. Practic, deficitul 

de forţă de muncă este de 321 de persoane.  

 

De asemenea ponderea din ce în ce mai scăzută a populaţiei tinere, 

concomitent cu creşterea progresivă a populaţiei vârstnice din ultimii ani, 

                                                           
5 Sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-ontent/uploads/2012/08/TS2.pdf  

http://www.recensamantromania.ro/wp-ontent/uploads/2012/08/TS2.pdf
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conduc la exercitarea unei presiuni socio-economice ridicate a populaţiei 

dinafara vârstei de muncă asupra populaţiei care contribuie la economia 

locală, raportul dependenţei demografice înregistrat în anul 2010 fiind de 

610‰. 

 

Un aspect pozitiv în perioada de analiză demografică 2006 - 2011 a oraşului 

Bicaz reliefează un trend descendent al numărului de născuţi morţi de la 2 în 

2007 la 0 în anul 2011. Mai mult, în ultimii 3 ani, nu s-au mai înregistrat 

cazuri de născuţi morţi. 

 

 

 
Figura nr. 2.2. – Harta județelor de unde au plecat cele mai multe persoane 

la recensământul din 2012 

Indicatori reprezentativi. Analiză 
 

Dintre indicatorii demografici s-au analizat acei indicatori ai căror evoluție 

prezintă impact sporit asupra dezvoltării socio-economice a oraşului Bicaz. 

S-au considerat reprezentativi pentru analiză următorii indicatori: densitatea 

populaţiei, structura populaţiei pe sexe, structura populaţiei pe grupe de 

vârstă, structura populaţiei din punct de vedere etnic, structura populaţiei 

din punct de vedere religios, rata generală a natalităţii, mortalitatea infantilă, 

rata sporului natural, migrarea populaţiei. 

 

Densitatea populației 

 

Oraşul Bicaz este încadrat în lista localităţilor urbane cu cele mai scăzute 

valori ale acestui indicator, respectiv 60 locuitori/kmp în anul 2011. Acest 

indicator prezintă o valoare cu mult inferioară mediei regionale, de 100,2 

locuitori/kmp, care depăşea media pe ţară de 89,5 locuitori/kmp.6 

 

Deşi din punct de vedere al suprafeţei administrativ-teritoriale, Bicazul 

depăşeşte de aproape două ori municipiul Piatra-Neamţ, de peste trei ori 

oraşele Târgu Neamţ şi Roznov şi de peste patru ori municipiul Roman, 

densitatea populaţiei este redusă comparativ cu acestea, deoarece oraşul 

deţine importante suprafeţe de pădure care reprezintă aproximativ 67% din 

fondul funciar al oraşului. 

 

Structura populaţiei pe sexe 

 

Analizând acest indicator se evidenţiază o repartizare echilibrată a 

populaţiei, 49,15% fiind bărbaţi, iar 50,85% femei, conform datelor de la 1 

iulie 2011 publicate în Anuarul statistic al judeţului Neamţ. Nu se constată 

                                                           
6 Analiza socio-economică a Regiunii Nord-Est; 
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diferenţe semnificative faţă de valorile înregistrate la nivelul Regiunii Nord -

Est, respectiv de 49,42% bărbaţi şi 50,58% femei.  

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

 

În ceea ce priveşte analiza pe grupe de vârstă a populaţiei urbane, grupele 

de vârstă din domeniul activ pe piața muncii (20-34 ani, 35-44 ani, 45-59 

ani), raportat la anul 2010, deţin ponderea cea mai mare din total populație, 

respectiv 59,92%. Grupa de vârstă sub 19 ani, prezintă tendințe majore de 

scădere, ajungând în anul 2010 la cifra de 1.746 persoane faţă de 2.090 

persoane înregistrate în anul 2006. 

 

Tabel nr. 2.2 – Structura populaţiei după vârstă - oraşul Bicaz  

Nr. 

crt. 

Grupă de 

vârstă 
2006 2007 2008 2009 2010 

1. 0-14 1.403 1.373 1.325 1.277 1.260 

2. 15-19 687 638 578 564 486 

3. 20-34 1.987 1.935 1.963 1.945 1.979 

4. 35-44 1.338 1.360 1.346 1.336 1.385 

5. 45-59 1.698 1.733 1.758 1.718 1.713 

6. 60-74 1.179 1.153 1.125 1.110 1.119 

7. peste 75 434 446 464 521 532 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz. 

 

Analizând ponderea grupelor de vârstă în totalul populaţiei se constată că în 

oraşul Bicaz raportul de dependenţă demografică7 are o valoare de 610‰, 

ceea ce înseamnă că în medie, 610 persoane cu vârstă de muncă susţin 

1.000 de persoane inactive. Această valoare reflectă existenţa unei presiuni 

socio-economice ridicată exercitată de populaţia dinafara vârstei de muncă 

asupra populaţiei care contribuie la economia locală a oraşului.  

                                                           
7
 raportul dintre suma efectivului populaţiei tinere şi populaţiei vârstnice şi efectivul 

populaţiei adulte 

Structura populaţiei după etnie 

 

Din punct de vedere etnic, din totalul populaţiei înregistrate la nivelul 

oraşului Bicaz, 96,11% este de naţionalitate română, 3,55% populaţie 

rromă şi 0,34% alte naţionalităţi, rezultând astfel un grad ridicat de 

omogenitate, prezent de asemenea şi la nivelul întregii Regiuni Nord-Est.   

 

Tabel nr. 2.3 – Structura populaţiei după etnie (% din totalul populaţiei oraşului) 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Români 94,78 94,80 95,25 95,26 96,11 

2. Rromi 4,84 4,82 4,37 4,37 3,55 

3. Maghiari 0,31 0,32 0,32 0,32 0,28 

4. Altă naţionalitate 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz. 

 

Astfel, populaţia oraşului Bicaz este în preponderenţă de naţionalitate 

română, înregistrându-se un trend ascendent în anii de referinţă 2007 - 

2011, în timp ce, pentru populaţia de etnie rromă, se înregistrează o uşoară 

scădere.  

 

Structura populaţiei din punct de vedere religios 

 

Majoritatea locuitorilor oraşului Bicaz sunt de religie ortodoxă, fiind urmaţi 

de catolici şi de către cei care practică alte religii. În ceea ce priveşte 

evoluţia populaţiei ortodoxe în perioada de analiză, aceasta nu cunoaşte 

variaţii majore în anul 2011, reprezentând 94,93% din totalul populaţiei. 

 

Rata generală a natalităţii  

 

La nivelul oraşului Bicaz se înregistrează o rată a natalității de 4,4‰, cu mult 

sub media de 8,2‰ înregistrată la nivelul judeţului Neamţ în anul 2011. 
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Indicatorul privind mortalitatea infantilă, este unul pozitiv, având în vedere 

că în anul 2011 nu s-au înregistrat cazuri de deces pentru nou-născuţi sub 

vârsta de un an. 

 

Tabelul nr. 2.4 – Mişcarea naturală a populaţiei 

Nr. 

crt. 
Denumire 2011 

1. Născuţi-vii 37 

2. Decese 79 

3. Sporul natural -42 

4. Decese la o vârstă de sub 1 an - 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012. 

 

Rata sporului natural 

 

În anul 2011 la nivelul oraşului Bicaz se înregistrează un spor natural de -42 

ceea ce înseamnă că numărul deceselor este mai mare decât cel al 

născuţilor vii. Având în vedere că rata natalităţii este de 4,4‰, iar cea a 

mortalităţii de 9,4‰, rezultă o rată a sporului natural negativă, de -5‰. 

 

Tabelul nr. 2.5 – Rată spor natural oraşul Bicaz 

Nr. 

crt. 
Denumire 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. 
Rată 

natalitate 
10,65‰ 9,72‰ 8,18‰ 9,68‰ 8,02‰ 4,4‰ 

2. 
Rată 

mortalitate 
9,39‰ 10,18‰ 10,75‰ 11,2‰ 11,44‰ 9,4‰ 

3. 
Rată spor 

natural 
1,26‰ -0,46‰ -2,57‰ -1,52‰ -3,42‰ -5‰ 

 

 

 

 

Rata sporului natural negativă înregistrată în Bicaz în ultimii ani prezintă 

implicaţii importante pe termen mediu şi lung, având în vedere incidenţa 

ridicată a deceselor faţă de numărul de naşteri. De aceea, sporul natural 

negativ din perioada de analiză trebuie contracarat în următorii ani pentru a 

contribui la creşterea demografică urbană a Bicazului.  

 

Migrarea populației 

 

Scăderea uşoară a populaţiei este influenţată, pe lângă efectul mişcării 

naturale a populaţiei, şi de efectul mişcării migratorii. Astfel, în anul 2011 

mişcarea migratorie în oraşul Bicaz, exprimată prin soldul schimbărilor cu 

reşedinţă a fost de -71 locuitori
8
, ceea ce înseamnă că procesul plecărilor cu 

reşedinţă a implicat cu 71 persoane mai mult decât procesul stabilirilor cu 

reşedinţă.  

 

Un alt indicator al mişcării migratorii este soldul schimbărilor de domiciliu. 

Astfel, numărul persoanelor care au sosit cu domiciliu este inferior celor care 

au plecat cu domiciliul, reflectând un deficit de - 48 de persoane la nivelul 

anului 2010. 

 

De asemenea din punct de vedere al migraţiei internaţionale, oraşul Bicaz 

înregistrează un sold negativ şi la acest indicator, ceea ce înseamnă că 

numărul imigranţilor este subunitar celor al emigranţilor. În anul 2009, de 

exemplu au plecat definitiv în altă ţară 9 persoane faţă de un număr de 7 

persoane ce au imigrat în localităţile componente ale oraşului Bicaz. 

 

 

                                                           
8
 Primăria oraşului Bicaz 



                Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

  

 

 as        
                  27 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Provocări demografice şi direcţii de acţiune.  

Impactul evoluţiei demografice asupra dezvoltării locale 
 

Raportul dintre populaţie şi economie reprezintă un indicator important atât 

pe plan local naţional, cât şi pe plan mondial, populaţia fiind suportul natural 

al ofertei de muncă, al factorilor de producţie, dar şi destinatar legitim al 

tuturor bunurilor create. 

 

Scăderea numărului populaţiei stabile reprezintă o problemă identificată 

atât la nivelul oraşului Bicaz cât şi la nivel naţional, iar o posibilă direcţie de 

acţiune cu efecte asupra creşterii populaţiei stabile este reprezentată de 

diversificarea economiei locale şi implicit crearea de  noi locuri de muncă. 

 

În oraşul Bicaz din cauza existenţei unui spor natural negativ şi a scăderii 

populaţiei, se constată o scădere a producţiei, dar şi o diminuare a 

investitorilor noi prezenţi în zonă.  

 

O altă problemă este cea a îmbătrânirii accentuate a populaţiei, întrucât 

numărul mic de angajaţi nu poate susţine financiar pensionarii, care sunt în 

număr tot mai mare. Pentru a diminua această tendinţă demografică, dar 

mai ales pentru a stimula tinerii, este necesară dezvoltarea unor programe 

de susţinere a acestei categorii de populaţie. 

 

Potrivit datelor disponibile la nivel naţional, în decembrie 2010, în România 

numărul total al salariaţilor era de 4.581.0009, în timp ce numărul 

pensionarilor a fost de 4.769.789, de unde rezultă că, în medie, fiecare 

salariat întreţine 1,04 pensionari. Comparativ, în oraşul Bicaz fiecare salariat 

întreţinea 0,85 pensionari, înregistrând astfel o valoare mult mai bună faţă 

de cea de la nivel naţional. În anul următor însă, media numărului de 

pensionari/salariat a înregistrat un trend nefavorabil, fiecărui salariat 

                                                           
9
 Institutul Naţional de Statistică – Anuar statistic, ediţia 2011; 

revenindu-i 1,29 pensionari, evoluţie determinată atât de diminuarea 

numărului total de salariaţi din oraşul Bicaz, cât şi de creşterea numărului de 

pensionari. 

 

Migraţia populaţiei către alte localităţi sau ţări este cauzată în principal de 

criza economică actuală, dar şi de lipsa locurilor de muncă locale. Stoparea 

acestui fenomen ar contribui la creşterea stabilităţii populaţiei din oraşul 

Bicaz, iar una din direcţiile de acţiune este corelarea strategiilor locale cu 

cele judeţene şi naţionale pentru stimularea investițiilor şi implicit crearea de 

noi locuri de muncă. 

 

Printre principalii factori ce determină structura demografică regăsim 

mortalitatea şi natalitatea. Atât  la nivelul judeţului Neamţ, cât şi la nivelul 

oraşului Bicaz, sporul natural este unul negativ, numărul deceselor fiind mai 

mare decât numărul nou-născuţilor. Numărul mai mare de decese decât cel 

al naşterilor este o tendinţă care se regăseşte şi la nivel naţional, conducând 

treptat la scăderea populaţiei. Ca direcţii de acţiune viitoare, menţinerea sau 

creşterea ajutoarelor oferite pentru creşterea copilului, pot duce la creşterea 

ratei natalităţii, care pe termen lung ar contribui la creşterea populaţiei 

active.  

 

În cadrul Analizei Socio-Economice a Regiunii Nord-Est 2014 - 2020, este 

prezentat un studiu referitor la evoluţia populaţiei din grupele 0 - 14 ani, 

respectiv peste 60 de ani, în vederea identificării zonelor din regiune care se 

confruntă cu procesul de întinerire, respectiv de îmbătrânire a populaţiei. 

Conform acestuia, Bicaz face parte din acele localităţi în care au avut loc 

descreşteri mai mari de 10% ale populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, 

tendinţă prezentă şi în judeţul Neamţ.  
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Totuşi, un aspect important în perioada analizată (2006-2010) este că la 

nivelul oraşului nu se înregistrează concomitent creşteri cu peste 10% a 

populaţiei cu vârsta de peste 60%, spre deosebire de localităţile care trec 

printr-un proces accentuat de îmbătrânire, precum Oneşti şi Sarata (judeţul 

Bacău), respectiv Rediu (judeţul Neamţ).  

 

Din punct de vedere economic, din cauza regresului demografic ce se 

înregistrează la nivelul oraşului, zona Bicazului ar putea deveni o piaţă mai 

mică, dar şi mai scumpă, neatractivă pentru investitorii străini, bazându-se 

pe statutul de piaţă simplă de desfacere, dependentă de produsele şi 

tehnologia din import. 

 

În ceea ce priveşte direcţiile de acţiune, acestea trebuie să vizeze în principal 

creşterea ratei natalităţii şi diminuarea ratei mortalităţii. Astfel, o eventuală 

creştere a natalităţii poate fi determinată de o serie de politici ale statului cu 

privire la acordarea unor drepturi sau facilităţi persoanelor care urmează a 

avea cel puţin un copil. Stimularea naşterilor reprezintă o soluţie ce ar trebui 

adoptată pentru a diminua cât mai multe din riscurile şi problemele care 

apar din cauza fenomenului de îmbătrânire a populaţiei.  

 

De asemenea, o altă direcţie de acţiune pentru îmbunătăţirea cadrului 

demografic este diminuarea migraţiei populaţiei de la nivelul oraşului Bicaz. 

Se constată faptul că atât la nivelul judeţului Neamţ, cât şi la nivelul oraşului 

Bicaz, persoane calificate în muncă, în principal populaţia activă, continuă să 

plece în zone mai dezvoltate din punct de vedere socio-economic.  

 

Stimularea investiţiilor în zonă, acordarea de facilităţi financiare pentru 

posibilii investitori, sunt câteva dintre soluţiile ce pot fi abordate pentru a 

stimula agenţii economici să investească în zonă şi implicit pentru a crea noi 

locuri de muncă.  

În concluzie, din punct de vedere demografic, oraşul Bicaz se confruntă atât 

cu fenomenul de îmbătrânire demografică, cât şi cu cel de migraţiune, ale 

căror efecte se vor resimţi în special pe termen lung. Mai mult decât atât, 

lipsa regenerării demografice va avea efecte şi asupra sectorului economic, 

fapt ce se va răsfrânge asupra dezvoltării locale.  
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Dezvoltare economică 
 

Potrivit Strategiei Europa 2020, recenta criză economică a afectat într-o 

mare măsură întregul continent, „progresele constante în materie de 

creştere economică şi de creare de locuri de muncă înregistrate în ultimii 

zece ani fiind anulate”. 

 

II.5.1 Radiografia principalelor schimbări  
 

La nivelul oraşului Bicaz erau active peste 100 de unităţi economice, cu 

diferite domenii de activitate, dintre care remarcându-se sectoarele  

industrie, comerţ şi turism. 

 

În ultimii 2 ani se constată diminuarea cu aproximativ 12% a numărului 

total de întreprinderi, de la 135 în anul 2010, la 118 în anul 2011, situaţie 

care a determinat consecinţe negative în plan socio-economic, atât asupra 

evoluţiei numărului de angajaţi, care a scăzut cu 8,5% în perioada analizată, 

cât şi a cifrei de afaceri totale, care a înregistrat o reducere semnificativă, de 

aproximativ 50%.  

 

Această schimbare majoră produsă la nivelul cifrei de afaceri totale a fost 

determinată atât de intrarea în insolvenţă a unor întreprinderi, cât şi de 

situaţia nefavorabilă din punct de vedere economico-financiar a unor firme 

care şi-au menţinut cu greu starea de funcţionare, instabilitatea economică 

determinată de criza din ultimii ani fiind astfel amplu resimţită şi la nivel 

local. 

 

Domeniul economic de activitate cu rol determinant în reducerea majoră a 

cifrei de afaceri totale înregistrate, este reprezentat de comerţul cu 

amănuntul, care a anihilat creşterile vânzărilor înregistrate de unităţile din 

alte domenii, înregistrând o scădere cu peste 70% în anul 2011 faţă de anul 

2010. Pe lângă încetarea activităţii unor firme din acest sector, un alt factor 

care a stat la baza acestei schimbări negative este şi scăderea puterii de 

cumpărare a populaţiei Bicazului. 

 

Un aspect pozitiv este faptul că în ultimii ani, mediul de afaceri local începe 

să se orienteze spre valorificarea resurselor existente pe plan local, având în 

vedere creşterile cifrei de afaceri înregistrate din activitatea de prelucrare a 

lemnului (cu aproximativ 30% în anul 2011), şi respectiv din activitatea 

turistică a unităţilor de cazare (cu 356% în anul 2011 raportat la anul 2010). 

 

O pierdere importantă pentru mediul de afaceri local este reprezentată de 

încetarea activităţii sucursalei fabricii Heidelberg Cement, pe teritoriul 

administrativ al oraşului. În prezent, clădirea în care aceasta îşi desfăşura 

activitatea este într-o stare de degradare accentuată, fiind necesare investiţii 

pentru reconsolidarea sa, în condiţiile în care în cadrul acesteia îşi 

desfăşoară activitatea mici întreprinderi din domeniul prelucrării lemnului şi 

nu numai. 

 

Producţia de ciment reprezenta o tradiţie în oraşul Bicaz, având în vedere că 

înfiinţarea vechii fabrici de ciment a avut loc încă din anul 1951, încetarea 

activităţii în acest domeniu având repercusiuni asupra dezvoltării socio-

economice locale. Motivul mutării fabricii de ciment din oraş a fost 

reprezentat de insuficienţa terenului necesar extinderii capacităţii de 

producţie, indisponibilitatea unor suprafeţe mari de teren pentru investiţii 

majore fiind un impediment important în atragerea şi păstrarea marilor 

investitori în oraşul Bicaz. 

 

Noua locaţie a fabricii intră sub administrarea comunei Taşca, la doar 5 km 

de oraşul Bicaz, contribuţiile financiare fiind direcţionate către bugetul local 
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al acestei localităţi, fiind o pierdere semnificativă pentru mediul economic 

local al oraşului. În anul 2009, fabrica de ciment din Comuna Taşca a fost 

modernizată, extinzându-şi capacitatea de producţie la 3 milioane tone de 

ciment pe an, oferind locuri de muncă, în prezent, unui număr de 216 

persoane. Deşi nu mai activează în Bicaz, Heidelberg Cement reprezintă o 

importantă resursă de locuri de muncă pentru locuitorii din oraşul Bicaz.  

 

Implicații pozitive asupra comunităţii oraşului Bicaz sunt determinate şi de 

funcționarea Hidrocentralei Stejaru, care este localizată în comuna 

Pângăraţi, la aproximativ 15 km distanţă, oferind oportunităţi de ocupare a 

populației active din oraşul Bicaz. Hidrocentrala a fost pusă în funcţiune în 

anii 1960 - 1961, având peste 50 de ani de operare în Sistemul Energetic 

Naţional. 

 

 

Indicatori reprezentativi. Analiză 
 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori referitori la dezvoltarea 

economică, au fost analizaţi următorii: 

 demografia întreprinderilor; 

 rezultatele întreprinderilor; 

 forţa de muncă a întreprinderilor. 

 

Demografia întreprinderilor 

 

În oraşul Bicaz se înregistrează un grad relativ ridicat de diversificare a 

economiei locale, dacă analizăm după prezența de întreprinderi active în 

majoritatea sectoarelor economice. Cele mai multe activează însă, în 

domeniul comerţului, urmat de transporturi şi de construcţii. De asemenea, 

se remarcă şi prezenţa întreprinderilor din domeniile silvicultură şi 

exploatare forestieră, prelucrarea lemnului, respectiv a unităţilor de cazare şi 

de alimentaţie publică.  

 

Densitatea întreprinderilor din oraşul Bicaz la 1.000 de locuitori este una 

foarte redusă, respectiv de circa 14 întreprinderi/1.000 de locuitori, în timp 

ce la nivel de național aceasta este de 24/1.000 de locuitori10, iar media UE 

este de aproximativ 42 întreprinderi la 1.000 de locuitori11. Această situaţie 

reflectă impactul scăzut al întreprinderilor din oraşul Bicaz la dezvoltarea 

economică locală, neexistând un cadru favorabil care să stimuleze înființarea 

şi dezvoltarea iniţiativelor private. Este importantă sprijinirea înfiinţării de 

noi societăţi, respectiv susţinerea celor actuale pentru a preveni un eventual 

declin, efectele resimţindu-se ulterior în întreaga dezvoltare socio-economică 

locală. 

 

                                                           
10 Concluziile conferinței de lansare a studiului „Contribuția IMM la creşterea 

economică Prezent şi perspective”,Bucureşti, 25 iunie 2012 
11  Idem 



                Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

  

 

 as        
                  32 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Figura nr. 2.3 – Distribuţia firmelor pe domenii de activitate12 

 

Analizând evoluţia acestora după domeniul de activitate, se remarcă un 

trend ascendent pentru „Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 

lemn şi plută, cu excepţia mobilei”, „Construcţii de clădiri”. O descreştere 

majoră s-a înregistrat în domeniul „Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

                                                           
12 Direcţia Regională de Statistică Neamţ  

 

autovehiculelor şi motocicletelor”, cauzată de scăderea puterii de cumpărare 

a populaţiei pe fondul crizei economice manifestate în ultimii ani. 

 

Referitor la întreprinderile active pe clase de mărime din oraşul Bicaz, într-o 

proporţie foarte mare, de 83,05%, sunt micro-întreprinderile încadrate în 

clasa de mărime 1, cu 0 - 9 angajaţi.  

 

Tabel nr. 2.6 – Întreprinderi active pe clase de mărime în oraşul Bicaz 

Clasa de mărime 1 

(0-9 angajaţi) 

Clasa de mărime 2 

(10-49 angajaţi) 

Clasa de mărime 3  

(50-249 angajaţi) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

115 98 17 19 3 1 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ  

 

Rezultatele întreprinderilor 

 

Cifra de afaceri reprezintă un indicator esenţial pentru analiza pulsului 

mediului economic local, în oraşul Bicaz mediul economic generând 

63.693.978 lei în anul 2011, cu o pondere de doar 0,66% în volumul cifrei 

de afaceri obţinut la nivelul judeţului Neamţ. 

 

Comparativ cu anul 2010, în 2011 cifra totală de afaceri a înregistrat o 

valoare semnificativ mai mică, cu aproximativ 50%, indicând un declin 

economic major al mediului de afaceri din oraşul Bicaz. La această involuţie 

a contribuit pe de oparte intrarea în insolvenţă a unor firme, dar şi situaţia 

economico-financiară nefavorabilă a întreprinderilor care şi-au continuat cu 

dificultate activitatea în ultimii ani. 
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Distribuția firmelor din orașul Bicaz, pe domenii de activitate 
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Fig. nr. 2.4 - Cifra de afaceri a unităţilor active, pe sectoare de activitate13 

                                                           
13 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 

Analizând cifra de afaceri obţinută, pe domenii de activitate, se constată că 

în anul 2011 pe primul loc se situa comerţul cu amănuntul, cu un procent de 

42,18%, urmat de industria textilă a cărei pondere a fost de 11,95% şi 

domeniul transporturilor, cu 10,28%. 

 

Deşi în anul 2011 domeniul de activitate „Comerţul cu amănuntul cu 

excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” a fost cel mai bine cotat, acesta a 

înregistrat o scădere drastică a cifrei de afaceri, cu aproximativ 74% faţă de 

valoarea înregistrată în anul 2010, o cauză principală pentru acest trend 

descrescător fiind reprezentată de reducerea numărului întreprinderilor 

active din domeniu.  

 

În sectorul industrial, se observă însă o creştere a cifrei de afaceri cu un 

procent de 32% în domeniul „Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 

lemn şi plută, cu excepţia mobilei”, creştere importantă, susținută de 

specificul şi resursele zonei. O evoluţie favorabilă a fost înregistrată şi de 

industria textilă, care prezintă şi cel mai ridicat nivel al cifrei de afaceri din 

sectorul industrial, înregistrând în perioada 2010-2011, o creştere de 

10,41% a cifrei de afaceri. 

 

Totodată în anul 2011, se remarcă o creştere importantă în domeniul 

„Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, de 356%, la baza căreia stă şi 

potenţialul turistic ridicat al Bicazului.  

 

În vederea înregistrării unui progres economic local semnificativ este 

importantă dezvoltarea facilităţilor de producţie, pentru a asigura o 

dezvoltare economică sustenabilă. În oraşul Bicaz însă, predominant este 

sectorul comerţului, cu o pondere de 80,9% în anul 2010, respectiv de 

51,73% în anul 2011, sector care nu prezintă stabilitate economică şi nu 

generează un număr semnificativ de locuri de muncă precum cel industrial.  

 

Scăderea semnificativă a cifrei de afaceri din acest domeniu, reflectă faptul 

că nu este sustenabil ca economia oraşului să se bazeze doar pe activităţi de 
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comerţ, fiind esenţială dezvoltarea afacerilor în domeniul industriei, mai ales 

în condiţiile în care Bicazul dispune de resurse locale ce pot fi valorificate în 

domenii industriale precum cel hidroenergetic, de prelucrare a lemnului, sau 

chiar cel al industriei alimentare având în vedere potenţialul sectorului 

zootehnic. 

 

Forţa de muncă  

 

Populaţia activă din punct de vedere economic (toate persoanele care 

furnizează forţă de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii) 

în oraşul Bicaz se cifra la 5.948 persoane în anul 2010, reprezentând 

70,19% din totalul populaţiei stabile a oraşului.14  

 

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, aceştia erau în număr de 1.894 în 

anul 2010, având o pondere de doar 31,84% din totalul populaţiei active, 

ceea ce reflectă insuficienţa ofertei locurilor de muncă de pe plan local 

pentru a absorbi forța de muncă disponibilă în oraşul Bicaz.  

 

Mai mult decât atât, în anul 2011 se înregistrează un declin de circa 30%, a 

populației angajate, ponderea populaţiei angajate în totalul populaţiei active 

scăzând la 22%. Această situaţie a fost determinată printre altele, de 

instabilitatea economică ce şi-a pus amprenta asupra activităţii 

întreprinderilor dar şi de numărul mic de întreprinderi din oraşul Bicaz 

raportat la forța de muncă existentă.   

 

Astfel, numărul mediu de angajaţi pe întreprindere înregistrat la nivelul 

oraşului Bicaz este de doar 6 angajaţi/unitate, sub valoarea înregistrată la 

nivelul judeţului de circa 8 angajaţi/întreprindere. 

 

 

                                                           
14 Primăria oraşului Bicaz 

Analizând distribuţia salariaţilor pe sectoare economice de activitate se 

constată că în sectorul industrial al oraşului Bicaz activează cel mai mare 

număr de salariaţi, înregistrând în anul 2011 o pondere de 30% din totalul 

populaţiei angajate, în creştere faţă de anul 2010.  

 

Comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, în Regiunea Nord-Est şi în 

oraşul Bicaz implicit, oportunităţile scăzute de angajare dar şi câştigul 

salarial scăzut contribuie la migraţia forţei de muncă către localităţi mai 

atractive. Astfel, firmele se confruntă şi cu deficit de forţă de muncă 

specializată din cauza fenomenului de migraţiune a populaţiei, marea 

majoritate a tinerilor cu studii universitare optând pentru o carieră în alte 

judeţe sau oraşe mai bine dezvoltate economic.  
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Potenţial agricol 

 

Sectorul agricol reprezintă sursa unei mari provocări pentru economia 

naţională. Cele mai mari suprafeţe agricole se înregistrează în judeţele 

Vaslui, Botoşani şi Iaşi, fiecare deţinând în jurul a 18% din suprafaţa totală a 

regiunii. Judeţul Neamţ, nu face parte din categoria acestora, fiind 

predominante pădurile, în totalul fondului funciar. Cu toate acestea, 

suprafeţele agricole existente nu sunt deloc de neglijat, iar exploatarea lor 

eficientă ar contribui semnificativ la dezvoltarea mediului economic local, 

angrenând efecte benefice şi în alte domenii conexe.  

 

Similar, oraşul Bicaz dispune de o suprafaţă totală de 13.890 hectare, din 

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

suprafaţa agricolă este sub un sfert din total, respectiv aproximativ 19%. 

Astfel, suprafaţa agricolă de 2.717 ha, deţinută de oraşul Bicaz, constituie o 

resursă importantă care poate fi valorificată printr-o exploatare eficientă a 

terenului disponibil, reprezentând o reală oportunitate pentru dezvoltarea 

sectorului agricol pe plan local.  

 

 
 Figura nr. 2.5 – Fondul funciar al oraşului Bicaz după folosinţă, anul 201115 

 

                                                           
15 Primăria oraşului Bica 

Din suprafaţa agricolă a oraşului Bicaz cea mai mare pondere o deţin 

păşunile cu peste 50% din totalul suprafeţei, urmată de fâneţe care ocupă 

42,32%. În oraşul Bicaz nu există suprafeţe cultivate cu vie, iar livezile se 

regăsesc doar pe 3 hectare, respectiv 0,11% din suprafaţa totală.  

 

În ceea ce priveşte evoluţia culturilor agricole cultivate în oraşul Bicaz, se 

remarcă o evoluţie crescătoare a ariei cultivate cu porumb, productivitatea 

la hectar fiind însă în descreştere. La cartofi şi legume se menţine constantă 

suprafaţa cultivată în anii 2010 şi 2011, fiind prezentă însă o scădere a 

acesteia în anul 2012 (20%, respectiv 10%). Cu privire la cultivarea 

plantelor de nutreţ, există fluctuaţii pe parcursul celor trei ani, în anul 2012 

înregistrându-se cele mai bune rezultate atât din punct de vedere al 

suprafeţei cultivate, cât şi al productivității/ha. 

 

Tabel nr. 2.7 – Principalele culturi – oraşul Bicaz 

Nr. 

Crt. 

Culturi 

principale 

2010 Producţie 2011 Producţie 2012 Producţie 

ha Tone/ha ha Tone/ha ha Tone/ha 

1. Porumb 40 2,5 45 2 50 1,8 

2. Cartofi 50 11 50 10 40 8 

3. Legume 10 10,3 10 8,5 9 8,5 

4. 
Plante de 

nutreţ 
31 6.6 26 6 32 7 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Referitor la efectivul de animale aferent zonelor oraşului Bicaz, pe primul loc 

se situează ovinele, unul dintre motive fiind specificul teritorial, numărul 

acestora fiind însă în descreştere pe parcursul anilor analizaţi. Pe 

următoarea poziţie se situează bovinele, ultimele locuri fiind ocupate de 

caprine, suine şi cabaline.  
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Tabel nr. 2.8 – Efectivul de animale 

Nr. 

crt. 
An 

Bovine 

Ovine Caprine Suine Cabaline 
Total 

Peste 

24 luni 

1. 2010 750 490 1.400 300 120 55 

2. 2011 700 450 1.300 250 100 57 

3. 2012 680 450 1.200 250 80 57 

4. 2013 680 450 1.200 350 50 57 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Din datele furnizate de Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul 

Neamţ, la nivelul oraşului Bicaz, în sectorul zootehnic activează doar o 

persoană fizică autorizată care se ocupă cu creşterea bovinelor de lapte şi o 

fermă care are ca domeniu de activitate fabricarea produselor lactate şi a 

brânzeturilor, ambele înmatriculate în anul 2010.  

 

Având în vedere că din suprafaţa agricolă a oraşului, o suprafaţă 

considerabilă este reprezentată de păşuni (1.434 ha), se remarcă 

oportunitatea exploatării acestora în scop economic, fapt ce ar contribui la 

dezvoltarea agriculturii montane la nivel local. Concret, se pot dezvolta mici 

afaceri în sectorul agricol zootehnic, sector care poate antrena dezvoltarea 

altor domenii economice conexe, precum industria alimentară, ecoturismul, 

etc..   

 

Tabel nr. 2.9 – Indicatori domeniul agricol Bicaz 

Nr. 

crt. 
Indicator Anul 2013 

1. Numărul de asociaţii ale crescătorilor de animale 7 

2. Numărul cetăţenilor care deţin animale 368 

3. Numărul cetăţenilor care deţin teren (mai mult de 1 

ha) 

1.453 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

 

 

Pentru iniţierea şi susţinerea unor acţiuni private în ceea ce priveşte 

agricultura montană, este importantă existenţa şi funcţionarea unor grupuri  

de agricultori care să canalizeze eforturile şi să contribuie la maximizarea 

beneficiilor acestui domeniu. În anul 2013, la nivelul oraşului Bicaz au fost 

înfiinţate şapte asociaţii ale crescătorilor de animale, din care: 2 în satul 

Izvorul Alb, 2 în sat Potoci, 1 în sat Secu, 1 în Izvoru Muntelui şi 1 în Bicaz, 

însă activitatea acestora nu se axează în principal pe dezvoltarea afacerilor şi 

promovarea produselor obţinute în cadrul acestui sector. 

 

Astfel, este importantă înfiinţarea de asociaţii care vizează dezvoltarea 

sectorului zootehnic prin sprijinirea iniţiativelor private, urmând exemplul 

unor asociaţii cu renume din ţară precum „Federaţia Agricultorilor de Munte” 

Dorna şi Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală „ROMONTANA”. 

Oraşul Bicaz ar avea astfel ocazia accesării unor noi surse de finanţare prin 

intermediul proiectelor derulate de EUROMONTANA, fiindu-i de asemenea 

furnizate soluţii în vederea susţinerii antreprenoriatului inovator în zona 

montană. 

 

Sectorul agricol de la nivelul oraşului Bicaz reprezintă o arie insuficient 

exploatată, cu potenţial de suplimentare a beneficiilor socio – economice la 

nivel local, fiind un sector care poate antrena şi dezvoltarea altor activităţi 

conexe. 
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Spiritul antreprenorial. Oportunităţi  
 

Problemele pe care noii antreprenori le întâmpină în momentul lansării unei 

noi afaceri se referă la aspecte care sunt valabile şi la nivel de macroregiune 

Nord-Est şi la nivel micro, respectiv oraşul Bicaz. Criza economică a 

declanşat o puternică instabilitate economică, iar pe acest fond s-au 

dezvoltat şi alte fenomene care îngreunează dezvoltarea unei afaceri: 

diminuarea sau blocarea investiţiilor, diminuarea forţei de muncă, scăderea 

numărului de întreprinderi active. De asemenea, schimbările ce au loc la 

nivel demografic cauzează probleme viitorilor antreprenori: migraţia 

populaţiei către localităţile învecinate sau scăderea populaţiei active sunt 

doar câteva din aceste aspecte.  

 

Spiritul antreprenorial manifestat la nivelul oraşului Bicaz se caracterizează 

în special, prin dinamica înmatriculărilor de noi societăți comerciale din 

ultimii ani. În perioada 2010 – 2013 s-au înregistrat un număr de 81 noi 

unități economice în oraşul Bicaz, însă acesta nu acoperă numărul 

operatorilor economici care şi-au încetat  activitatea în ultimii ani pe fondul 

crizei economice. Astfel, mediul economic al oraşului Bicaz se confruntă mai 

curând cu un regres economic atât din punct de vedere al volumului cifrei de 

afaceri înregistrat cât şi din punct de vedere al numărului de salariați, fiind 

esenţială stimularea spiritului antreprenorial local de către autorități în 

vederea obținerii unei evoluţii pozitive a rezultatelor mediului economic local. 

 

Tabel nr. 2.10 - Numărul de societăţi înmatriculate în perioada 2010 - 2012 

Nr. 

crt. 
Indicator 2010 2011 2012 201316  

1. Persoane fizice active 13 8 15 11 

2. Persoane juridice active 7 10 11 6 

 Total: 20 18 26 17 

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ 

                                                           
16

. Înregistrări până la data de 16.10.2013 

Evoluţia anuală a numărului de societăţi înmatriculate este una fluctuantă 

per ansamblu. Astfel, după o scădere cu 10% în anul 2011 faţă de 2010, a 

urmat o creştere cu 44% în anul 2012, respectiv o diminuare cu 34% în anul 

2013, aceste evoluţii oscilante fiind determinate într-o mare măsură de 

instabilitatea economică şi cea legislativă, care reprezintă reale bariere în 

crearea de noi întreprinderi. 

 

Tabel nr. 2.11 – Numărul de societăţi înmatriculate, pe domenii de activitate 

Nr. 

crt. 
Domenii de activitate 2010 2011 2012 201317 

1. 
Silvicultură şi exploatare 

forestieră 
- 2 - 1 

2. Industria alimentară 2 - - - 

3. Prelucrarea lemnului 2 1 - - 

4. Construcţii   3 3 - 

5. Comerţ  6 4 10 6 

6. Transporturi  3 3 2 3 

7. 
Hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare 
2 2 - 1 

8. 
Restaurante şi alte servicii 

de alimentaţie 
1 - - 1 

9. Alte domenii de activitate 4 3 11 5 

Sursa:  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ 

 

În ceea ce priveşte distribuţia pe domenii de activitate ale noilor societăţi 

înmatriculate, se constată că ponderea cea mai ridicată îi revine comerţului, 

fiind urmat de sectorul transporturilor. În sectorul comerţului predomină 

persoanele fizice, prin intermediul unor standuri sau chioşcuri, numărul de 

angajaţi generat fiind unul foarte mic.  

 

                                                           
17 Înregistrări până la data de 16.10.2013 
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Domeniul privind prelucrarea lemnului nu a prezentat interes, în ciuda 

disponibilităţii pe plan local a resurselor favorabile dezvoltării unor iniţiative 

private, nefiind înregistrate noi unităţi economice în acest domeniu în anii 

2012 şi 2013. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în ceea ce priveşte industria 

alimentară, unde cele mai recente societăţi au fost înfiinţate în anul 2010. 

 

 
 

Figura nr. 2.6 - Distribuţia societăţilor noi înmatriculate, 2010-201318 

                                                           
18

 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ 

Cu privire la transport, noile unităţi înmatriculate se axează fie pe cel al 

mărfurilor, fie pe cel cu taxiuri. Referitor la alte domenii de activitate, se 

remarcă o înclinaţie spre tehnologia informaţională, prelucrarea datelor şi 

administrarea paginilor web.  

 

La nivelul oraşului Bicaz, în anul 2011, cea mai mare pondere în totalul 

întreprinderilor o deţineau micro-întreprinderile care au între 1 şi 9 

salariaţi. Acest tip de structură trebuie stimulat în continuare, iar o atenţie 

deosebită trebuie acordată tinerilor, având în vedere că spiritul 

antreprenorial manifestat la această categorie este mult mai dezvoltat.  

 

În oraşul Bicaz nu există un centru de afaceri care să sprijine iniţiativele 

antreprenoriale şi să ofere suport pentru menţinerea şi dezvoltarea 

afacerilor. Cel mai apropiat centru de acest gen este Centrul de Incubare 

Creativ Inovativ de Afaceri din oraşul Roznov, amplasat la o distanţă de 

aproximativ 40 km, care oferă suport pentru iniţiativele din zona Neamţ, 

însă impactul asupra oraşului Bicaz este scăzut având în vedere distanţa.  

 

Spiritul antreprenorial al populaţiei oraşului poate fi stimulat prin crearea 

unui astfel de centru care să implementeze la nivel local programe de suport 

şi consultanţă în ceea ce priveşte demararea şi funcționarea unei noi afaceri.  

 

În prezent, nu există acţiuni semnificative întreprinse de administraţia 

publică locală pentru sprijinirea mediului de afaceri. Prin urmare, este o 

nevoie acută de măsuri în această privinţă, măsuri ce pot consta în: 

organizarea de întâlniri/conferinţe/workshop-uri pentru a informa piaţa ţintă 

cu privire la posibilităţile de care pot beneficia antreprenorii prin accesarea 

fondurilor nerambursabile europene alocate în perioada 2014-2020 sau cu 

privire la promovarea resurselor locale care pot fi valorificate economic. 
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Oportunităţi 

 

Având în vedere potenţialul hidroenergetic ridicat, determinat de 

existenţa lacurilor de acumulare din această zonă, o oportunitate pe plan 

local este investirea în construirea de hidrocentrale fie private, fie în 

parteneriat public-privat, în vederea producerii de energie din surse 

regenerabile.  

 

O altă direcţie spre care pot fi îndreptate viitoarele acţiuni antreprenoriale 

este cea de dezvoltare a agriculturii montane, fiind oportune investiţiile în 

sectorul zootehnic. Acestea pot fi susţinute prin înfiinţarea de asociaţii sau 

grupuri de producători, pentru a adăuga valoare adăugată produselor prin 

procesare, maximizându-se profitul şi competitivitatea pe piaţă. 

 

Un alt domeniu ce poate fi valorificat din punct de vedere economic este 

turismul, având în vedere potențialul existent atât la nivelul oraşului cât şi 

la nivelul zonelor învecinate cu renume turistic. Specificul montan, cadrul 

natural deosebit, conservarea şi practicarea activităților tradiționale şi 

culturale precum şi resursa umană locală disponibilă sunt premise care 

susţin dezvoltarea ecoturismului drept  o soluţie viabilă în contextul natural 

şi cultural de la nivelul oraşului, care va avea un impact benefic atât social 

(locuri de muncă) cât şi economic (venituri directe şi indirecte în economia 

locală), fără a afecta resursele naturale şi culturale.  

 

Ținând cont de faptul că oraşul Bicaz este amplasat într-o regiune montană, 

acesta dispune de un mediu perfect şi de resurse locale favorabile dezvoltării 

microîntreprinderilor ce pot activa în domeniul construcţiilor (amenajarea 

terenului, construcţii rezidenţiale şi nerezidențiale, lucrări hidraulice, mobilă, 

tâmplărie, etc.), turismului şi serviciilor, creând noi pieţe de desfacere 

pentru producătorii locali şi comercianţii de produse alimentare şi băuturi cu 

specific local. 

 

 

Potenţial inovativ 

 

Conform Raportului privind inovarea emis de către Comisia Europeană, 

România face parte din categoria inovatorilor „modeşti”, alături de Bulgaria, 

Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Spania. Ţara noastră nu a 

înregistrat nici un progres din acest punct de vedere pe parcursul perioadei 

2007-2012, singura excepţie fiind reprezentată de către zona Bucureşti-

Ilfov, care este un inovator „moderat”. 

 

Regiunea Nord-Est, şi implicit oraşul Bicaz, fac parte din categoria 

inovatorilor „modeşti”, râmânând deschise oportunităţilor de dezvoltare, 

nefiind suficient exploatate din acest punct de vedere. 

 

La nivelul oraşului Bicaz, prezenţa investitorului german Heidelberg Cement 

în imediata apropiere a oraşului, la doar 5 km distanţă, constituie un model 

de succes din punct de vedere al dezvoltării prin cercetare-dezvoltare-

inovare. În anul 2009, fabrica s-a modernizat şi şi-a extins capacitatea de 

producţie, iar în vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, 

investitorul a făcut eforturi pentru conservarea resurselor neregenerabile, 

introducând în procesul de producere combustibili alternativi, precum 

anvelope uzate, uleiuri, reziduuri petroliere şi lemnoase. Criteriul principal la 

alegerea echipamentelor a fost un impact de mediu cât mai redus, folosind 

totodată cele mai bune tehnologii disponibile.  

 

În concluzie, Regiunea Nord-Est, şi implicit localitatea Bicaz, prezintă 

potenţial în ceea ce priveşte Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea, fiind 

necesară o repoziţionare a procesului de dezvoltare în perioada 2014-2020.  

Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă unităţile economice locale 

din punct de vedere al competitivităţii pe pieţele naţionale şi internaţionale, 

este important să se acorde o atenţie deosebită dezvoltării prin inovare.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6 Resurse umane şi piaţa muncii 
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Resurse umane şi piaţa muncii 
  

 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, există un risc major ca în următoarele decenii, 

regiunea Europei Centrale şi a celei de Est să fie una slab populată, „cu o 

forţă de muncă în declin, silită să poarte povara unei populaţii în curs de 

îmbătrânire”. 

  

Radiografia principalelor schimbări 
 

Climatul de muncă dificil existent în oraşul Bicaz determină accentuarea 

fenomenului de migrare a forţei de muncă spre localităţile învecinate care 

prezintă o ofertă mai bună în ceea ce priveşte locurile de muncă disponibile 

şi un nivel mai ridicat al veniturilor. Această migraţie a populaţiei nu aduce 

beneficii economiei locale, care se confruntă cu problema lipsei de personal 

calificat.  

 

În decursul perioadei 2007-2010, populaţia activă (15-64 ani) a avut o 

evoluţie descendentă, neînregistrându-se însă diferenţe majore de la un an 

la altul, în 2010 având loc o diminuare cu 1,26% faţă de anul 2007, de la 

6.024 persoane la 5.948 persoane.19 

 

Un declin mult mai evident este însă cel al numărului de angajaţi, diferenţa 

fiind de - 585 persoane în anul 2011 faţă de anul 2010, înregistrându-se o 

scădere de 30,88%20, care reflectă regresul şi instabilitatea mediului 

economic al oraşului Bicaz în ultimii ani.  

 

                                                           
19 Primăria oraşului Bicaz; 
20 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţiile 2011 şi   2012; 

Analizând evoluţia angajaţilor la nivel local pe domenii de activitate, o 

schimbare remarcată este cea de dublare a numărului de angajaţi din 

unităţile de cazare în anul 2011 raportat la anul 2010, acest trend crescător 

fiind determinat de valorificarea potenţialului turistic ridicat al acestei zone şi 

de creşterea interesului turiştilor pentru oraşul Bicaz. Însă se înregistrează 

diminuări semnificative în domeniul comerţului cu amănuntul, dar şi al 

transporturilor, de 16%, respectiv 57%, în anul 2011 faţă de anul 2010, 

diminuări care depăşesc creşterea înregistrată în domeniul turistic. 

 

Instabilitatea economică şi-a pus amprenta în ultimii ani şi asupra ponderii 

şomerilor în populaţia stabilă, fiind înregistrate fluctuaţii semnificative de la 

un an la altul, pragul cel mai ridicat fiind atins în anul 2009, când s-a 

înregistrat o pondere cu 89% mai mare comparativ cu anul 2007. Un aspect 

pozitiv este faptul că după anul 2009, ponderea şomerilor în totalul 

populaţiei stabile, deşi în continuare ridicată, a scăzut în medie în ultimii ani, 

în anul 2013 înregistrându-se o diminuare cu 32% comparativ cu valoarea 

înregistrată în anul 2009.21 

 

Fenomenul îmbătrânirii demografice manifestat şi la nivelul oraşului Bicaz, 

conduce la un număr din ce în ce mai ridicat de pensionari în condiţiile în 

care populaţia activă se află în scădere, creându-se o presiune din ce în ce 

mai ridicată asupra populaţiei care trebuie să susţină economic această 

categorie de persoane. Se constată astfel o evoluţie nefavorabilă a raportului 

privind numărul de pensionari care îi revin unui salariat, în anul 2011 

                                                           
21 Direcţia Regională de Statistică Neamţ; Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Neamţ; 
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înregistrându-se 1,29 pensionari la 1 salariat, în creştere faţă de media de 

0,85 pensionari/salariat din anul 2010.22 

 

De asemenea, o schimbare pe piaţa muncii este şi cea determinată de 

trendul ascendent al evoluţiei numărului de persoane plecate temporar în 

străinătate, cauzat de lipsa oportunităţilor de ocupare şi a perspectivelor de 

dezvoltare economică. Numărul acestora a înregistrat o creştere majoră ca 

pondere în totalul populaţiei oraşului Bicaz, atingând în anul 2012 nivelul de 

aproximativ 11,78%, faţă de numai 3,69% înregistrat în 2007, determinând 

o diminuare a populaţiei active şi a forţei de muncă calificate. 

 

Pentru a atenua aceste evoluţii negative ale populaţiei active din oraşul Bicaz 

şi a forţei de muncă calificate, au fost implementate în anii 2010-2012 

diferite proiecte prin intermediul agenţiei locale a A.J.O.F.M Neamţ, în 

vederea îmbunătăţirii capacităţii de integrare pe piaţa muncii a şomerilor 

tineri si a şomerilor de lungă durată, a atragerii şi menţinerii pe piaţa muncii 

a cât mai multor persoane din grupuri dezavantajate şi stimulării 

antreprenoriatului pentru iniţierea unei activităţi independente.  

 

În dezvoltarea acestora programe, s-a ţinut cont de faptul că şi persoanele 

care au o singură calificare întâmpină probleme în găsirea unui loc de 

muncă, mergându-se pe posibilitatea de recalificare profesională a acestora 

în domenii în care există oferte de locuri de muncă şi care le-ar oferi un nivel 

mai ridicat al salariului.  

 

 

 

 

 

                                                           
22 Primăria oraşului Bicaz; Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţiile 2011 şi 2012 

Indicatori reprezentativi. Analiză 
 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori statistici privind resursele 

umane şi piaţa muncii din oraşul Bicaz au fost analizaţi următorii: 

 populaţia activă; 

 numărul mediu de salariaţi; 

 locurile de muncă vacante; 

 numărul de pensionari. 

 

Populaţia activă şi numărul mediu de salariaţi 

 

În anul 2010, din totalul populaţiei de 8.474 persoane, populaţia activă 

din punct de vedere economic la nivelul oraşului Bicaz era de 5.948 

persoane, reprezentând 70,19%. Analizând populația activă pe sexe se 

constată un raport echilibrat, având în vedere că 50,52% era reprezentat 

de către populaţia activă feminină, iar restul de 49,48% de către populaţia 

activă de sex masculin. 

 

Tabel nr. 2.12 – Populaţia activă şi salariată la nivelul oraşului Bicaz, 2010 

Nr. 

crt. 
Oraş 

Populaţia activă (15-64 ani)* Numărul de 

salariați**) Ambele sexe Masculin Feminin 

1. Bicaz 5.948 2.943 3.005 1.894 

Sursa: *) Primăria oraşului Bicaz 

**) Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2011 

 

În ceea ce priveşte populaţia salariată, aceasta are o pondere de doar 

22,35% în populaţia totală a oraşului şi de doar 31,84% în totalul populaţiei 

active, procentele scăzute fiind cauzate în principal de insuficienţa ofertei de 

locuri de muncă disponibilă pe plan local care va determina continuarea 

fenomenului de migrare a populaţiei spre zone mai dezvoltate economic.   
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Analizând evoluţia numărului de salariaţi din ultimii ani ai oraşului Bicaz, se 

constată că în anul 2011 numărul de salariaţi a scăzut cu aproximativ 30% 

comparativ cu anul 2010 când s-au înregistrat 1.89423 salariaţi, ca urmare a 

instabilităţii economice existente.  

 

Distribuția salariaţilor pe domenii de activitate evidenţiază faptul că în anul 

2011, ponderea cea mai mare în totalul angajaţilor, de 29,64%, o deţinea 

domeniul industrial, cu toate că sectorul care genera cel mai mare volum al 

cifrei de afaceri era comerţul. Acest fapt se datora, în special, funcţionării 

centralei hidroelectrice Stejaru în domeniul producţiei de energie electrică, 

situată în comuna Pângăraţi, la aproximativ 15 km de Barajul Bicaz şi 

activităţii fabricii de producţie ciment deţinută de investitorul german 

Heidelberg Cement, localizată la doar 5 km distanţă de oraş.  

 

Tabel nr. 2.13 – Numărul mediu al salariaţilor pe domenii de activitate, anul 2011 

Nr. 

crt. 
Denumire 2011 

 Total, din care: 1.309 

1. Industrie 388 

2. Construcţii 75 

3. Administraţie publică, apărare 57 

4. Învăţământ 151 

5. Sănătate şi asistenţă socială 23 

6. Comerţ24 275 

7. Silvicultură şi exploatare forestieră*) 32 

8. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare*) 36 

9. Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie*) 79 

10. Transporturi terestre şi transporturi prin conducte*) 55 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ 

 

                                                           
23 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţiile 2011 şi 2012; 
24

 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 

Al doilea sector important, care înglobează un număr semnificativ de 

salariaţi este cel al comerţului, în acest domeniu activând aprox. 21% din 

numărul total de salariaţi ai oraşului. Însă, acest domeniu a înregistrat, în 

anul 2011 o descreştere cu circa 16% comparativ cu anul 2010 ca urmare a 

închiderii multor societăţi de profil. O diminuare accentuată a numărului de 

salariaţi, cu aproape 57% în anul 2011 faţă de anul 2010, s-a înregistrat şi 

în domeniul transporturi terestre şi transporturi prin conducte. 

 

O evoluție pozitivă se constată în domeniul “hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare” unde, în anul 2011 a avut loc o dublare a numărului de salariaţi 

raportat la anul 2010, atingând valoarea de 36 de salariaţi, însă creşterea 

înregistrată nu compensează diminuările semnificative de salariaţi din 

industrie şi comerţ.  

 

Locuri de muncă vacante 

 

Conform datelor oferite de AJOFM Neamţ, la 31.08.2013, în oraşul Bicaz 

erau disponibile 13 locuri de muncă vacante, iar numărul total al 

ieşirilor din şomaj în luna august era de 30, din care 28 de persoane au 

ieşit din şomaj prin încadrare. Se constată că, prin raportarea la numărul 

mare al şomerilor, aceste valori sunt reduse, piaţa locală neavând o ofertă 

care să acopere necesarul locurilor de muncă, ceea ce determină migrarea 

populaţiei către oraşele învecinate. 
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Numărul de pensionari 

 

Se remarcă un trend preponderent ascendent, în ultimii 3 ani de analiză, în 

ceea ce priveşte numărul persoanelor ieşite la pensie, atingând o pondere de 

aproximativ 20% în populaţia totală a oraşului în anul 2011. Numărul ridicat 

al acestora raportat la populaţia activă reflectă presiunea economică 

exercitată asupra comunităţii locale active a oraşului.  

 

Tabel nr. 2.14 – Situaţia numărului de pensionari din oraşul Bicaz 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Număr 

pensionari 
1.620 1.721 1.658 1.620 1.689 1.713 

2. 

Număr 

pensionari 

pe caz de 

invaliditate 

162 159 160 157 152 145 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

 

Ocupare şi şomaj 
 

La finalul anului 2011, rata şomajului în oraşul Bicaz prezenta cea mai 

ridicată pondere a şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă (18-61 ani) 

comparativ cu judeţul Neamţ şi oraşele componente, de 3,55%, efectele 

negative resimţindu-se la nivelul întregii dezvoltări locale. Mai exact,  rata 

ridicată a şomajului determină un nivel mai scăzut al veniturilor, care 

diminuează şi puterea de cumpărare a comunităţii locale, acest lucru fiind 

resimţit şi la nivelul cifrei de afaceri a întreprinderilor care activau în special 

în domeniul comerţului.  

 

 

 

Tabel nr. 2.15 - Şomerii înregistraţi pe localităţi, la 31 decembrie 2011 

Denumire 
Total 

şomeri 

Din care 

femei: 

Populaţia 

stabilă 

(18-61 ani) 

Pondere şomeri în 

populaţia stabilă 

(18-61 ani) 

Judeţul Neamţ 10.324 4.557 355.816 2,90% 

Municipiul Piatra 

Neamţ 
1.410 729 75.643 1,86% 

Municipiul Roman 968 430 48.086 2,01% 

Oraşul Bicaz 196 101 5.517 3,55% 

Oraşul Roznov 160 80 6.030 2,65% 

Oraşul Târgu 

Neamţ 
366 192 14.107 2,59% 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

Conform situaţiei întâlnite la nivel regional şi judeţean, şi în Bicaz s-a 

înregistrat în anul 2009 cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia 

stabilă, de 5,3%, cu 89% mai mare faţă de cea din 2007. Acest nivel a fost 

urmat de creşteri şi descreşteri pe parcursul anilor următori, valoarea 

înregistrată în 2013 de 3,58% fiind în continuare ridicată comparativ cu 

judeţul Neamț.  

 

Tabel nr. 2.16 – Situaţia şomajului în oraşul Bicaz (perioada 2007-2013)  

Nr. 

crt. 
Indicator 

2
0

0
7
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0
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0
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2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

*
) 

1. 
Şomeri înregistraţi 

(număr persoane) 
156 126 294 272 196 223 198 

2. 

Ponderea şomerilor în 

populaţia stabilă (18-

62 ani) % 

2,8 2,3 5,3 4,9 3,55 4,03 3,58 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ; *) Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Neamţ 
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Ponderea ridicată a şomerilor precum şi evoluţia sa oscilantă afectează în 

mod direct şi nefavorabil situaţia economică la nivel local, fiind necesare 

acțiuni în direcţia creării de locuri de muncă şi reconversiei profesionale a 

persoanelor aflate în şomaj. 

 

 
Figura nr. 2.7 – Evoluţia numărului de şomeri de la nivelul oraşului Bicaz, 2007-2013 

 

Repartiţia numărului total de şomeri pe cele două categorii, indemnizaţi şi 

neindemnizaţi, reflectă un procent destul de ridicat, de 36,73%, al şomerilor 

neindemnizaţi, care nu mai beneficiază de nici un fel de facilitate financiară. 

 

 
Figura nr. 2.8 – Distribuţie şomeri indemnizaţi/neindemnizaţi, Bicaz, 201125 

                                                           
25 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012; 

Corelând situaţia înregistrată la nivelul numărului de şomeri cu cea a 

numărului de persoane plecate temporar în străinătate, se constată că există 

forţă de muncă disponibilă la nivelul oraşului Bicaz, însă lipsa acută de locuri 

de muncă şi de condiţii minimale de trai conduce la migrarea acesteia în 

zone mai bine dezvoltate socio-economic.  

 

Evoluţia numărului de persoane plecate temporar în străinătate, în anii 

de referinţă, a cunoscut un trend ascendent. Se remarcă astfel şi o scădere 

a populaţiei active şi a forţei de muncă calificate, din cauza faptului că la 

nivel local nu sunt asigurate condiţiile necesare pentru păstrarea forţei de 

muncă existente. Numărul acestora a înregistrat o creştere majoră ca 

pondere în totalul populaţiei oraşului Bicaz, atingând în anul 2012 nivelul de 

aproximativ 11,78%, faţă de numai 3,69% înregistrat în 2007. 

 

Tabel nr. 2.17 – Situaţia persoanelor plecate temporar în străinătate (oraşul Bicaz) 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Număr 

persoane 

plecate 

temporar în 

străinătate 

320 564 762 864 956 1.044 

2. 

Pondere în 

populaţia 

totală a 

oraşului Bicaz 

3,69% 6,59% 9,00% 10,20% 10,88% 11,78% 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Un factor care contribuie la creşterea şomajului este lipsa studiilor unor 

persoane incluse, de regulă, în categoria populaţiei active. La nivelul oraşului 

Bicaz, numărul persoanelor fără studii înregistrează o tendinţă de scădere pe 

întreaga perioadă analizată, un plus în găsirea unui loc de muncă. Dacă în 

anul 2007 se înregistrau 156 de persoane fără studii, în anul 2012 acest 

procent s-a diminuat cu 32,69%, ajungând la 105 persoane. Acelaşi trend 

descrescător se păstrează şi prin raportare la distribuţia pe sexe, unde 
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numărul de persoane de sex masculin fără studii a scăzut cu 26,66% în 

2012 faţă de 2007, iar pentru persoanele de sex feminin valoarea a scăzut 

cu 38,27% în aceeaşi perioadă analizată. 

 

Tabel nr. 2.18 – Situaţia persoanelor fără studii, pe sexe, în oraşul Bicaz  

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Număr persoane 

fără studii 
156 145 138 124 112 105 

2. Bărbaţi 75 70 68 61 57 55 

3. Femei 81 75 70 63 55 50 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Din valorile indicatorilor analizaţi la nivelul oraşului, se poate concluziona că 

este necesară acţionarea în sensul creşterii gradului de ocupare prin factorii 

determinanţi ai acestuia, precum nivelul de studii, diversificarea activităţilor 

economice, recalificarea persoanelor, crearea condiţiilor care să determine 

comunitatea să îşi desfăşoare activitatea pe plan local, renunţând la opţiunea 

emigrării.     

 

 

Influenţa feminină pe piaţa muncii 
 

Conform Raportului Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Egalitatea 

între femei şi bărbaţi — 2009, „egalitatea între femei şi bărbaţi nu constituie 

doar un scop în sine, ci este o condiţie prealabilă pentru îndeplinirea 

obiectivelor generale ale UE de dezvoltare, ocupare a forţei de muncă şi 

coeziune socială”. 

 

Implicarea femeilor pe piaţa muncii oferă atât o garanţie a independenţei lor 

economice, cât şi o contribuţie majoră la dezvoltarea economică şi la 

durabilitatea sistemelor de protecţie socială. 

Potrivit Acordului de Parteneriat propus de România pentru perioada de 

programare 2014-2020, problema gradului de ocupare în România este 

puternic corelată cu sexul şi vârsta forţei de muncă. În ţara noastră, în anul 

2012, procentul de ocupare în rândul persoanelor de sex masculin (20-64 

ani) era de 71,4%, mai mare faţă de cel al femeilor, de 56,3%.  

 

În ceea ce priveşte situaţia pe plan inter-regional, procentul de ocupare 

pentru femei este de 65,5% în Nord-Est, în timp ce în Centru este de 

49,3%. Se precizează că există eforturi continue pentru echilibrarea 

situaţiei, un instrument important fiind Programele de formare profesională 

continuă, înregistrându-se până în martie 2013 o participare de 89.686 

femei dintr-un total de 154.832 participanţi. 

 

În anul 2010, la nivelul oraşului Bicaz, numărul total al populaţiei active 

era de 5.948 persoane, din care circa 50,52% persoane de sex feminin, iar 

restul de 49,48% populaţie masculină. În raport cu populaţia de genul 

masculin activă, efectivul populaţiei feminine este cu aproximativ 2% mai 

mare, repartizarea fiind astfel una echilibrată.   

 

La nivelul anului 2011 numărul total de şomeri era de 196 din care 101 de 

persoane feminine, însemnând 51,53%. Având în vedere că Bicazul este 

un oraş industrializat, influenţa feminină se regăseşte la nivelul serviciilor şi 

comerţului. Prin urmare, diminuarea numărului de angajaţi din domeniul 

comerţului cu amănuntul explică într-o anumită măsură ponderea mai mare 

a şomerilor de sex feminin, faţă de cea a celor de sex masculin. 
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Figura nr. 2.9 – Distribuţia numărului de şomeri pe sexe, Bicaz, 201126 

 

În anul 2012, ponderea femeilor fără studii în numărul total al 

persoanelor din oraşul Bicaz nepregătite din punct de vedere educaţional şi 

profesional este de aproximativ 47,61%, cu aproximativ 9% mai mică decât 

ponderea bărbaţilor. Situaţia favorabilă în ceea ce priveşte nivelul studiilor la 

femei constituie un atu pentru acestea, având o influenţă majoră asupra 

oportunităţilor de angajare, facilitându-le accesul pe piaţa muncii.  

 

Implicarea mai mare a femeilor pe piaţa forţei de muncă din oraşul Bicaz 

poate avea un impact considerabil atât asupra contribuţiilor la bugetul local, 

cât şi asupra dezvoltării economice în sine. În acest sens sunt necesare 

cursuri de calificare profesională pentru femeile casnice care nu au intrat 

niciodată în piaţa muncii, dar şi de recalificare a celor care din cauza a 

diferite motive nu reuşesc să găsească şi mai ales să menţină un loc de 

muncă. 

 

 

                                                           
26 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

Orientarea profesională şi deschiderea spre 

piaţa muncii 

 
Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea şi 

evoluţia profesională, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei 

macroeconomice şi sociale. Schimbările tot mai dese obligă la o adaptare 

rapidă la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai provocatoare. Astfel, 

fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, 

acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate. 

 

La nivelul oraşului Bicaz, o recalificare a persoanelor fără loc de muncă ar 

determina creşterea şanselor de reîncadrare pe piaţa muncii. Într-o piaţă în 

continuă evoluţie, este necesară o disponibilitate din partea populaţiei de a 

se reorienta profesional, atunci când piaţa o cere. Totodată, oraşul Bicaz 

permite dezvoltarea unor industrii cum ar fi antreprenoriatul în domeniul 

turismului local, dar şi agricultura ecologică şi prelucrarea produselor din 

lemn, de aceea crearea unor programe de reconversie profesională în acest 

domeniu ar creşte numărul de salariaţi. 

 

În oraşul Bicaz există o agenţie locală a A.J.O.F.M Neamţ, care coordonează 

la nivel local activitatea de ocupare a forţei de muncă, de formare 

profesională şi de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă.  

 

A.J.O.F.M Neamţ în parteneriat cu A.J.O.F.M Vaslui în perioada 01.10.2010-

30.09.2012 a implementat proiectul SUCCES – Sustenabilitate şi utilitate 

prin complementaritate şi competitivitate, eficienţă şi sprijin,  al cărui 

obiectiv general a fost promovarea măsurilor active de ocupare în scopul 

îmbunătăţirii Calităţii Resurselor Umane în judeţele Neamţ, Vaslui, Bacău, 

prin creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată.27 

                                                           
27 http://www.neamt.anofm.ro/proiect/75430/,  

48,47% 

51,53% Şomeri bărbaţi 

Şomeri femei 

Distribuția numărului de șomeri pe sexe, Bicaz, 2011 

http://www.neamt.anofm.ro/proiect/75430/
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O altă măsură ce vizează orientarea profesională a forţei de muncă de la 

nivelul oraşului Bicaz este implementarea proiectului de către A.J.O.F.M 

Neamţ – INTERSHIP, parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi 

pentru debutul în carieră, care a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea 

capacităţii de integrare pe piaţa muncii a şomerilor tineri si a şomerilor de 

lungă durată, absolvenţi de învăţământ mediu şi superior.28 

 

Orientarea profesională a populaţiei active din oraşul Bicaz s-a realizat şi prin 

proiectul implementat de către A.J.O.F.M Neamţ – SOFT, servicii de 

ocupare, formare şi training, în perioada 01.11.2010-31.10.2012 prin 

care s-a urmărit dezvoltarea unor programe integrate pentru formare 

profesională şi a unor măsuri active de ocupare pentru populaţia din mediul 

urban şi rural al judeţului Neamţ, în vederea atragerii şi menţinerii pe piaţa 

muncii a cât mai multor persoane din grupuri dezavantajate şi stimulării 

antreprenoriatului pentru iniţierea unei activităţi independente.29 

 

Aceste măsuri luate de către A.J.O.F.M Neamţ au fost implementate si la 

nivelul oraşului Bicaz prin punctul de lucru al agenţiei locale, măsuri care s-

au dovedit a fi benefice pentru populaţia activă fără un loc de muncă, însă 

nu s-au înregistrat schimbări majore în ceea ce priveşte gradul de ocupare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.neamt.anofm.ro/proiect/75440/index.htm 
29 http://www.neamt.anofm.ro/proiect/77624/index.htm  

În concluzie, este important să fie asigurată o mai bună participare pe piaţa 

muncii, să fie sporită capacitatea de inserţie profesională şi productivitatea 

forţei de muncă, prin revizuirea şi consolidarea politicilor active în domeniul 

pieţei muncii, prin asigurarea de servicii de formare şi îndrumare 

individualizate, prin promovarea principiului „învăţării pe tot parcursul 

vieţii”.30 

 

                                                           
30 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca 2013-2020; 

http://www.neamt.anofm.ro/proiect/75440/index.htm
http://www.neamt.anofm.ro/proiect/77624/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        2.7 Management urban 
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Management urban 
 

Pentru un management urban eficace, la nivel naţional se are în vedere 

abordarea unor acţiuni precum „reabilitarea infrastructurii urbane, 

îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv a celor sociale, dezvoltarea structurilor de 

sprijinire a afacerilor şi antreprenoriatului”.31  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030; 

Radiografia principalelor schimbări 
 

Principalele modificări survenite pe plan local, în ultimii ani, în ceea ce 

priveşte dezvoltarea urbană au fost determinate de implementarea unor 

proiecte investiţionale, care au presupus construcţia de noi locuinţe şi 

reabilitarea spaţiilor verzi.  

 

Cu privire la dinamica imobiliară de pe piaţa locală, în perioada 2010-2013 

au fost eliberate în medie 19 autorizaţii de construire pe an, din care 97,5% 

pentru case. Pentru blocuri a fost eliberată o singură autorizaţie în anul 

2012, în baza căreia până la finalul anului 2014 va avea loc o majorare a 

fondului locativ al oraşului Bicaz cu 32 de apartamente, amplasate în zona 

centrală a oraşului. 

 

Tabel nr. 2.19 - Evoluţia numărului de autorizaţii de construire eliberate  

Nr. 

crt. 
Anul 

Numărul de autorizaţii de construire, pentru: 

Total: 
Case  Blocuri 

Hale 

industriale 

1. 2010 30 - 1 31 

2. 2011 21 - - 21 

3. 2012 12 1  - 13 

4. 2013 15 - - 15 

Total: 80 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

În ceea ce priveşte numărul clădirilor pentru care s-a făcut recepţia finală, 

acesta a înregistrat o scădere drastică de-a lungul timpului, în anul 2013 

fiind recepţionate cu 95,23% mai puţine clădiri decât în anul 2010, ca 
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urmare şi a dificultăţilor financiare existente, care au determinat stagnarea 

lucrărilor la case.  

 

Prin recepţia finală a blocurilor ANL construite în cartierul Dodeni, în cadrul 

unui proiect finanţat de Compania Naţională de Investiţii, fondul locativ a 

crescut cu un număr de 30 de locuinţe.  

 

Tabel nr. 2.20 - Evoluţia numărului de clădiri recepționate final 

Nr. 

crt. 
Anul 

Numărul de clădiri pentru care s-a făcut 

recepţia finală, din care: 
Total: 

Case  Blocuri 
Hale 

industriale 

1. 2010 21 - - 21 

2. 2011 11 2 - 11 

3. 2012 4 - - 4 

4. 2013 1 - - 1 

Total: 37 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Nu au fost însă înregistrate schimbări în ceea ce priveşte reabilitarea termică 

a clădirilor, până în prezent nefiind întreprinse acţiuni în acest sens.  

 

În ceea ce priveşte spaţiile verzi, au avut loc lucrări de reabilitare în anul 

2011, prin plantarea de material dendrologic, respectiv de îmbogăţire a 

acestora cu bănci sau mobilier pentru spaţiul de joacă al copiilor, prin 

implementarea unor proiecte finanţate de Administraţia Fondului pentru 

Mediu. 

  

Având în vedere că suprafaţa medie de spaţii verzi pe cap de locuitor în 

Bicaz de 4,43 mp este cu mult mai mică faţă de cea prevăzută de normele 

Guvernului Român, de 26 mp, iar în ultimii ani nu au avut loc extinderi ale 

acestora, este oportună înfiinţarea de noi spaţii verzi şi amenajarea de zone 

destinate recreerii, relaxării şi petrecerii timpului în aer liber în vederea 

creşterii gradului de atractivitate a oraşului. 

Cu privire la serviciile publice furnizate locuitorilor oraşului Bicaz, o 

schimbare nefavorabilă a constat în încetarea alimentării cu energie termică 

după anii ’90, în condițiile în care multe gospodării de la bloc nu au acces la 

reţeaua de gaz metan a oraşului, încălzirea fiind asigurată prin intermediul 

unor sobe improvizate, care pe lângă faptul că nu asigură condiţii decente 

de viață specifice mediului urban, prezintă şi un risc ridicat de explozie sau 

intoxicări cu monoxid de carbon a locatarilor. 

 

Referitor la reţeaua de apă potabilă şi cea de canalizare, în prezent, au loc 

lucrări de extindere, urmând ca lungimea acestora să fie majorată cu 2.271 

m, respectiv 12.430 m, fapt ce va genera creşterea gradului de accesibilitate 

a gospodăriilor la aceste utilităţi. 

 

Prin urmare, există tendinţe de creştere a interesului manifestat pentru un 

management urban eficace, dovadă fiind şi proiectele realizate sau cele în 

curs de derulare avute în vedere de Primăria oraşului, precum: 

 „Blocuri ANL – 30 locuinţe pentru tineri în cartierul Dodeni”; 

 „Reabilitare spaţii verzi în zona centrală a oraşului Bicaz”; 

 Construcţia a două blocuri ANL în zona Centru (32 de apartamente). 

 

Este necesară însă, o abordare mult mai amplă în ceea ce priveşte 

managementul urban cu accent pe toate componentele acestuia, în vederea 

asigurării unor condiţii de viaţă atractive locuitorilor săi, similare unui oraş 

european. 
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Indicatori reprezentativi. Analiză 
 

Pe plan local acţiunile referitoare la managementul urban al oraşului sunt 

întreprinse şi gestionate de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 

din cadrul Primăriei oraşului Bicaz. Acesta „gestionează funcţional şi estetic 

spaţiul construit al oraşului, cu protejarea mediului înconjurător, a peisajelor 

naturale şi a patrimoniului imobiliar”, prin intermediul următoarelor  

compartimente: 

 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Administrarea domeniului public şi privat al oraşului Bicaz; 

 Protecţia mediului. 

 

Indicatorii consideraţi reprezentativi pentru evaluarea situaţiei actuale 

privind managementul urban sunt: 

 fondul locativ; 

 amenajarea de parcări; 

 spaţiile verzi. 

 

Fondul locativ 

 

Oraşul Bicaz, este format dintr-o zonă centrală urbană formată din 3 

cartiere, Centru, Mărceni, Dodeni şi 4 sate componente: Izvorul Muntelui, 

Izvorul Alb, Secu, Potoci. O provocare, în ceea ce priveşte asigurarea unui 

management integrat al oraşului, o constitutie distanţele satelor 

componente faţă de zona centrală, Izvorul Muntelui aflându-se la 7 km de 

centru, iar distanţa celorlalte 3 sate variind între 17 şi 22 kilometri.  
 

Fondul locativ al oraşului este format dintr-un număr total de 3.516 

gospodării, cu acces la utilitățile de bază, după cum urmează:32 

 82,87% au acces la reţeaua centralizată de apă potabilă; 

                                                           
32

 Primăria oraşului Bicaz 

 65,27% au acces la reţeaua centralizată de canalizare; 

 72,72% au acces la reţeaua de gaz metan; 

 99,88% au acces la reţeaua de electricitate. 

Fondul locativ al oraşului Bicaz nu beneficiază de acces la o reţea 

centralizată de energie termică funcţională, încălzirea fiind asigurată fie prin 

centrale racordate la reţeaua de gaz sau reţeaua electrică a oraşului sau prin 

sisteme proprii improvizate care utilizează combustibilul solid. 

 

Analizând distribuţia gospodăriilor pe categorii, se constată că 58,96% din 

totalul acestora sunt înregistrate la bloc. 

 

Tabel nr. 2.21 –  Distribuţia numărului de gospodării (anul 2012) 

Număr total de gospodării, 

 din care: 
Case Bloc 

3.516 1.443 2.073 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Oraşul Bicaz nu întâmpină probleme deosebite din punct de vedere al 

disponibilităţii fondului locativ, având în vedere că raportul dintre numărul de 

locuitori/locuinţă este de 2,41, mai mic decât raportul mediu înregistrat la 

nivel judeţean, de respectiv 2,61 locuitori/locuinţă. De asemenea, acest 

raport este cel mai scăzut dintre cele înregistrate la nivelul oraşelor 

componente judeţului Neamţ.  

 

Un nivel mai scăzut, comparativ cu cel județean şi naţional, se înregistra şi în 

ceea ce priveşte raportul referitor la numărul mediu al camerelor de locuit 

pe locuinţă, în oraşul Bicaz fiind de 2,44 în timp ce la nivel judeţean şi 

naţional se înregistra un raport de 2,6, respectiv 2,7 camere/locuinţă.  
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Tabel nr. 2.22 – Fondul de locuinţe pe localităţi, judeţul Neamţ, 2011 

Nr. 

crt. 
Regiunea 

Număr 

locuinţe 

Număr 

camere 

de 

locuit 

Locuinţe 

proprietate 

majoritar 

privată 

Suprafaţa 

locuibilă 

(mp) / 

locuinţă 

Suprafaţa 

locuibilă 

(mp) / 

locuitor 

1. 
Judeţul 

Neamţ 
214.651 558.445 210.087 38,1 14,6 

2. 
Municipiul 

Piatra Neamţ 
43.337 102.037 41.785 34,2 14,0 

3. 
Municipiul 

Roman 
26.047 61.137 24.644 35,9 14,2 

4. 
Oraşul 

Bicaz 
3.469 8.481 3.356 38,4 15,9 

5. 
Oraşul 

Roznov 
3.260 9.455 3.210 44,9 15,1 

6. 
Oraşul Târgu 

Neamţ 
7.832 20.478 7.696 41,9 15,9 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

Suprafaţa totală a locuinţelor existente în mediul urban din oraşul Bicaz în 

anul 2011 a fost de 133.209 mp, media pe locuinţă fiind de 38,4 mp. 

Comparând cu valorile din judeţul Neamţ, suprafaţa locuibilă în oraşul Bicaz 

este apropiată de cea înregistrată la nivel de judeţ (38,1 mp). 

 

Prin urmare, se constată că locuitorii din Bicaz nu întâmpină probleme 

deosebite în ceea ce priveşte suficienţa spaţiului destinat locuirii, fie că este 

vorba de case sau de apartamente. În ceea ce priveşte suprafaţa locuibilă pe 

locuitor, la nivelul oraşului Bicaz sunt disponibili 15,9 mp/locuitor, cu 1,3 mp 

mai mult decât valoarea înregistrată la nivel de judeţ.  

 

Din totalul locuinţelor existente în anul 2011, 96,47% din locuinţe sunt 

proprietate majoritar privată şi doar 3,53% sunt proprietate publică, potrivit 

datelor din Anuarul statistic al judeţului Neamţ. 

 

 

 

 
 

   Figura nr. 2.10 – Forma de proprietate a locuinţelor, oraşul  Bicaz, 2011 

 

Amenajarea parcărilor 

 

În ceea ce priveşte amenajarea parcărilor pe teritoriul oraşului, aceasta este 

deficitară, locurile de parcare fiind amplasate doar în cartierele Mărceni, 

Dodeni şi Centru, însumând un număr de 120 de spaţii disponibile.  

 

În evidenţa Primăriei oraşului Bicaz, conform listei de inventar a mijloacelor 

de transport aflate în proprietate sau închiriate persoanelor fizice şi juridice, 

este înregistrat un număr de 1.466 autoturisme. 

 

Raportând numărul de autoturisme înregistrate la numărul parcărilor 

amenajate, rezultă că unui loc îi revin aproximativ 12 autovehicule, ceea ce 

evidenţiază insuficienţa locurilor de parcare. Numărul redus al acestora este 

o problemă atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru turiştii care 

tranzitează localitatea.  

 

 

 

 

3,53% 

96,47% 

Proprietate majoritar 

de stat  

Proprietate majoritar 

privată 

 

 

Forma de proprietate a locuințelor  
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Spaţiile verzi 

 

Potrivit Studiului privind dezvoltarea urbană în Regiunea Nord-Est, media de 

spaţii verzi amenajate pe cap de locuitor din mediul urban este de 15,8 mp, 

valoare cu 15,5% mai scăzută decât media de la nivel naţional. 

 

În oraşul Bicaz se constată cea mai redusă suprafaţă de spaţii verzi 

amenajate dintre toate cele 5 oraşe componente ale judeţului Neamţ, de 

doar 2 hectare, rezultând o medie de 4,43 mp spaţii verzi amenajate pe cap 

de locuitor. Astfel, suprafaţa medie de spaţii verzi pe cap de locuitor în Bicaz 

este de aproape 6 ori mai mică faţă de cea prevăzută în normele Guvernului 

Român (OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului) care impun ca 

toate primăriile din ţară să aibă în patrimoniu, în medie, 26 mp de spaţiu 

verde, pe cap de locuitor, până în anul 2013. 

 

 

 
 Figura nr. 2.11 – Suprafaţa spaţiilor verzi (ha) în judeţul Neamţ, 201133 

 

                                                           
33 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012; 

 

 

Structural cele 2 ha de spaţii verzi amenajate în oraşul Bicaz se prezintă 

astfel: 

 4 parcuri, însumând 16.320 mp; 

 21 de grădini şi scuaruri publice, însumând  603 mp; 

 terenuri, baze şi amenajări sportive în cadrul perimetrelor construibile 

ale localităţii: sală de sport – 1.500 mp,  teren de tenis - 802 mp, sală 

de sport liceu - 460 mp, stadion – 37.167 mp.  

 

Oraşul Bicaz dispune de zone cu un cadru natural deosebit, nevalorificate 

corespunzător de administraţia locală, prin a căror revitalizare şi amenajare 

s-ar contribui la creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi implicit a atractivităţii 

oraşului. Printre acestea se evidenţiază: 

 Zona Izvoru Muntelui, ce reprezintă o „importantă poartă de intrare în 

Masivul Ceahlău”; 

 Zona satelor din jurul Lacului Izvoru Muntelui–Potoci, Secu şi Izvoru 

Alb.  

 

 

 

 

2 

6 

32 

106 

171 

Oraşul Bicaz 

Oraşul Roznov 

Oraşul Târgu Neamț 

Municipiul Roman 

Municipiul Piatra Neamţ 

Suprafața spațiilor verzi (ha) 
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Serviciile publice  
 

Serviciile publice au un rol important în îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de 

trai ale locuitorilor din Bicaz, printr-o administrare eficace a acestora putând 

fi generate efecte pozitive asupra întregii dezvoltări socio-economice locale. 

 

În oraşul Bicaz, printre serviciile publice puse la dispoziţia locuitorilor se 

numără cele de apă şi canalizare, de alimentare cu gaz metan, cu energie 

electrică, salubrizare, asigurarea ordinii şi siguranţei publice, lipsind însă 

transportul public local şi furnizarea energiei termice în regim centralizat. 

 

Alimentarea cu apă şi acces la reţeaua de canalizare 

 

Serviciile de apă şi canalizare sunt furnizate locuitorilor din Bicaz prin 

intermediul companiei judeţene Apa Serv S.A., furnizor şi al localităţilor 

Piatra Neamţ, Roman, Roznov, Târgu Neamţ. 

 

Conform datelor din anul 2012, lungimea reţelei de apă potabilă este de 

28,3 km, 82,87% dintre gospodării având acces la aceasta. Din lungimea 

totală a reţelei aproximativ 40% are o vechime cuprinsă între 15-35 de ani, 

iar 60% peste 36 de ani, ceea ce reflectă necesitatea reabilitării acesteia, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi a eliminării riscului major 

de înregistrare pierderi. 

 

Lungimea reţelei de canalizare este de 15,3 km, accesul gospodăriilor la 

reţea fiind unul scăzut pentru mediul urban, de doar 65,27%. În prezent 

sunt în derulare lucrări de extindere a reţelei de canalizare cu 12,43 km, a 

căror finalizare este prevăzută până la sfârşitul anului 2014. 

 

 

 

 

Alimentarea cu gaz metan 

 

Oraşul Bicaz dispune de o reţea centralizată de gaz metan care asigură 

acces pentru o pondere de 72,72% din numărul total al gospodăriilor.  

 

Alimentare cu energie electrică 

 

Reţeaua centralizată de alimentare cu energie electrică existentă pe teritoriul 

oraşului Bicaz oferă acces unui număr de 3.512 gospodării, reprezentând 

99,88% din total.  

 

În ceea ce priveşte iluminatul public pe plan local, există reţea de iluminat 

în toate cartierele şi satele aparţinătoare oraşului. Se constată însă 

necesitatea de extinderi la reţeaua de iluminat public existentă: pe strada 

Piatra Corbului, pe  strada Barajului – de la Dodeni până la Cabana Baraj. 

De asemenea, se are în vedere înlocuirea corpurilor cu consum mare ce 

introduc energie capacitivă în reţea, cu corpuri de iluminat tip led. 

 

Alimentarea cu energie termică 

 

În oraşul Bicaz nu se asigură furnizarea de energie termică în regim 

centralizat, încălzirea locuinţelor fiind realizată fie prin centrale racordate la 

reţeaua de gaz sau reţeaua electrică a oraşului sau prin sisteme proprii 

improvizate care utilizează combustibilul solid. 

 

Faptul că, în prezent mai există gospodării la blocurile noi din Mărceni şi 

Dodeni în care încălzirea se realizează prin sobe care funcţionează pe bază 

de combustibil solid, pune în pericol viaţa locuitorilor imobilelor în cauză.  
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Serviciile de salubrizare 

 

În oraşul Bicaz serviciul public de salubrizare este asigurat de un operator 

economic local specializat. Gestionarea deşeurilor se face prin intermediul 

unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor, ce acoperă aproximativ 90% 

dintre gospodării, excepţie făcând cele din satele Secu, Potoci şi Izvoru Alb, 

unde în prezent nu se efectuează acţiuni de colectare. 

 

Asigurarea ordinii şi siguranţei publice 

 

Situaţia infracţională în oraşul Bicaz nu prezintă probleme majore. În 

localitate coeficientul de criminalitate specifică era de 26,46% în anul 2012. 

Poliţia Română a încadrat Bicazul ca fiind un oraş cu o rată de criminalitate 

scăzută, în comparaţie cu municipiul Roman unde se înregistrează o rată 

mai ridicată a criminalităţii (1.746,03%). 

 

 

 
 

Figura nr. 2.12 - Coeficienţi de criminalitate specifică, anul 201234 

 

                                                           
34http://nt.politiaromana.ro/admin/comunicate/Coeficienti%20criminalitate%20specifi

ca%20jud%20%20Neamt.pdf. 

Analizând evoluţia situaţiei infracţionale, se constată că în anul 2011 s-a 

atins numărul cel mai ridicat de infracţiuni din perioada analizată, respectiv 

209 infracţiuni, însă în anul următor acesta scade cu 23 de procente, 

ajungând la 160 de infracţiuni. În toată perioada analizată cele mai multe 

infracţiuni sunt cele economico-financiare, urmate de furt şi lovire. 

 

Tabelul nr. 2.23 – Evoluţia situaţiei infracţionale în oraşul Bicaz  

Anul Total 

Infracţiuni 

economico-

financiare 

Furt 
Regimul 

circulaţiei 
Distrugere 

Lovire şi 

alte 

violențe 

2008 187 46 45 16 15 19 

2009 199 54 58 14 11 17 

2010 165 26 39 18 13 15 

2011 209 62 46 17 19 18 

2012 160 33 43 15 14 18 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Referitor la structurile existente pentru situaţii de urgenţă, în oraşul 

Bicaz există un subcentru de Ambulanţă, iar în subordinea primăriei există o 

echipă de Pompieri formată din 7 persoane. Serviciul de pompieri a 

intervenit în anul 2012 în 10 situaţii, cu 2 mai puţin decât în anul 2011 şi cu 

6 mai puţin decât în anul 2010. 

 

Analizând intervenţiile la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. -112 

(Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă), prin solicitare directă la 

lucrătorii de poliţie aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau prin 

solicitare la ofiţerul de serviciu, se constată că în perioada 2008 - 2012 cele 

mai multe intervenţii s-au realizat prin ofiţerul de serviciu, urmate cele prin 

S.N.U.A.U. – 112. 

 

 

1746,03% 

317,46% 

26,46% 

Municipiul Roman 

Oraşul Târgu Neamț 

Oraşul Bicaz 
Municipiul Roman 

Oraşul Târgu Neamț 

Oraşul Bicaz 

Coeficienți de criminalitate specifică, 2012 

http://nt.politiaromana.ro/admin/comunicate/Coeficienti%20criminalitate%20specifica%20jud%20%20Neamt.pdf
http://nt.politiaromana.ro/admin/comunicate/Coeficienti%20criminalitate%20specifica%20jud%20%20Neamt.pdf
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Tabelul nr. 2.24 – Evoluţia numărului de intervenţii în oraşul Bicaz  

Nr. 

crt. 
Anul Total 

Intervenţii 

prin solicitare 

directă 

Intervenţii 

prin ofiţerul de 

serviciu 

Intervenţii 

prin 112 

1. 2008 1.132 293 456 383 

2. 2009 1.104 286 447 371 

3. 2010 1.223 326 532 365 

4. 2011 1.175 354 475 346 

5. 2012 1.213 373 481 327 

            Total  1.632 2.391 1.792 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

 

Transportul public local 

 

În oraşul Bicaz nu există un sistem de transport în comun local, având  în 

vedere dimensiunea şi densitatea spaţiului locativ al oraşului. Pentru 

transportul în siguranţă al elevilor şi copiilor la unităţile de învăţământ, 

administraţia pune la dispoziţie un microbuz.  

 

Legătura cu oraşul Piatra Neamţ, oraşul de reşedinţă al judeţului Neamţ, se 

face prin intermediul unor microbuze care transportă regulat călători pe 

traseul Bicaz-Piatra Neamţ.    

      

 

 

     

 

 

 

 

 

Accesibilitatea rutieră locală 

 

Cu privire la asigurarea accesibilităţii rutiere, conform Anuarului statistic al 

judeţului Neamţ, în anul 2011, în Bicaz, din numărul total de străzi 

orăşeneşti, aproximativ 72,2% din ele erau modernizate (26 km). Se 

constată astfel că gradul de modernizare al străzilor este mai ridicat decât în 

cazul oraşelor Roznov (57,1%) şi Târgu Neamţ (36,1%). 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2.8 Infrastructură 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Infrastructură 
 

Infrastructura joacă un rol important în dezvoltarea locală, fiind necesară 

îndreptarea atenţiei către acţiuni de modernizare şi de creştere a 

accesibilităţii populaţiei la aceasta. Regiunea Nord-Est face parte din zonele 

cu un grad scăzut de modernizare a infrastructurii, acest lucru având 

implicaţii directe şi asupra oraşului Bicaz. 

 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, aducerea la standarde europene „pune accentul 

pe dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi a mijloacelor de transport prin 

reducerea impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, 

îmbunătăţirea siguranţei traficului şi protecţia elementelor critice de 

infrastructură”, urmărindu-se dezvoltarea unor servicii publice eficiente în 

domeniu şi respectându-se principiul conform căruia „poluatorul plăteşte”.  

 

 

Radiografia principalelor schimbări 
 

În ceea ce priveşte evoluţia stării infrastructurii oraşului Bicaz, sunt de 

remarcat eforturile autorităţilor locale pentru îmbunătăţirea acesteia, 

insuficiente însă, dacă ţinem cont de deficienţele existente. Astfel, calitatea 

infrastructurii locale nu se ridică la nivelul unui oraş european, care să ofere 

standarde ridicate de trai. 

 

Referitor la schimbările produse la nivelul infrastructurii hidro-edilitare, se 

constată evoluţii favorabile, însă destul de reduse, ale accesibilităţii 

gospodăriilor la reţeaua de apă curentă şi cea de canalizare, crescând 

accesul în medie cu 0,6%, respectiv 0,7% pe an în perioada 2007-2012. 

 

Datorită raţionalizării consumului şi a diminuării pierderilor înregistrate, s-a 

constatat o scădere considerabilă a volumului de apă consumat la nivelul 

oraşului Bicaz, cu 71% în anul 2011 raportat la 2004, ceea ce a avut un 

impact pozitiv asupra protejării mediului înconjurător. 

 

În ultimii ani au fost demarate şi finalizate o serie de investiţii care au 

contribuit la îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare. Una dintre ele a 

constat în retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul 

Bicaz, proiect realizat prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, 

finalizat în anul 2009.  

 

Până la sfârşitul anului 2014 sunt programate a fi finalizate şi lucrări de 

extindere a infrastructurii tehnico-edilitare, cu 2.271 m în ceea ce priveşte 

reţeaua de alimentare cu apă, şi cu 12.430 m reţeaua de canalizare, ce vor 

determina creşterea accesului populaţiei la serviciile de utilitate publică. 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de gospodării cu acces la reţeaua 

centralizată de gaz metan, se remarcă în anul 2012 o creştere de doar 

0,14% faţă de anul 2011, astfel încât accesibilitatea este încă una destul de 

scăzută (65,27%), fiind necesare extinderi ale rețelei. 

 

Evoluţii favorabile se înregistrează şi în privinţa accesului la electricitate, 

având loc în medie o creştere procentuală anuală de 0,5% în 2012, 98,88% 

dintre gospodării având acces la reţeaua de energie electrică. 

 

Alimentarea cu energie termică prezintă însă cea mai drastică schimbare, 

prin încetarea completă a activităţii sistemelor centralizate după anii ’90, în 

prezent locuinţele beneficiind de încălzire doar în regim propriu.  

 

Trendul descrescător al consumului de energie termică care şi-a pus 

amprenta la nivel local, până la eliminarea completă a furnizării acestui 

serviciu, a fost prezent şi la nivel naţional, determinat de numărul mare de 

debranşări, diminuându-se cu 64,7% în perioada 1993-2010, printre cauze 

numărându-se preţul mare al energiei termice în comparaţie cu veniturile 

populaţiei şi raţionalizarea consumului de energie.35 

 

O alternativă de viitor pentru producerea de energie termică la costuri 

reduse este implementarea unor soluţii neconvenţionale de producere a 

acestora din resurse regenerabile. Un exemplu în acest sens este Spitalul 

Orăşenesc Bicaz, care a implementat în anul 2010 un sistem care utilizează 

energie solară pentru a produce energie termică prin montarea şi punerea în 

funcțiune a 30 de panouri solare, completând astfel sistemul clasic de 

producere a apei calde pentru consum propriu. Investiţia a fost realizată prin 

implementarea unui proiect finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 

                                                           
35

 Studiul privind dezvoltarea urbană în Regiunea Nord-Est 

Având în vedere deficienţele locale privind asigurarea accesibilităţii populaţiei 

şi calitatea infrastructurii, este importantă îndeplinirea indicatorilor de 

performanţă specifici şi respectarea normelor care stabilesc cadrul juridic de 

reglementare a acestor servicii publice (Legea serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată în 2013), pentru a ameliora, şi 

chiar elimina punctele slabe existente, în vederea alinierii serviciilor celor de 

la nivelul european. 

 

Oraşul Bicaz a făcut progrese în ultimii ani în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea infrastructurii de bază, dovadă fiind şi proiectele realizate sau 

cele în curs de derulare amintite. Este foarte important ca procesul de 

modernizare a infrastructurii să fie continuat, pentru a elimina decalajele 

existente faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene, efectele 

răsfrângându-se şi asupra dezvoltării socio-economice locale.  

 

 

Infrastructura hidro-edilitară 
 

Oraşul Bicaz dispune de o reţea centralizată de alimentare cu apă, respectiv 

de un sistem public de canalizare, serviciile fiind puse la dispoziţia cetăţenilor 

de Apa Serv S.A., furnizor şi al localităţilor Piatra Neamţ, Roman, Roznov, 

Târgu Neamţ.  

 

Lungimea reţelei de apă potabilă este de 28,3 km, în timp ce reţeaua de 

canalizare este de doar 15,3 km, existând o diferenţă de 13 km între 

acestea, situaţie ce contravine normelor în vigoare privind protejarea 

mediului înconjurător. Pentru remedierea situaţiei s-a demarat investiţia de 

extindere a reţelei de canalizare programată a fi finalizată la sfârşitul anului 

2014. 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Infrastructura de alimentarea cu apă  

 

Reţeaua de apă potabilă a oraşului Bicaz are o lungime de 28,3 km, din care 

aproximativ 40% are o vechime cuprinsă între 15-35 de ani, iar circa 60% 

peste 36 de ani, fiind necesare lucrări de reabilitare, pentru a creşte 

calitatea serviciilor oferite utilizatorilor şi a evita producerea unor pierderi. 

 

Referitor la numărul de gospodării cu acces la reţeaua centralizată de apă 

potabilă, se remarcă o evoluţie favorabilă pe parcursul perioadei analizate, 

cu o creştere medie anuală de 6%, în anul 2012 fiind acoperit un procent de 

82,87% din totalul de gospodării.  

 

Tabel nr. 2.25 – Situaţia gospodăriilor cu acces la apă curentă – oraşul Bicaz 

Nr. 

crt. 

Denumir

e 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pondere 

2012/tota

l 

1. 

Număr 

total de 

gospodării 

3.433 3.450 3.468 3.494 3.510 3.516 - 

2. 

Număr de 

gospodării 

cu acces 

la apă 

curentă, 

indiferent 

de sursă, 

din care:  

3.433 3.450 3.468 3.494 3.510 3.516 100% 

 

 Cu acces 

la reţeaua 

de apă 

2.83

1 

2.84

8 

2.86

6 

2.89

2 

2.90

8 

2.91

4 
82,87% 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Volumul de apă furnizat consumatorilor oraşului Bicaz în perioada 2004 -

2011 a înregistrat o scădere majoră, de la 842.000 mc/an în 2004, la 

246.000 mc/an în 2011, reprezentând o diminuare cu 71% a consumului. 

 

 

 
 

Figura nr. 2.13 – Evoluţia volumului de apă potabilă distribuit - mc36 

 

Conform Studiului privind dezvoltarea urbană în Regiunea Nord-Est, în anul 

2010 faţă de 1990, consumul de apă potabilă pentru uz casnic s-a redus cu 

55,8%. De asemenea se precizează că această scădere are la bază fie 

alimentarea populaţiei cu apă potabilă din alte surse, fie „asumarea unui 

comportament responsabil faţă de resursele naturale ori a unui 

comportament economic al locuitorilor”, dar şi diminuarea pierderilor la 

instalaţia de furnizare, respectiv instalarea de apometre la consumatori.  

 

Infrastructura de canalizare 

 

Reţeaua de canalizare se întinde pe o lungime de 15,3 km37, de la Dodeni 

până la staţia de epurare, cu o ramificaţie de la fosta fabrică de ciment.   

 

Analizând evoluţia numărului gospodăriilor cu acces la reţeaua centralizată 

de canalizare, se constată că a avut loc o creştere cu 3,75% în anul 2012 

faţă de anul 2007. Cu toate acestea ponderea gospodăriilor cu acces la 

                                                           
36

 Constantin Buruean, Ioan Hociung – „Monografia oraşului Bicaz”, Ed. Asachi, 2007; 
37

 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

842.000 

246.000 

2004 2011 

Evoluția volumului de apă potabilă distribuită consumatorilor 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

reţeaua de canalizare este în continuare una destul de scăzută, de doar 

65,27%.  

 

Tabel nr. 2.26 – Situaţia gospodăriilor cu acces la canalizare – oraşul Bicaz 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pondere 

2012/total 

1. 

Număr 

total de 

gospodării 

3.433 3.450 3.468 3.494 3.510 3.516 - 

2. 

Număr de 

gospodării 

cu acces la 

canalizare, 

din care: 

2.731 2.748 2.766 2.792 2.807 2.813 80% 

 

 cu acces 

la reţea de 

canalizare 

2.212 2.229 2.247 2.273 2.289 2.295 65,27% 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Comparând gradul de accesibilitate al gospodăriilor la sistemul de canalizare 

cu cel la reţeaua de apă potabilă, se observă necesitatea extinderii reţelelor 

în ambele cazuri, cu prioritate a reţelei de canalizare, în vederea asigurării 

unui acces cât mai ridicat al populaţiei la infrastructura de bază a oraşului.  

 

În acest scop au fost demarate lucrări de extindere ale ambelor reţele, cu 

12,43 km în cazul reţelei de canalizare, respectiv 2,27 km pentru distribuţia 

apei, investiţii previzionate a fi finalizate până la finalul anului 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 2.14 – Evoluţia numărului de gospodării cu acces la apă curentă  

 

 

 

2010 2011 2012 

Număr total de gospodării 3.494 3.510 3.516 

Gospodării cu acces la 

rețeaua de apă 
2.892 2.908 2.914 

Gospodării cu acces la 

rețeaua de canalizare 
2.273 2.289 2.295 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Alimentarea cu gaz metan 
 

Oraşul Bicaz dispune de o reţea centralizată de distribuţie şi furnizare gaz 

metan care oferă  acces unui număr de 2.257 gospodării, reprezentând 

72,72% din total. 

 

Evoluţia numărului de gospodării cu acces la reţeaua de gaz metan este 

una ascendentă. Anul 2012 înregistrează o creştere faţă de primul an din 

analiză de 2,42%, iar faţă de anul 2011, de 0,14%. 

 

În prezent, cartierele Capşa, Ciungi şi Piatra Şoimului nu dispun de acces la 

reţeaua de distribuţie gaze a oraşului. 

 

Tabel nr. 2.27 – Situaţia gospodăriilor cu acces la reţeaua de gaz metan 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ponderea 

2012/total 

1. 

Număr de 

gospodării 

cu acces la 

reţeaua de 

gaz metan 

2.474 2.491 2.509 2.535 2.551 2.557 72,72% 

2. 

Număr 

total de 

gospodării 

3.433 3.450 3.468 3.494 3.510 3.516 - 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentarea cu energie electrică 
 

În Bicaz, energia electrică este furnizată gospodăriilor prin intermediul 

reţelei centralizate, care oferă acces unui număr de 3.512 gospodării, gradul 

de acoperire fiind de 99,88%.  

 

Tabel nr. 2.28 – Situaţia gospodăriilor cu acces la reţeaua de electricitate 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pondere 

2012 

/total 

1. 

Număr de 

gospodării 

cu acces la 

reţeaua de 

electricitate 

3.429 3.446 3.464 3.490 3.507 3.512 99,88% 

2. 
Număr total 

gospodării 
3.433 3.450 3.468 3.494 3.510 3.516 - 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Analizând evoluţia numărului total de gospodării care au acces la reţeaua de 

electricitate se constată înregistrarea unei creşteri cu 2,42% în 2012 

comparativ cu anul 2007.  
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Alimentarea cu energie termică 
 

În oraşul Bicaz nu sunt asigurate servicii de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat, cetăţenii optând pentru variante de încălzire a 

gospodăriilor în regim propriu, pe baza gazului, a combustibilului solid şi 

energiei electrice, prin intermediul centralelor proprii sau al sobelor. 

 

În trecut existau trei centrale care alimentau locuinţele din cartierele Dodeni, 

Mărceni şi Centru, după anii ’90 fiind însă încetată funcţionarea acestora, 

întrucât nu erau performante. În prezent întreaga reţea termică fiind într-o 

stare de degradare avansată. 

 

O problemă înregistrată pe plan local este faptul că gospodăriile de la 

blocurile noi din Mărceni şi Dodeni apelează la încălzirea prin sobe 

improvizate, care funcţionează pe bază de combustibil solid.  

 

Aceste sisteme sunt nesigure şi pun în pericol viaţa locatarilor, generând risc 

de explozie şi probleme la evacuarea fumului produs ca urmare a adaptării 

unor hornuri de metal pe pereţii exteriori, afectând imobilele şi din punct de 

vedere estetic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 2.15 – Evoluţia gradului de acces la reţeaua de gaz şi electricitate 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Infrastructura rutieră şi de transport 
 

Între infrastructura de transport a unei regiuni şi dezvoltarea sa economică 

există o influenţă reciprocă, starea necorespunzătoare a infrastructurii 

provocând un regres al dezvoltării locale din punct de vedere economic şi nu 

numai. 

 

La nivelul localităţii Bicaz există 2 drumuri naţionale şi 1 drum judeţean 

care tranzitează oraşul după cum urmează: 

 Drumul naţional D.N.15 (Turda – Târgu Mureş – Reghin – Borsec – 

Bicaz - Piatra Neamţ – Buhuşi - Bacău) – 9,3 km;   

 Drumul naţional D.N. 12C (Gheorghieni - Lacu Roşu - Bicaz) – 4,6 

km;  

 Drumul judeţean D.J. 155 F (Bicaz - Izvoru Muntelui - Durău - 

Ceahlău - Bistricioara) – 8,2 km.  

 

În prezent, în oraşul Bicaz există un număr de 41 de străzi, însumând 

41,542 km, din care 83% sunt asfaltate (34 de străzi) şi restul de 7 străzi, 

reprezentând 17%, sunt pietruite.38   

 

Analizând situaţia drumurilor comunale din Bicaz se constată că drumurile 

pietruite în lungime de 20,34 km sunt reprezentate de: 

 DC 208 Potoci(Vatra) – 2,4 km; 

 DC 209 Potoci (Dealul Bisericii) – 0,72 km; 

 DC 210 Staţiune Cercetări Biologice – 1,55 km; 

 DC 211 Cabana Falon - Izvoru Alb – Secu – 15,35 km; 

 DC 212 Port Vechi – 0,32 km.         

 

Infrastructura căilor de acces către satele componente ale oraşului Bicaz 

este deficitară, iar în condiţii meteo nefavorabile (ploi torenţiale, zăpezi 

abundente) acestea devin impracticabile, generându-se uneori blocaje. 

                                                           
38 Primăria oraşului Bicaz 

În anul 2013 s-au efectuat lucrări de reparaţii pe mai multe sectoare de 

drumuri naţionale ce tranzitează oraşul, Secţia Drumuri Naţionale din judeţul 

Neamţ demarând lucrările de reparaţii cu mixtură asfaltică caldă pe 

sectoarele de drum cele mai afectate. Drumurile care au intrat în programul 

de reabilitare sunt: 

 DN 15 Bicaz – Piatra Neamţ; 

 DN 12C Bicaz Chei – Bicaz. 
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Figura nr. 2.16 – Străzile orăşeneşti din Bicaz pe tip de îmbrăcăminte 

 

În oraşul Bicaz, gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti era de 72,20% 

în anul 2011, fiind mai ridicat decât media înregistrată la nivel judeţean şi 

regional. La nivelul judeţului, oraşul Bicaz ocupa poziţia a 3 a din 5 din acest 

punct de vedere, gradul de modernizare fiind de două ori mai mare decât cel 

înregistrat în oraşul Târgu Neamţ (36,10%) şi cu 15% mai ridicat decât cel 

din oraşul Roznov (57,10%).  

 

Tabel nr. 2.29 – Gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti, anul 2011 

Nr. 

crt. 
Regiunea Gradul de modernizare (%) 

1. Judeţul Neamţ 70,7 

2. Municipiul Piatra Neamţ 83,4 

3. Municipiul Roman 88,3 

4. Oraşul Bicaz 72,2 

5. Oraşul Roznov 57,1 

6. Oraşul Târgu Neamţ 36,1 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

 

 

În ceea ce priveşte transportul public local, în oraşul Bicaz nu există un 

sistem de transport în comun, dimensiunea zonei locative a oraşului fiind 

redusă.  

 

Transportul către alte oraşe din judeţ se realizează prin intermediul unor 

microbuze care transportă regulat (din 15 in 15 minute) călători pe traseul 

Bicaz - Piatra Neamţ. 

 

Referitor la infrastructura de transport feroviar, accesul este posibil prin 

magistrala secundară 509 (Bicaz – Piatra Neamţ – Buhuşi – Bacău). Mai 

există o cale ferată cu ecartament normal între Bicaz –Bicazu Ardelean – 

Bicaz Chei, însă este utilizată doar pentru transport marfă. 

 

Oraşul Bicaz nu dispune de infrastructură proprie pentru transport aerian. 

Cele mai apropiate aeroporturi sunt cele de la Bacău (86 km de Bicaz), de la 

Suceava (127 km de Bicaz) şi de la Iaşi (156 km de Bicaz). 
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II.8.7 Infrastructura de comunicaţii  
 

Infrastructura de comunicaţii reprezintă un element important în dezvoltarea 

oraşului, stând la baza funcţionării optime a multor altor activităţi pe plan 

socio-economic, fiind esenţială accesarea informaţiilor în timp real, cu efecte 

asupra gradului de eficienţă. 

 

Serviciile de poştă şi telecomunicaţii sunt asigurate de un Oficiu Poştal, 

precum şi de reţeaua de mesagerie. 

  

În Bicaz, infrastructura de telefonie este destul de dezvoltată, dispunând 

atât de reţele de telefonie fixă, cât şi de reţele de telefonie mobilă. Cea mai 

importantă reţea de telefonie fixă este Romtelecom, iar furnizorii de 

telefonie mobilă cei mai utilizaţi sunt Vodafone, Orange şi Cosmote.  

 

Operatorii de televiziune (analogică şi digitală) sunt Romtelecom Dolce, Digi 

RDS&RCS şi UPS, iar potrivit statisticilor oferite, 95% din gospodării au un 

abonament de televiziune la unul din aceşti operatori.  

 

Principalii operatori de furnizare a internetului sunt aproximativ aceiaşi cu cei 

de furnizare a televiziunii. Doar 35% din gospodării sunt abonate la serviciile 

de internet39, fiind necesară extinderea acestui tip de infrastructură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Primăria oraşului Bicaz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.9 Turism 
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Turism 
 

 
Poziţionarea oraşului Bicaz în raport cu principalele obiective turistice ale zonei 

 

 

 

 

 

 

 

Turismul reprezintă unul dintre punctele de bază ale 

dezvoltării oraşului Bicaz, succesul turistic al localităţii 

având importante efecte pe plan socio-economic.  

 

Este esenţială „valorificarea sustenabilă a resurselor 

naturale cu potenţial turistic, precum şi 

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de 

cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii 

regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de 

noi locuri de muncă”, contribuind astfel la 

consolidarea unei identităţi proprii şi a avantajului 

competitiv.40 

                                                           
40 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030; 
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Radiografia principalelor schimbări 
 

Oraşul Bicaz este un important reper turistic, prin situarea sa într-un punct 

de trecere, care asigură conexiunea cu importante obiective turistice din 

zonă, conferindu-i un real potenţial de dezvoltare a turismului, atât de 

tranzit cât şi de sejur. 

 

Poziţionarea geografică îi conferă localităţii o serie de avantaje şi reale 

premise pentru dezvoltarea viitoare a unui turism competitiv la nivel 

european. Circuitele montane turistice, traseele mai mult sau mai puţin 

dificile adecvate tuturor turiştilor constituie o bază a dezvoltării, în principal, 

a turismului montan şi de agrement.  

 

Cu toate acestea, oraşul Bicaz este perceput la momentul actual ca fiind un 

oraş de tranzit spre cele mai de interes obiective turistice ale judeţului 

(Cheile Bicazului, Parcul Naţional Ceahlău, Lacul Roşu, etc.) şi nu un oraş 

de sejur, situaţie explicată de lipsa de investiţii consistente pentru 

dezvoltarea unei infrastructurii de cazare şi de agrement adecvate cerinţelor 

actuale turiştilor. 

 

În 2011 sectorul turistic a înregistrat o creştere de aproximativ 28,66% si a 

generat 6.092.923 lei pentru economia oraşului Bicaz, reprezentând aprox. 

9,57% din volumul cifrei de afaceri al mediului de afaceri local. Este o cifră 

semnificativă, însă nu în acord cu potenţialul turistic al zonei, a cărui 

valorificare eficientă poate conduce la un aport al sectorului turistic cu mult 

mai ridicat, în următorii ani.  

 

Numărul turiştilor înregistraţi în unităţile de cazare ale oraşului a crescut cu 

aproximativ 31% în 2011 faţă de 2010, ceea ce subliniază o creştere a 

interesului turiştilor pentru potenţialul turistic al oraşului Bicaz.  

 

Capacitatea de cazare din unităţile locale a avut o evoluţie oscilantă pe 

parcursul perioadei 2010-2014, per ansamblu tendinţa generală fiind însă de 

creştere, cu aproximativ 8% în anul 2014 faţă de 2010, influenţând pozitiv 

piaţa turistică locală.41 

 

Aceste evoluţii pozitive, dar nu suficiente, au fost susţinute şi de creşterea 

interesului autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea infrastructurii 

turistice şi de agrement, în vederea valorificării potenţialului turistic existent, 

prin implementarea unor proiecte de investiţii finanţate prin fonduri 

nerambursabile. 

 

Astfel, în oraşul Bicaz s-a amplasat la intrarea în Parcul Naţional Ceahlău un 

centru de vizitare în care sunt oferite informaţii cu privire la rezervaţiile 

ştiinţifice componente şi implicit flora şi fauna existente în cadrul parcului, 

prin intermediul unor mijloace tehnologice avansate, susţinând promovarea 

şi dezvoltarea turismului.  

 

De asemenea, a fost întocmit un plan de amenajare a teritoriului zonal, 

pentru transformarea Lacului Izvoru Muntelui într-o atracţie turistică de 

succes, în cadrul căruia sunt analizate posibilităţile de dezvoltare a turismului 

în corelaţie cu dezvoltarea generală, socială şi economică a zonei. 

 

Totodată, se află în curs de realizare construcţia unui centru de informare şi 

promovare turistică, care va contribui la promovarea obiectivelor turistice 

din Bicaz şi din zonele învecinate. 

                                                           
41

 Lista structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, publicată pe 

site-ul http://turism.gov.ro/informatii-publice/, accesat la data de 13.01.2013 

http://turism.gov.ro/informatii-publice/
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2.9.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori turistici au fost analizaţi 

următorii: 

 numărul unităţilor de primire turistică; 

 capacitatea de cazare; 

 încadrarea unităţilor de cazare pe categorii de stele sau flori; 

 unităţile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică; 

 sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică; 

 înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică. 

 

Numărul unităţilor de primire turistică 

 

În oraşul Bicaz, în anul 2013 existau 24 de unităţi de primire turistică, 

potrivit datelor oferite de Autoritatea Naţională pentru Turism,  distribuite 

după cum urmează:  

 12 pensiuni turistice;  

 2 popasuri turistice; 

 2 cabane turistice; 

 2 campinguri; 

 2 bungalow-uri; 

 1 unitate de primire turistică clasificată drept camere de închiriat; 

 1 unitate de primire turistică clasificată drept căsuţe tip camping; 

 1 motel; 

 1 navă fluvială. 

 

Analizând datele se constată că pensiunile turistice deţin o pondere de 50% 

din total, în timp ce popasurile turistice, cabanele, campingurile şi bungalow-

urile, deţin fiecare o pondere de 8,33%.  Camerele de închiriat, căsuţele tip 

camping, motelul şi nava fluvială ocupă câte un procent de 4,17%, 

plasându-se pe ultimul loc.  

Figura nr. 2.17 – Distribuţia structurilor de cazare, oraşul Bicaz, anul 201342 

 

Capacitatea de cazare 

 

În anul 2013, capacitatea totală de cazare din aceste unităţi era de 727 

locuri, iar distribuţia pe categorii de structuri, arată că ponderea cea mai 

mare o deţin campingurile (28,61%), urmate de pensiunile turistice 

(22,70%), de cabanele turistice (13,89%) şi în procent de 13,20% de 

popasurile turistice.  

 

 

 

 

                                                           
42 Lista structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, publicată pe 

site-ul http://turism.gov.ro/informatii-publice/,  
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Figura nr. 2.18 – Distribuţia capacităţii de cazare pe categorii de structuri de 

cazare, oraşul Bicaz, anul 201343 

 

Se observă o uşoară scădere a capacităţii de cazare în anul 2013 faţă de 

anul 2011, cu 6,31%, urmată însă de o creştere cu 11,41% în anul 2014.44  

 

Făcând o paralelă cu situaţia înregistrată în celelalte oraşe şi municipii ale 

judeţului Neamţ, prin prisma corelării numărului de locuri de cazare 

disponibile într-un an şi numărul anual al sosirilor de turişti, se observă că 

oraşul Bicaz este situat pe locul al doilea, după Roznov, din punct de vedere 

al raportării locurilor de cazare la numărul de turişti înregistraţi, unui loc 

revenindu-i 0,03 turişti. Astfel, comparativ cu oferta de cazare existentă 

local se remarcă un număr scăzut de turişti, oraşul Bicaz situându-se sub 

media judeţeană de 0,07 turişti/1 loc de cazare. 

 

                                                           
43 Idem; 
44

 Lista structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, publicată pe 

site-ul http://turism.gov.ro/informatii-publice/,Anuarul statistic al judeţului Neamţ, 

ediţia 2012; 

Tabel nr. 2.30 – Capacitate de cazare turistică, în anul 2011 (număr locuri) 

Nr. crt. Localitate Număr locuri de cazare: 

1. Judeţul Neamţ 5.025 

2. Municipiul Piatra Neamţ 680 

3. Municipiul Roman 99 

4. Oraşul Bicaz 776 

5. Oraşul Roznov 10 

6. Oraşul Târgu Neamţ 234 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

Încadrarea unităţilor de cazare pe categorii de stele sau flori 

 

Conform încadrării pe categorii de stele sau flori, în oraşul Bicaz, în anul 

2013, se remarcă un nivel calitativ mediu spre scăzut al serviciilor de cazare, 

45,83% din totalul unităţilor de primire turistică fiind încadrate la 2 stele, iar 

41,67% la 3 stele.   

 

Cele clasificate cu o stea deţineau un procent de 4%, respectiv o singură 

unitate, similar celor clasificate cu 2 sau 3 flori. La nivelul oraşului Bicaz nu 

sunt înregistrate structuri de primire turistică clasificate la 4 sau la 5 stele, 

fiind necesare iniţiative de îmbunătăţire a calităţii ofertei de cazare în 

vederea creşterii numărului de sosiri. 

 

 
 Figura nr. 2.19 – Unităţile de primire turistice pe categorii,  2013 
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Unităţile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică 

 

Din punct de vedere al unităţilor de primire turistică cu funcţiuni de 

alimentaţie publică, în oraşul Bicaz, în anul 2013, funcţionau 8 astfel de 

unităţi din care 6 erau de 2 stele, iar restul de 2 unităţi erau încadrate la 3 

stele. 

 

Tabel nr. 2.31 – Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie 

publică, oraşul Bicaz, 2013 

Nr. crt. Tip structură 
Denumirea 

structurii 
Categorie 

Număr 

locuri 

1. Restaurant clasic Baraj 3 stele 140 

2. Restaurant clasic Bicazul 2 stele 74 

3. Restaurant clasic Ceahlău 3 stele 400 

4. Bufet bar 

Complex căsuţe 

vacanţă Baicu 

Izvoru Alb  

2 stele 60 

5. Restaurant clasic Cristina 2 stele 120 

6. 
Restaurant 

pensiune 
Cruşitu 2 stele 26 

7. 
Restaurant 

pescăresc 
Lebăda 2 stele 40 

8. Restaurant clasic Pescăruş 2 stele 220 

Sursa: Lista structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, publicată 

pe site-ul http://turism.gov.ro/informatii-publice/ 

 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică 

 

Potrivit Anuarului statistic al judeţului Neamţ, în anul 2011, în oraşul Bicaz s-

au cazat 10.138 de turişti, din care un procent de aproximativ 59% au ales 

ca tip de unitate de cazare motelul sau pensiunea.  

 

În ceea ce priveşte poziţionarea faţă de celelalte localităţi din judeţ, Bicazul 

ocupă poziţia a 2 a, după municipiul Piatra Neamţ, din punct de vedere al 

sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică, cu un procent de 7,6% 

din numărul total de sosiri înregistrat la nivel de judeţ. 

 

Deşi Bicazul deţine cea mai favorabilă poziţie din judeţ din punct de vedere 

al proximităţii faţă de cele mai cunoscute şi atractive obiective turistice ale 

judeţului Neamţ, acesta nu a reuşit până în prezent să se impună pe piaţa 

turistică a judeţului Neamţ, poziţia de lider fiind ocupată de municipiul Piatra 

Neamţ, cu un avans de 15,66 puncte procentuale în ceea ce priveşte 

numărul de sosiri.  

 

Tabel nr. 2.32 – Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică, 2011 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Total, din 

care: 
Hoteluri 

Motelu

ri 

Pensiuni 

turistice 

Pensiuni 

agro -

turistice 

Vile 

turistice 

1. 
Judeţul 

Neamţ 
133.229 48.334 6.268 9.357 45.361 4.059 

2. 

Municipiul 

Piatra 

Neamţ 

30.995 24.539 - 3.219 - - 

3. 
Municipiul 

Roman 
9.521 8.614 - 812 95 - 

4. 
Oraşul 

Bicaz 
10.138 - 3.768 2.172 - - 

5. 
Oraşul 

Roznov 
94 - - 94 - - 

6. 

Oraşul 

Târgu 

Neamţ 

5.470 - 1.100 3.060 - - 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

http://turism.gov.ro/informatii-publice/
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Înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică 

 

În ceea ce priveşte numărul înnoptărilor turiştilor raportat la numărul total al 

sosirilor acestora, se observă situarea Bicazului pe penultimul loc, cu 1,42 

înnoptări/turist, medie cu 30% mai mică faţă de cea de la nivel judeţean.  

 

Acest lucru este cauzat şi de faptul că până în prezent oraşul Bicaz a fost 

considerat în special un oraş tranzit, şi nu unul de sejur având în vedere 

insuficienta dezvoltare a infrastructurii de cazare şi de agrement a oraşului.  

 

Tabel nr. 2.33 – Înnoptări turişti în structurile de primire turistică, 2011 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Total,  

din care: 
Hoteluri Moteluri 

Pensiuni 

turistice 

Pensiuni 

agroturisti

ce 

Vile 

turistice 

1. 
Judeţul 

Neamţ 
274.318 130.964 8.920 15.733 71.893 6.963 

2. 

Municipiul 

Piatra 

Neamţ 

51.756 36.419 - 4.747 - - 

3. 
Municipiul 

Roman 
16.653 14.362 - 2.196 95 - 

4. 
Oraşul 

Bicaz 
14.409 - 4.524 3.807 - - 

5. 
Oraşul 

Roznov 
94 - - 94 - - 

6. 

Oraşul 

Târgu 

Neamţ 

7.902 - 1.483 4.889 - - 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

 

 

 

Având în vedere potenţialul turistic dezvoltat al Bicazului, este importantă 

realizarea de investiţii în vederea îmbunătăţirea calităţii dar şi dezvoltării 

infrastructurii turistice de cazare, concomitent cu o promovare adecvată a 

oraşului, astfel încât să valorifice optim acest avantaj. 
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Resurse de dezvoltare turistică 
 

Poziţionarea geografică a oraşului într-o zonă montană cu obiective naturale 

deosebite îi asigură acestuia un potenţial turistic ridicat, alături de 

cunoscutele obiective turistice naturale şi de  monumente ce aparţin 

patrimoniului cultural al oraşului. 

 

În oraşul Bicaz resursele ce pot fi valorificate pentru dezvoltarea turismului 

sunt reprezentate de cadrul natural montan desosebit, lacurile, masivul 

Ceahlău, monumentele istorice, habitatele naturale, ariile naturale protejate, 

flora şi fauna naturală, tradițiile şi folclorul specific zonei. 

 

Printre obiectivele turistice renumite, aflate pe teritoriul administrativ al 

oraşului se numără: 

 Lacul Izvorul Muntelui; 

 Barajul de la Bicaz; 

 Masivul Ceahlău cu „Parcul Naţional Ceahlău” (parţial). 

 

Totodată, în vecinătatea oraşului Bicaz, se află o serie de obiective care 

atrag turişti an de an. Printre cele mai importante atracţii turistice, care 

aduc un plus de valoare zonei sunt: 

 Cheile Bicazului, la o distanţă de aproximativ 25 km; 

 Monumentul Piatra Teiului, la 44 km de oraş; 

 Mănăstirea Tarcău, la aproximativ 20 km. 

 

Printre tipurile de turism ce pot fi practicate în oraşul Bicaz, se numără: 

 turismul montan; 

 turismul de agrement; 

 turismul sportiv; 

 turismul ecumenic; 

 turismul cultural. 

Turismul montan 

 

Fiind un oraş situat la poalele muntelui, Bicazul prezintă oportunitatea 

dezvoltării turismului montan, atracţia principală fiind Masivul Ceahlău, cu 

„Parcul Naţional Ceahlău”. Acesta este unul dintre puţinele complexe 

carpatine care mai păstrează încă eşantioane nealterate ale naturii, atrăgând 

anual un număr total de 33.605 turişti.45 În scopul informării turiştilor cu 

privire la traseele ce pot fi parcurse în Parcul Naţional Ceahlău şi la 

rezervaţiile ştiinţifice existente, a fost înfiinţat un centru de vizitare, 

amplasat la intrarea de la Izvoru Muntelui, în cadrul căruia mijloacele 

tehnologice moderne un punct forte. 

 

Aflate la aproximativ 25 km de oraş, Cheile Bicazului reprezintă de 

asemenea o opţiune de agrement, fiind una dintre cele mai cunoscute, 

vizitate şi frumoase regiuni geografice din România, contribuind la creşterea 

notorietăţii zonei, şi implicit a oraşului Bicaz. 

 

Turismul de agrement 

 

Lacul Izvoru Muntelui oferă turiştilor posibilitatea practicării turismului de 

agrement, din Portul Bicaz aceştia putând beneficia de plimbări cu vaporul 

pe lac sau închiria bărci şi hidrobiciclete. Acest lac, cunoscut şi sub numele 

de „Lacul Bicaz”, este cel mai mare lac antropic amenajat pe râurile 

interioare din România, întinzându-se în dreptul localităților Bicaz, Ceahlău, 

Hangu, Poiana Teiului. Acesta mai este cunoscut şi ca „Marea Neagră din 

Neamţ, fiind o întindere nesfârşită de apă, un lac imens. 

                                                           
45 Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău 
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Prin caracteristicile sale, Barajul de la Bicaz reprezintă o altă opţiune 

pentru turiştii care vizitează zona. Considerat un adevărat simbol al 

Bicazului, barajul, pe parcursul celor aproape cinci decenii de existenţă, a 

ajuns cunoscut atât în mai toate colţurile ţării, cât şi în străinătate, fiind 

considerat cel mai mare baraj de greutate din România, prin masa de beton 

înglobată în corpul său. 

 

O altă atracţie pentru turişti, prin singularitatea sa, este Piatra Teiului, o 

klippă calcaroasă situată în coada cuvetei actuale a lacului de acumulare 

Izvorul Muntelui de pe Râul Bistriţa, aflată la 44 km de Bicaz, declarată ca 

monument al naturii (categoria a III-a IUCN) din anul 1951, în prezent cu 

statut de rezervaţie geologică. Iniţial denumită „Piatra Dracului” datorită 

unicităţii sale, lucru ce nu putea fi explicat decât prin legende, ulterior a 

căpătat denumirea actuală după ce spre vârful ei a crescut un tei. 

 

 

În Bicaz se organizează, de asemenea, o serie de evenimente şi activităţi 

anuale care au devenit parte din tradiţia locală a oraşului, stârnind interesul 

potenţialilor turişti. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 

 Zilele oraşului 25-27 octombrie; 

 Ziua Marinei - 15 august;   

 Festivalul de datini şi obiceiuri – decembrie;  

 Festivalul internaţional de folclor – august;   

 Tabăra de creaţie  Potoci – iulie;  

 Tabăra internaţională de limba engleză pentru elevi, Bicaz.      
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Turismul sportiv 

 

Turismul sportiv este în plină dezvoltare, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

global, evenimentele majore din sport contribuind nu numai la creşterea 

încasărilor, ci şi la modernizarea infrastructurii locale, prin construcţia de 

hoteluri, drumuri, dar şi extinderea aeroporturilor apropiate. 

 

Lacul Izvoru Muntelui reprezintă o punct de atracţie pentru turiştii pasionaţi 

de sport, fiind singurul loc din Moldova unde se pot practica sporturi nautice. 

 

Traseele montane oferă posibilităţi pentru turiştii pasionaţi de ciclism, la nivel 

local fiind organizată totodată şi o competiţie naţională („Maraton Mountain 

Bike – Bicaz”). 

 

Evenimentele sportive reprezintă o atracţie pentru turiştii pasionaţi de 

practicarea unui sport, iar acest tip de turism este în plină dezvoltare, atât la 

nivel naţional, cât şi la nivel global. Evenimentele majore din sport contribuie 

nu numai la creşterea încasărilor, ci şi la modernizarea infrastructurii locale, 

prin construcţia de hoteluri, drumuri, dar şi extinderea aeroporturilor 

apropiate. 

 

În oraşul Bicaz se organizează o serie de evenimente sportive de mare 

interes pentru pasionaţii de şah, karate şi nu numai. Aceste evenimente 

sunt: Concursul Naţional de Automodele „Cupa Bicazului” – în luna august, 

Competiţia naţională  „Maraton Mountain Bike – Bicaz”, Concursul naţional 

de karate - Cupa „Ronin” – Bicaz, Turneul internaţional de şah  „Cupa 

oraşului Bicaz” – în luna aprilie.      

 

Turismul ecumenic 

 

Deşi oraşul Bicaz nu oferă în mod direct posibilităţi de practicare a turismului 

ecumenic, este un punct de tranziţie către repere religioase importante, 

zona Moldovei, şi implicit judeţul Neamţ fiind un ţinut bogat în mănăstiri.  

 

În apropierea sa, se află Mănăstirea Tarcău, amplasată la aproximativ 20 

km distanţă, construită în anul 1833. Aceasta este o mănăstire ortodoxă, 

situată în inima muntelui, având un hram rar întâlnit, şi anume „Biserica 

Tuturor Sfinţilor”. 
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II.9.4 Suport logistic de informare turistică 

 
În oraşul Bicaz există un Centru de vizitare a Parcului Naţional Ceahlău 

amplasat la intrarea de la Izvorul Muntelui. În cadrul proiectului 

„Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău” acesta a fost 

dotat cu: 1 infochioşc, 5 binocluri digitale, 1 set de mobilier (spaţiu 

expoziţional), 1 set de dotări (sală multifuncţională), 1 machetă Parc 

Naţional Ceahlău (sală prezentare rezervaţii ştiinţifice), 1 set de dotări 

cinema 3D (sală prezentare floră şi faună), fiind astfel susţinută promovarea 

şi dezvoltarea turismului şi cu ajutorul noilor tehnologii informaţionale.  

 

De asemenea, au fost realizate studii de inventariere a 11 habitate din 

Parcul Naţional Ceahlău,  11 hărţi GIS pentru habitatele inventariate, 1 plan 

de management revizuit şi avizat, 1 film documentar, 1 website, 4000 

pliante, 2000 broşuri, 50 afişe.  

 

O problemă întâlnită la nivelul oraşului este lipsa unei agenţii de turism 

acreditate, aşa cum reiese şi din datele furnizate de Autoritatea Naţională 

pentru Turism, conform cărora în anul 2013 nu exista nici o agenţie de 

turism acreditată în oraş, spre deosebire de oraşul Târgu Neamţ unde îşi 

desfăşoară activitatea 3 agenţii sau în Piatra Neamţ unde există 26 de 

agenţii de turism. 

 

În prezent, se află în curs de finalizarea construirea unui centru de informare 

şi promovare turistică, prin care se vor oferi informaţii şi consiliere a 

turiştilor în alegerea unei structuri de primire turistică, cu privire la traseele 

montane ce pot fi practicate, la obiectivele turistice. 

 

 

 
Bicaz -  punct de tranzit spre cele mai importante obiective turistice ale zonei 

 

 

 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                79 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

II.9.5 Avantaje concurenţiale  

şi valorificare turistică 

 

Conform Strategiei Naţionale de dezvoltare a ecoturismului în România, 

apariţia acestuia a avut la bază „aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a 

turismului durabil în ariile de turism”, având ca principiu respectarea 

integrităţii peisajelor naturale şi a biodiversităţii ecologice. De asemenea, se 

menţionează: „cu cât aceste resurse sunt mai variate şi mai complexe, 

dar mai ales nealterate de activităţile antropice, cu atât interesul 

turistic pentru ele este mai mare, iar activităţile turistice pe care le 

generează sunt mai valoroase şi mai atractive”. 

 

În oraşul Bicaz şi în imediata sa apropiere există numeroase locuri naturale 

care impresionează prin frumuseţile lor unice, prin locurile pitoreşti încărcate 

de legendă, obiective cultural istorice, evenimente şi tradiţii locale autentice, 

bine conservate care împreună creează o zonă complexă din punct de 

vedere turistic cu un potenţial imens de dezvoltare. 

 

Habitatul natural, flora şi fauna din zonă, păstrarea tradiţiilor sau contactul 

direct al turiştilor cu valorile locale sunt doar câteva din atracţiile ce trebuie 

valorificate pentru creşterea potenţialului turistic din zonă.  

 

Unul din avantajul concurenţial al oraşului, în comparaţie cu alte oraşe ale 

judeţului Neamţ îl constituie aşezarea geografică, Bicaz fiind centrul urban 

cel mai avantajat din punct de vedere al proximităţii faţă de obiectivele 

naturale, de interes turistic din judeţ.  

 

Astfel, zona Bicazului este un punct important de pornire pentru 

numeroase trasee montane în cadrul Parcului Național Ceahlău, 

atractive pentru turişti, datorită peisajelor impresionante care pot fi vizionate 

de-a lungul acestora. 

În oraşul Bicaz şi în zonele învecinate s-au conservat tradiţiile locale, 

desfăşurându-se în continuare numeroase activităţi artizanale precum: 

pictarea icoanelor, meşteşugul lemnului, olărit, sculptura in piatră, ţesutul şi 

lucrăturile din piele, blănărie, măşti populare. Pe parcursul serpentinelor din 

Chei, există mici magazine cu suveniruri, cu produse realizate de artizanii 

români şi cei maghiari din zonă care dau o notă aparte acestor locuri. 

 

Având în vedere că în componenţa oraşului Bicaz intră 4 sate, există 

posibilitatea dezvoltării turismului rural, cu efecte benefice şi asupra altor 

sectoare economice de activitate (agricultura, industria agro-alimentară, 

comerţ, artizanat). Astfel, turiştii se vor putea implica în activităţile agricole 

specifice zonei şi vor avea acces la anumite modele culturale (obiceiuri, 

tradiţii, meşteşuguri) care nu se regăsesc cu uşurinţă în zonele puternic 

urbanizate. 
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Un alt tip de turism, de data aceasta de nişă, este cicloturismul, cu atât 

mai mult cu cât în apropierea oraşului există trasee amenajate pentru 

mountain bike, fiind iniţiate concursuri de acest gen la nivel naţional.  

 

Având în vedere specificul zonei, există premise pentru dezvoltarea 

ecoturismului, acesta fiind încă „un segment destul de îngust al pieţei 

turistice”46, foarte puţin valorificat în România.  

 

În concluzie, oraşul Bicaz este amplasat în una dintre zonele naturale care 

deţin avantaje importante din punct de vedere turistic, iar valorificarea 

corespunzătoare a acestui potențial va avea implicaţii directe asupra  

dezvoltării socio-economice locale.  

 

Dezvoltarea turismului din zona Bicaz presupune adoptarea unei strategii de 

marketing care să creioneze o identitate turistică zonei şi să traseze o linie 

coerentă de promovare atât a obiectivelor turistice existente cât şi a oraşului 

ca destinaţie turistică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 „Strategia Naţională de dezvoltare a ecoturismului în România”, Faza 1, emisă de 

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare în turism; 
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II.10 Educaţie 
 

Educaţia are un rol important asupra dezvoltării socio-economice locale. O 

evoluţie favorabilă a nivelului de educaţie contribuie la sporirea participării 

pe piaţa muncii, la consolidarea fiscală şi sustenabilitatea financiară pe 

termen lung. 47 

 

II.10.1 Radiografia principalelor schimbări 
 

Un aspect important cu privire la situaţia sistemului de educaţie din Bicaz 

este legat de infrastructura de învăţământ, care de-a lungul timpului nu a 

beneficiat de modificări semnificative. Mai concret, majoritatea unităţilor 

şcolare existente au o vechime de peste 30 de ani, motiv pentru care 

intervin probleme la nivelul acestora, determinate de lipsa lucrărilor de 

reconsolidare sau reparaţii din ultima perioadă. 

 

În schimb, au fost întreprinse acţiuni de îmbunătăţire a nivelului de dotare a 

şcolilor, printr-o serie de proiecte de investiţii realizate în ultimii ani, şcolile 

fiind echipate cu calculatoare, mobilier nou, truse complete de laborator 

pentru chimie, fizică, copiator, videoproiector şi imprimantă.  

 

La nivelul oraşului Bicaz se înregistra o medie de 9 elevi la un calculator la 

începutul anului 2011-2012, sub media naţională de 21 elevi la un 

computer, însă aceasta a cunoscut o evoluţie nefavorabilă în anul 2013 când 

se înregistrau 12 elevi la un computer.48 

 

                                                           
47 Strategia Europa 2020; 
48

 „Anuarul statistic al judeţului Neamţ”, ediţia 2012; Primăria oraşului Bicaz 

O schimbare nefavorabilă este şi cea referitoare la numărul profesorilor din 

învăţământul primar şi gimnazial, care a înregistrat o scădere accentuată în 

anul 2012 faţă de anul 2009, diferenţa fiind de -19,44%.  

 

Îngrijorătoare sunt şi modificările valorii ratei abandonului şcolar, aceasta 

crescând cu aproximativ 19,5% în anul 2012 raportat la anul 2007, la nivelul 

claselor I-IV, respectiv 28,28% faţă de anul 2008, la nivelul claselor V-VIII. 

 

In cea ce priveşte rata de promovabilitate a examenelor naţionale, în anul 

2011-2012 a scăzut cu aproximativ 20 de puncte procentuale, comparativ 

cu cea înregistrată în anul şcolar 2008-2009, fiind necesare îmbunătăţiri 

privind calitatea actului didactic.  

 

Efectivul de persoane fără studii a înregistrat, cu toate acestea, o scădere cu 

26,66% în anul 2012, faţă de anul 2008, numărul de persoane fără studii 

prezentând în mod clar o tendinţă de diminuare.  

 

Este extrem de important ca sistemul de învăţământ local să dispună şi să 

creeze specializări care să răspundă ofertei existente pe piața locală a 

muncii. În acest sens s-a introdus specializarea “Fabricarea produselor din 

lemn”, care este deja frecventată de 14% din numărul total de elevi de 

liceu. Acest tip de iniţiativă trebuie replicată pentru ca sistemul educaţional 

al oraşului să sprijine eforturile de ocupare a forţei de muncă disponibilă. 
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II.10.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 
 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori la nivel de educaţie au fost 

analizaţi, următorii: 

 numărul unităţilor de învăţământ; 

 populaţia şcolară; 

 personalul didactic; 

 starea fizică a clădirilor; 

 nivelul dotărilor unităţilor şcolare; 

 nivelul de instruire al populaţiei; 

 rata de abandon şcolar. 

 

Numărul unităţilor de învăţământ 

 

Infrastructura de educaţie din oraşul Bicaz este formată din 7 de unităţi de 

învăţământ: 3 grădiniţe, o şcoală cu clasele I-IV, 2 şcoli cu clasele V-VIII şi 

un liceu. 

 

Tabel nr. 2.34 – Numărul unităţilor de învăţământ din oraşul Bicaz 

Nr. 

crt. 
Unitate de învăţământ Număr unităţi Număr de săli 

1. Grădiniţe 3 18 

2. Şcoli cu clasele I – IV 1 2 

3. Şcoli cu clasele V-VIII 2 27 

4. Licee 1 13 

 Total 7 60 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

 

 

 

 

Populaţia şcolară 

 

Conform Anuarului statistic al judeţului Neamţ, populaţia şcolară din 

localitate era de 1.303 elevi în anul şcolar 2011/2012 şi 252 de copii înscrişi 

în învăţământul preşcolar49. Analiza distribuţiei populaţiei şcolare pe niveluri 

de învăţământ relevă o pondere echilibrată între elevii înscrişi în 

învăţământul preşcolar (16,21%), cel din clasele primare (18,07%) şi 

învăţământul gimnazial (20,39%). Ponderea elevilor înscrişi la liceu 

reprezintă 45,34% din total. 

  

 
Figura nr. 2.20 – Distribuţia elevilor oraşului Bicaz pe forme de învăţământ, 

anul şcolar 2011/201250 

 

Din punct de vedere al gradului de utilizare al unităţilor de învăţământ nu 

sunt probleme deosebite, înregistrându-se un număr de 22,7 elevi pe sala 

de clasă, mai mic decât media de 25 elevi/clasă admisă la nivel naţional.  

 

                                                           
49 Primăria oraşului Bicaz 
50 Primăria oraşului Bicaz 
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Figura nr. 2.21 – Distribuţia elevilor din judeţul Neamţ pe forme de 

învăţământ, anul şcolar 2011/201251 

 

La nivelul învăţământului liceal, repartiţia elevilor pe specializări arată un 

interes mai ridicat pentru specializarea „resurse naturale” şi o distribuţie 

omogenă între specializările matematică-informatică (16,14%), ştiinţe ale 

naturii (12%) şi profilul economic (13%). 

 

De remarcat este specializarea Fabricarea produselor din lemn spre care s-

au îndreptat 14% din elevi, acesta fiind în concordanţă cu profilul economic 

al zonei. 

                                                           
51 „Anuarul statistic al judeţului Neamţ”, ediţia 2012 

 
Figura nr. 2.22 – Distribuţia elevilor învăţământul liceal pe specializări, 

oraşul Bicaz, anul şcolar 2012- 201352 

 

Personalul didactic 

 

Personalul didactic din oraşul Bicaz totaliza, în anul şcolar 2011-2012, 91 

cadre didactice. Distribuţia acestora pe niveluri de învăţământ este una 

echilibrată, 46 de profesori în învăţământul primar şi gimnazial şi 45 de 

cadre didactice în cel liceal.53 

 

Datele54 arată că numărul profesorilor din învăţământul gimnazial a scăzut 

cu 19,44% în 2012 faţă de anul 2009, în timp ce la nivel liceal a scăzut cu 

6,25%. 

 

Cu toate acestea, gradul de solicitare a cadrelor didactice din Bicaz, reflectat 

de raportul dintre numărul de elevi şi numărul de cadre didactice, se 

încadrează în media europeană, unui cadru didactic revenindu-i un număr 

de 14 elevi. 

 

                                                           
52 Primăria oraşului Bicaz; 
53 Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012; 
54 Primăria oraşului Bicaz 
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Starea fizică a clădirilor 

 

Starea fizică a clădirilor unităţilor de învăţământ din oraşul Bicaz este una 

precară, majoritatea fiind clădiri vechi, de peste 30 de ani, care nu au mai 

fost consolidate sau reabilitate. Cele mai multe probleme se întâlnesc la 

Şcoala 2 Dodeni, construită în 1975, unde este nevoie de o reparaţie 

capitală a clădirii, dar şi a acoperişului, tâmplărie nouă, pardoseală refăcută, 

modernizare instalaţie termică.55 

 

Nivelul dotărilor unităţilor şcolare 

 

Potrivit Anuarului statistic al judeţului Neamţ, în ceea ce priveşte dotarea 

unităţilor de învăţământ cu calculatoare, la începutul anului şcolar 2011-

2012, aceasta se afla la un nivel favorabil comparativ cu situaţia existentă în 

celelalte oraşe ale judeţului, unui calculator revenindu-i aproximativ 9 elevi, 

în timp ce în Târgu Neamţ numărul era de aproximativ 14 elevi/calculator. 

 

În anul 2013 se constată o scădere a numărului de calculatoare, 

înregistrându-se 111 calculatoare în instituţiile şcolare, diferenţa fiind de -

21,27%.56 Astfel, unui calculator îi revin în medie aproximativ 12 elevi, 

medie mai scăzută decât cea de 21 elevi/calculator înregistrată la nivel 

naţional. 

 

Deşi cu privire la gradul de dotare al unităţilor de învăţământ situaţia este 

una favorabilă, se constată o problemă în ceea ce priveşte accesul şi 

utilizarea acestora, având în vedere că dintre cele şapte unităţi şcolare 

existente, doar trei dintre ele dispun de conexiune la internet.  

 

În ceea ce priveşte fondul de carte, la Centrul de Documentare şi Informare 

de la Şcoala 1 şi Şcoala 2 sunt 20.500 volume, iar la liceu 14.450. 

                                                           
55 Idem 
56 Idem 

Referitor la dotarea cu utilităţi, la 5 dintre unităţile de învăţământ sistemul 

de încălzire este asigurat de centrală termică cu gaz, iar la două, printre care 

şi liceul, de centrală termică cu lemne, fiind necesară modernizarea 

instalaţiei termice. În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, 6 şcoli 

din 7 au acces la reţeaua centralizată a oraşului. Toate unităţile beneficiază 

de iluminat de la reţeaua localităţii.  

 

Dacă per ansamblu se constată că nivelul de dotare al unităţilor de 

învăţământ din oraşul Bicaz este unul satisfăcător, la nivel de unitate şcolară 

există diferenţe, care trebuie avute în vedere pentru a exista o armonizare a 

gradului de dotare din şcoli. 

 

La nivelul liceului din Bicaz există laboratoare moderne de informatică, 

chimie, psiho-pedagogie, biologie şi fizică, precum şi un cabinet de religie. 

Unitatea şcolară are acces la reţeaua de internet. Biblioteca liceului are circa 

14.450 de volume. În ceea ce priveşte infrastructura sportivă, liceul deţine 2 

terenuri de sport şi o sală de sport. De asemenea, liceul dispune de un 

internat şi o cantină oferind condiţii de acces şi pentru elevii care nu au 

domiciliu în zona urbană. 

 

Şcoala nr. 1 Mărceni dispune de încălzire proprie, prin intermediul unei 

centrale cu alimentare gaz metan. De asemenea, cu ajutorul Fabricii de 

Ciment „Moldocim” Bicaz, în cadrul şcolii s-au pus bazele unui laborator de 

informatică cu 5 computere. În incinta şcolii funcţionează şi o bibliotecă, cu 

un număr de 7.600 de volume. 

 

Pe lângă procesul educaţional ce se desfăşoară în conformitate cu programa 

stabilită de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul Şcolii nr.1 

Mărceni se editează lunar, o revistă proprie, „Mugurii Bicazului”, care de-a 

lungul activităţii a câştigat numeroase premii. 
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Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Dodeni asigură elevilor înscrişi în ciclul de 

învăţământ un număr de 7 săli de clasă, precum şi două laboratoare pentru 

fizică, chimie, biologie şi informatică, un cabinet de documentare şi 

informare, un cabinet metodic al învăţătorilor şi o sală pentru depozitare. 

 

De asemenea pentru a facilita procesul educaţional, la nivelul şcolii se 

găsesc un număr de 16 computere, care în mare parte asigură dotarea 

laboratorului de informatică şi facilitează accesul la informaţie al elevilor, 

însă este necesară o suplimentare  a acestora. 

 

În anul şcolar 2005-2006 Şcoala nr. 2 Dodeni a obţinut fonduri Phare de la 

Comunitatea Europeană, care au condus la modernizarea procesului de 

învăţământ, prin dotarea şcolii cu: mobilier nou, truse complete de laborator 

pentru chimie, fizică, xerox, videoproiector şi imprimantă.57 

 

În ceea ce priveşte infrastructura, aceasta necesită o reparaţie capitală a 

clădirii, a acoperişului, tâmplărie nouă, pardoseală refăcută, modernizare 

instalaţie termică.  

 

Nivelul de instruire al populaţiei 

 

Numărul total al persoanelor cu un nivel de instruire primar de la nivelul 

oraşului Bicaz se află într-o continuă scădere în ultimii 4 ani de analiză, 

înregistrând o scădere cu 15,18% în anul 2012 comparativ cu 2009. 

Populaţia cu nivel de studii primare reprezenta 15,66% din totalul populației 

active a oraşului în anul 2010.  

 

 

 

 

                                                           
57 Constantin Buruean, Ioan Hociung – „Monografia oraşului Bicaz”,  2007; 

Tabel nr. 2.35 – Situaţia persoanelor cu un nivel de studii primare pe sexe 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Număr persoane 

cu nivel de 

instruire primar 

898 955 945 932 820 810 

2. Bărbaţi 369 360 356 350 342 339 

3. Femei 499 495 489 482 478 471 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Raportată la structura pe sexe a persoanelor ce au un nivel de instruire 

primar, se constată că în toţi anii de referinţă numărul femeilor cu un nivel 

de instruire primar este mai mare decât cel al bărbaţilor, cu aproximativ 

27%. 

 

Cu privire la evoluţia persoanelor cu nivel de instruire gimnazial, 

aceasta a cunoscut în cadrul perioadei de analiză un trend descendent, 

numărul acestor persoane scăzând de la an la an, printre motive 

numărându-se atât scăderea populaţiei şcolare în ultimii ani, cât şi creşterea 

abandonului şcolar. Ponderea populaţiei cu nivel de instruire gimnazial în 

populaţia activă a Bicazului din 2010, era de aproximativ 27,94%. 

 

Tabelul nr. 2.36 – Situaţia persoanelor cu un nivel de instruire gimnazial 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Număr 

persoane cu un 

nivel de 

instruire 

gimnazial 

1.711 1.695 1.679 1.662 1.649 1.625 

2. Bărbaţi 766 759 751 742 738 732 

3. Femei 945 936 928 920 910 893 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                87 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Efectivul de persoane fără studii a înregistrat, în schimb, o scădere în 

perioada de analiză. Astfel faţă de anul 2007, anul 2008 a înregistrat o 

scădere de 6,66%, iar anul 2012 de 26,66%58. În anul 2010 acesta 

reprezenta 2,08% din populaţia activă a oraşului. 

 

Rata de abandon şcolar 

 

La nivelul unităţilor de învăţământ din oraşul Bicaz se constată o evoluţie 

nefavorabilă a ratei abandonului şcolar. Astfel, dacă în anul 2007 rata 

abandonului şcolar la nivelul claselor I-IV era de 1,23, în anii 2011, 2012 

aceasta a crescut cu aproximativ 9,75%, respectiv 19,5%.  

 

Dacă ne raportăm la nivelul claselor V-VIII, se observă acelaşi trend 

ascendent a nivelului ratei abandonului şcolar, ajungând în anul 2012 la 

valoarea de 1,27, cu 28,28% mai mare faţă de cea din anul 2008.  

 

Creşterea ratei abandonului şcolar la nivelul oraşului Bicaz are numeroase 

efecte negative asupra dezvoltării locale, cauzând pe viitor o mărire a ratei 

şomajului, a gradului de sărăcie şi în final a excluziunii sociale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Primăria oraşului Bicaz 

Accesul la studii şi calitatea educaţiei 
 

Deşi accesul la educaţie este un drept al fiecărui cetăţean, există 

constrângeri care îngrădesc, mai mult sau mai puţin posibilitatea de a urma 

o formă de învăţământ, un exemplu fiind costurile asociate frecventării 

învăţământului. Acestea duc la creşterea ratei de abandon şcolar şi limitează 

accesul la educaţie.  

 

La nivelul oraşului Bicaz, sunt suficiente unităţi de învăţământ raportat la 

populaţia cu vârstă şcolară, iar amplasarea acestora pe teritoriul oraşului 

acoperă eficient toate zonele populate, neînregistrându-se dificultăţi cu 

privire la accesul elevilor. De asemenea, primăria oraşului pune la dispoziţia 

elevilor un microbuz care asigură transportul acestora în siguranţă către 

unităţile şcolare. 

 

În ceea ce priveşte finanţarea sistemului de învăţământ local se constată că 

administraţia publică locală îi alocă cea mai mare pondere din bugetul local 

total (37,43% în anul 2012), cheltuielile efective având o evoluţie oscilantă 

în perioada analizată, însă în creştere comparativ cu anul 2010. 

 

Tabel  nr. 2.37 - Cheltuieli din bugetul local pentru învăţământ (lei) 

Nr. 

crt. 
Indicator 2010 2011 2012 

1. 
Cheltuieli efective - 

învăţământ 
4.600.060 3.823.161 4.119.727 

2 
Ponderea cheltuielilor 

în bugetul local 
31,15% 39,48% 37,43% 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz. 
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O altă sursă importantă de finanţare pentru modernizarea sistemului de 

educaţie local o reprezintă fondurile nerambursabile, care accesate pot 

contribui major la îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ. 

Până în prezent au fost iniţiate şi implementate proiecte finanţate prin acest 

tip de fonduri, însă de dimensiuni mici, având impact aspra îmbunătăţirii 

nivelului de dotare din şcoli şi nu asupra infrastructurii unităţilor de 

învăţământ.  

  

Calitatea educației 

 

Evaluarea calităţii actului educațional se realizează, de regulă, prin prisma 

rezultatelor elevilor la testele naționale, rata promovabilităţii sau rezultatele 

obținute la testele internaţionale. 

 

Analizând datele oferite de Inspectoratul Judeţean Neamţ cu privire la 

evoluţia ratei de promovabilitate din oraşul Bicaz, se constată că 

începând cu anul şcolar 2008-2009 se înregistrează o tendinţă de scădere a 

acestui indicator, ajungând, în anul şcolar 2011-2012 la o rată de 

promovabilitate de 75,56%, cu aproape 20 de puncte procentuale mai 

scăzută faţă de cea înregistrată în urmă cu 3 ani.  

 

 
Figura nr. 2.23 – Evoluţia ratei de promovabilitate, oraşul Bicaz59 

                                                           
59 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

Mai mult, evoluţia numărului de absolvenţi ai învăţământului liceal indică o 

creştere de aproape 50% în anul şcolar 2008-2009 faţă de cel precedent, în 

următorul interval având o scădere constantă a acestui indicator.  

 

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute la testele internaţionale PISA 

(Programme for International Student Assessment - Programul de Evaluare 

Internaţională a Elevilor) iniţiat de OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică), România se poziţiona sub media punctajului obţinut 

de ţările evaluate, plasându-se pe locul 49 din cele 65 de ţări evaluate, iar în 

cadrul Uniunii Europene ocupa ultima poziţie la testele, în anul 2009. O 

situaţie similară a fost şi cea din anul 2006, când locul ocupat era 47 din 

cele 59 de ţări participante.60  

 

În cadrul proiectului OECD PISA 2012, au participat şi două unităţi de 

învăţământ din judeţul Neamţ, printre care şi Grupul Şcolar Bicaz (35 de 

elevi), ales de Consorţiul PISA, la nivel internaţional fiind implicate 67 de 

ţări, urmând ca raportul naţional să fie publicat în martie 2014.61 

 

Astfel, se constată din evoluţia indicatorilor analizaţi o situaţie nefavorabilă 

în ceea ce priveşte calitatea actului educaţional în unităţile de învăţământ de 

pe plan local, fiind necesare măsuri urgente atât în direcţia modernizării 

infrastructurii, cât şi în ceea ce priveşte adaptarea metodelor de predare la 

standardele naţionale şi europene. 

 

Pe viitor, este important ca unităţile de învăţământ din Bicaz să acceseze 

într-o mai mare măsură fonduri nerambursabile europene în scopul 

modernizării, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii educaţionale, 

precum şi să implementeze programe noi care vizează facilitarea accesului la 

informaţie şi schimburi de experienţă cu unităţi de învăţământ din spaţiul 

european.   

                                                           
60http://www.scoalaromaneasca.ro/Analiza/2011-01/testarea-pisa-esecul-

reconfirmat-al-sistemului-de-invatamant-romanesc; 
61http://www.ziarulderoman.ro/5597/testele-pisa-au-fost-aplicate-si-in-neamt/ 

72,46% 
94,46% 

82,41% 
61,75% 75,56% 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Evoluția ratei de promovabilitate 

http://www.scoalaromaneasca.ro/Analiza/2011-01/testarea-pisa-esecul-reconfirmat-al-sistemului-de-invatamant-romanesc
http://www.scoalaromaneasca.ro/Analiza/2011-01/testarea-pisa-esecul-reconfirmat-al-sistemului-de-invatamant-romanesc
http://www.ziarulderoman.ro/5597/testele-pisa-au-fost-aplicate-si-in-neamt/
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               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                90 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Sănătate 
 

România „a moştenit lacune substanţiale în dezvoltare, inclusiv în domeniul 

sănătăţii, iar performanţele acestui sector au rămas deficitare inclusiv după 

aderarea la Uniunea Europeană”.62 

 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, ţara noastră „nu dispune încă de o viziune 

strategică pe termen mediu şi lung în domeniul sănătăţii publice pentru 

atingerea parametrilor medii de performanţă din celelalte ţări ale Uniunii 

Europene şi pentru integrarea organică a acestor preocupări în strategiile 

naţionale şi programele operaţionale sectoriale sau tematice”. 

 

Spitalul Orăşenesc Bicaz 

                                                           
62 Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-

2020; 

Radiografia principalelor schimbări 
 

Sistemul de sănătate al oraşului Bicaz se confruntă cu aceleaşi probleme 

înregistrate, în general, în oraşele mici, slab dezvoltate din România, 

referitoare la subfinanţarea unităţilor medicale, insuficienţa spaţiilor şi 

condiţiile precare, lipsa aparaturii necesare, numărul insuficient al medicilor.  

              

O schimbare majoră, care a influenţat negativ starea sistemului de sănătate 

al oraşului, a constat în sistarea activităţii Spitalului Orăşenesc Bicaz de la 1 

aprilie 2011, pe fondul problemelor majore de finanţare a activităţii acestuia. 

Astfel, spitalul a fost inclus în lista unităţilor sanitare care nu pot încheia 

contracte cu casele de asigurări de sănătate, aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 345/2011. 

 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei se constată o evoluţie 

favorabilă reflectată de lipsa bolnavilor de HIV/SIDA sau tuberculoză în 

perioada 2009-2011. Pe parcursul funcţionării spitalului, s-a observat o 

modificare favorabilă a numărului bolnavilor internaţi, acesta reducându-se  

cu 11,3% în anul 2010 faţă de anul 2009, diminuându-se totodată şi durata 

medie de spitalizare cu 1,82 zile. 

 

Aceste evoluţii favorabile privind starea de sănătate a populaţiei din anii 

2009-2011, pot urma însă un alt curs, efectele negative ale sistării activităţii 

spitalului răsfrângându-se atât asupra comunităţii locale, cât şi a populaţiei 

din împrejurimi, atât din punct de vedere al prevenirii unor boli, cât şi al 

tratării celor existente. 
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Indicatori reprezentativi. Analiză 
 

Evaluarea sistemului de sănătate de la nivelul oraşului Bicaz s-a realizat prin 

analizarea următorilor indicatori reprezentativi: 

 infrastructura sanitară; 

 personalul medico-sanitar; 

 alocări bugetare pentru sănătate. 

 

Infrastructura sanitară 

 

Infrastructura sanitară din oraşul Bicaz era formată în anul 2011 din 10 

cabinete medicale, 4 cabinete stomatologice şi 6 farmacii.  

 

În oraşul Bicaz a funcţionat Spitalul Orăşenesc Bicaz care dispunea de o 

secţie de Interne, compartimente de chirurgie, pediatrie şi obstetrică – 

ginecologie, şi un număr 97 de paturi. De-a lungul timpului spitalul s-a 

confruntat cu numeroase probleme cauzate de subfinanţarea acestuia, până 

când activitatea a fost sistată complet în aprilie 2011. 

 

Tabel nr. 2.38 – Unităţile sanitare pe localităţi, anul 2011 

Nr. 

crt. 

Localitat

e 

Spital

e 

Paturi 

în 

spitale 

Dispensa

re 

medicale 

Cabinet

e 

medical

e1) 

Cabinet

e 

stomat

ologice 

Farmacii şi 

puncte 

farmaceutic

e 

1. 
Judeţul 

Neamţ 
5 2.259 3 594 246 172 

2. 

Municipiul 

Piatra 

Neamţ 

1 800 1 245 122 63 

3. 
Municipiul 

Roman 
2 849 1 110 60 53 

4. 
Oraşul 

Bicaz 
- - - 10 4 6 

5. 
Oraşul 

Roznov 
- - - 10 4 3 

6. 

Oraşul 

Târgu 

Neamţ 

1 330 1 56 20 12 

1)Cuprinde: cabinete de medicină generală, cabinete şcolare, cabinete de familie şi 

cabinete specializate 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Neamţ, ediţia 2012 

 

Se observă că localitatea se află printre ultimele locuri la nivel judeţean în 

ceea ce priveşte numărul de locuitori care îi revin unui cabinet medical, 

respectiv 839 de persoane, ultima poziţie fiind ocupată de oraşul Roznov. 

 

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul cabinetelor stomatologice, cu un 

număr de 2.096 locuitori/cabinet, urmat de oraşul Roznov, poziţia cea mai 

favorabilă având-o Piatra Neamţ cu un număr de 668 locuitori/cabinet 

stomatologic. 

 

Cu privire la numărul de locuitori raportat la numărul de farmacii şi puncte 

farmaceutice, Bicaz prezintă o situaţie mai bună, ocupând locul al doilea 

după Roman, cu un număr de 1.368 locuitori/farmacie. 

 

Personalul medico-sanitar 

 

Un sistem medico-sanitar performant nu înseamnă doar infrastructură 

medicală adecvată, ci şi personal specializat corelat cu nevoile şi 

dimensiunea comunităţii. Cadrele medicale care ofereau servicii medico-

sanitare populaţiei din Bicaz, totalizau în anul 2011, 126 persoane, din care: 

12 medici, 6 stomatologi, 3 farmacişti şi 105 cadre medicale cu specializare 

medie. 
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Din punct de vedere al distribuţiei pe sectoare, public sau privat, personalul 

sanitar reprezentat de medici, farmacişti şi stomatologi erau încadraţi în 

sectorul privat, o distribuţie omogenă existând doar în cadrul personalului 

sanitar mediu. 

 

 Tabel nr. 2.39 – Personalul sanitar – oraşul Bicaz, anul 2011 

Nr. 

crt. 
Bicaz Medici Stomatologi Farmacişti 

Personal 

sanitar 

mediu 

1. Sector public - - - 52 

2. Sector privat 12 6 3 53 

Sursa: „Anuarul statistic al judeţului Neamţ”, ediţia 2012 

 

Evaluarea numărului cadrelor medicale din prisma suficienţei numerice 

plasează Bicazul pe penultima poziţie la nivel judeţean, unui medic  

revenindu-i 699 de persoane, puţin sub media înregistrată la nivelul 

judeţului Neamţ de 710 persoane/medic. La nivel naţional unui medic îi 

revin aproximativ 400 de persoane, in timp ce în Uniunea Europeană se 

înregistrează un medic la 200 de persoane.  

 

Tabel nr. 2.40 – Personalul sanitar pe localităţi, anul 2011 

Nr. crt. Localitate 
Număr de locuitori ce revin 

la un medic 

1. Judeţul Neamţ 710 

2. Municipiul Piatra Neamţ 293 

3. Municipiul Roman 413 

4. Oraş Bicaz 699 

5. Oraş Roznov 972 

6. Oraş Târgu Neamţ 290 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ – „Anuarul statistic al judeţului Neamţ”, 

ediţia 2012 

 

 

 

Accesul la infrastructura de sănătate 

 

Gradul de acces la serviciile medicale este reflectat în primul rând prin 

prisma distanţelor ce trebuie parcurse de către locuitori până la locaţia 

unităţilor spitaliceşti/sanitare.  

 

Majoritatea punctelor sanitare sunt amplasate cu precădere în centrul 

oraşului, locuitorii din cartierul Dodeni dar mai ales cei din satele 

aparţinătoare au probleme în ceea ce priveşte accesul fizic la serviciile 

sanitare, ca urmare a distanţei relativ mari de parcurs. 

  

În ceea ce priveşte distanţa până la cel mai apropiat ambulatoriu sau 

structură de primiri urgenţe, aceasta este de 27 km, în timp ce până la o 

unitate spitalicească de chirurgie distanţa atinge 160 km. 

 

Tabelul nr. 2.41 – Situaţia privind accesul la serviciile medicale 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiat 

cabinet medic de familie 

2 2 2 2 2 2 

2. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiat 

centru de permanenţă 

2 2 2 2 27 27 

3. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiat 

ambulatoriu de specialitate 

2 2 2 2 27 27 

4. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiat 

laborator de analize 

2 2 2 2 2 2 

5. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiat 

laborator de imagistică 

2 2 2 2 27 27 
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Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiată 

Structură de primiri urgente 

2 2 2 2 27 27 

7. 

Distanţa (KM) de la centrul 

de oraş la cel mai apropiat 

Spital general acuţi 

27 27 27 27 27 27 

8. 

Distanţa până la primul 

Spital specializat de chirurgie 

cardiovasculară 

160 160 160 160 160 160 

Sursa: Baza de date emisă de Primăria oraşului Bicaz 

 

Alocări bugetare pentru sănătate 

 

În perioada 2010-2012 cheltuielile totale cu sănătatea din bugetul local 

au fost de 1.101.858 lei. Se constată faptul că în 2012 sănătăţii, i s-a alocat 

o sumă de 454.071 lei, reprezentând 4,12% din bugetul local. De remarcat 

este creşterea alocării de fonduri sistemului de sănătate în ultimii 2 ani, în 

anul 2012 fiind alocate cu 183,36% mai multe fonduri decât în anul 2010.  

 

Tabel nr. 2.42 – Situaţia cheltuielilor din bugetul local pentru sănătate  

Nr. 

crt. 
Denumire 2010 2011 2012 

1. 
Cheltuieli din bugetul local pentru 

sănătate (lei) 
160.247 487.540 454.071 

2. Pondere în bugetul local 1,08% 5,03% 4,12% 

În concluzie, la nivelul localităţii Bicaz sunt prezente deficienţe evidente în 

ceea ce priveşte situaţia sistemului sanitar, fiind necesare investiţii  

semnificative în infrastructură, repoziţionarea/crearea de puncte sanitare în 

zonele mai îndepărtate de centrul oraşului.   

 

Prioritară este redeschiderea Spitalului Orăşenesc Bicaz, o oportunitate fiind 

accesarea de fonduri europene nerambursabile în vederea dotării unităţii şi 

modernizării infrastructurii. Este importantă creşterea calităţii serviciilor 

medicale şi a accesului populaţiei oraşului la acestea. Astfel, trebuie avută în 

vedere atât ameliorarea stării de sănătate a comunităţii locale, cât şi 

creşterea performanţei sistemului medical. 

 

Asigurarea serviciilor medicale la un nivel optim ar trebui să constituie una 

din principalele preocupări ale administrației oraşului Bicaz, starea de 

sănătate a populaţiei având un impact major asupra dezvoltării socio-

economice, fiind astfel importantă alocarea de fonduri pentru corectarea 

deficienţelor existente la nivelul infrastructurii sanitară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 
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Diagnosticul stării de sănătate a populaţiei.  

Factori determinanţi  
 

Din punct de vedere al stării de sănătate a populaţiei la nivelul oraşului Bicaz 

nu există un specific al unor boli ce se întâlnesc în rândul populaţiei. Cea mai 

mare frecvenţă în rândul cetăţenilor oraşului Bicaz o au infecţiile respiratorii. 

 

O problemă importantă sesizată la nivelul populaţiei locale este reprezentată 

de lipsa interesului pentru efectuarea analizelor periodice, având ca motive 

principale asiguraţi din punct de vedere medical, fie datorită costurilor 

ridicate.  

 

Cei 12 medici existenţi în oraşul Bicaz întâmpină probleme destul de mari 

pentru a asigura asistenţă medicală la un număr de 8.386 de locuitori. 

Medicii de familie reclamă faptul că este imposibil să efectueze orele de 

teren, din cauza supraîncărcării cu pacienţi la cabinetele pe care le 

administrează. 

 

Tabelul nr. 2.43 – Evoluţia principalilor indicatori  

Nr. 

crt. 
Denumire 2009 2010 

2011 

trimestrul I 

1. 

Număr de bolnavi pe principalele 

categorii de boli ce duc la excluziune 

socială (tuberculoză, HIV/SIDA) 

- - - 

2. Numărul de paturi 120 97 97 

3. Bolnavi internaţi 6.077 5.390 1.443 

4. Durata medie de spitalizare 6,92 5,1 5,19 

Sursa: Spitalul Orăşenesc Bicaz 

 

Analizând datele furnizate de Spitalul Orăşenesc Bicaz, se remarcă o scădere 

importantă de 11,30% a numărului de bolnavi internaţi în anul 2010 

comparativ cu 2009, diminuându-se totodată şi durata medie de spitalizare 

cu 1,82 zile. Un alt aspect pozitiv este şi lipsa bolnavilor de HIV/SIDA sau 

tuberculoză.  

 

În oraşul Bicaz, ca şi în orice altă comunitate, starea de sănătate este 

influenţată de o serie de factori, precum nivelul veniturilor, rata şomajului, 

mediul de lucru, poziţionarea geografică.  

 

Nivelul veniturilor este un factor determinant care reflectă capacitatea unei 

persoane de a apela la servicii medicale de calitate. Deşi unele servicii 

medicale sunt asigurate de către sistemul public de sănătate, sunt multe 

servicii pentru care asiguratul trebuie să plătească: medicamente 

necompensate, analize medicale care nu sunt decontate de către Casa de 

Asigurări de Sănătate. Astfel, în condiţiile în care în oraşul Bicaz, nivelul 

veniturilor este cu mult sub media naţională, populaţia va folosi aceste 

venituri prioritar pentru îndeplinirea nevoilor de bază, cum ar fi hrana, 

condiţiile de trai, sănătatea rămânând pe locuri secunde.  

 

Şomerii neindemnizaţi care ocupă o pondere mare în rândul persoanelor 

active, sunt un grup vulnerabil care nu au acces la serviciile sanitare 

decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, atât 

aceştia, cât şi membrii familiilor acestora, se află în riscul de a neglija starea 

de sănătate din lipsa posibilităţilor financiare de accesare a serviciilor de 

sănătate.  

 

Un alt factor care îşi poate aduce aportul în sens negativ asupra stării de 

sănătate a populaţiei oraşului Bicaz este rata ridicată a şomajului, care 

determină un nivel mai scăzut al veniturilor, dar şi o creşterea nivelului de 

stres cu efecte de accelerare a numeroase unor afecţiuni precum: boli 
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cardio-vasculare, afecţiuni digestive, cancer, afecţiuni endocrinologice, 

senzoriale sau metabolice. 

 

Mediul de lucru are efecte asupra stării de sănătate atât prin influenţa pe 

care o pot avea factorii nocivi din mediu asupra sănătăţii, cât şi prin 

condiţiile de lucru. În apropierea oraşului Bicaz îşi desfăşoară activitatea o 

fabrică de ciment, însă potrivit specialiştilor fabricile de ciment din România, 

pot avea rol depoluator prin co-procesarea deşeurilor, adică prin înlocuirea, 

în procesele industriale, a materiilor prime şi a combustibililor primari cu 

deşeuri corespunzătoare. Co-procesarea deşeurilor nu are impact negativ 

asupra sănătăţii şi siguranţei publice, asupra mediului înconjurător şi a 

calităţii cimenturilor. 

 

Un efect benefic asupra sănătăţii locuitorilor oraşului îl are poziţionarea 

geografică a acestuia, într-o zonă montană, fiind ferit de poluarea din 

zonele urbane puternic aglomerate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       2.12 Incluziune socială 
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Incluziune socială 
 

Promovarea incluziunii sociale, respectiv combaterea sărăciei, reprezintă 

factori care stau la baza îmbunătăţirii capitalului uman, fiind necesară 

extinderea, diversificarea şi ameliorarea accesului grupurilor vulnerabile şi a 

comunităţii la servicii de sănătate, educaţie, sociale şi de locuire. 63 

 

Astfel, conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, decalajele majore faţă de media UE în privinţa 

accesului la serviciile de protecţie socială şi a măsurilor active pentru 

promovarea incluziunii sociale constituie obiectul unei preocupări serioase, 

avându-se în vedere redresarea situaţiei existente, care a înregistrat 

tendinţe negative alarmante în ultimele două decenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 „Strategia de dezvoltare regională Nord-Est 2014-2020” 

Radiografia principalelor schimbări  
 

Oraşul Bicaz prezintă deficienţe profunde în ceea ce priveşte serviciile sociale 

puse la dispoziţia grupurilor vulnerabile, nefiind înregistrate schimbări 

majore favorabile de-a lungul timpului, dimpotrivă se constată o reducere a 

infrastructurii sociale şi a numărului de organizaţii care activează în 

domeniul social. 

 

Ponderea persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială înregistrată la 

nivel regional nu reflectă îmbunătăţiri semnificative, având un progres foarte 

scăzut în anul 2011, faţă de anul 2007, de doar 7%. 

 

În ultimii ani, se înregistrează un trend ascendent al familiilor 

monoparentale şi al copiilor abandonaţi, creşterile fiind de 66,66%, respectiv 

27% în anul 2012 faţă de anul 2007. 

 

Referitor la evoluţia ponderii persoanelor cu dizabilităţi în populaţia totală a 

oraşului Bicaz nu au fost înregistrate fluctuaţii majore în perioada 2007-

2012, tendinţa generală fiind şi în acest caz de creştere. Sunt necesare 

investiţii importante pentru asigurarea unor condiţii speciale pentru această 

categorie de persoane, întrucât de-a lungul timpului nu au avut loc 

schimbări privind adaptarea infrastructurii pentru a le facilita accesul. 

 

În ceea ce priveşte infrastructura socială, o schimbare negativă este 

reprezentată de sistarea funcţionării cantinei de ajutor social începând cu 

anul 2009, din lipsa fondurilor. 
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Încetarea activităţii Asociaţiei pentru copiii defavorizaţi Montur, cu o 

experienţă de peste 10 ani, a condus la diminuarea acţiunilor şi iniţiativelor 

sociale, în prezent funcţionând doar Asociaţia pentru Incluziune Socială 

(APIS) Bicaz, înfiinţată în anul 2004, care are în vedere incluziunea rromilor.  

 

Se constată şi reducerea numărului de ajutoare de încălzire acordate 

populaţiei, înregistrându-se o diferenţă procentuală de 28,34% în anul 2013 

faţă de anul 2011.  

 

 

Indicatori reprezentativi. Analiză  
 

În vederea creşterii gradului de incluziune socială a grupurilor defavorizate, 

la nivelul oraşului Bicaz există un serviciu de asistenţă socială în cadrul 

primăriei.  

 

De asemenea, în cadrul primăriei este şi un compartiment de consiliere a 

romilor, care desfăşoară activităţi de evaluare şi identificare a problemelor 

cu care se confruntă comunitatea acestora.  

 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori din domeniul social au fost 

analizaţi următorii: 

 persoanele cu dizabilităţi; 

 beneficiarii de ajutoare de încălzire; 

 populaţia de etnie rromă; 

 indicatori privind educaţia rromilor; 

 familiile monoparentale; 

 minorii abandonaţi; 

 persoanele fără adăpost. 

 

 

Persoane cu dizabilităţi 

 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi din oraşul Bicaz era de 179, în anul 

2012, din care cu handicap grav 39 de persoane, care beneficiază şi de 

indemnizaţia de handicap64.  

 

Evoluţia ponderii persoanelor cu dizabilităţi în populaţia totală nu a 

înregistrat oscilaţii majore pe parcursul anilor 2007-2012, tendinţa generală 

fiind însă de creştere, în anul 2012 ponderea fiind cu 9,78% mai ridicată 

decât cea din 2007. Distribuţia numărului de persoane cu dizabilităţi pe 

grupe de vârstă arată că ponderea cea mai mare o au cetăţenii de peste 64 

ani.  

 

Totodată, populaţia care ar putea fi încadrată în muncă reprezintă 51% din 

totalul persoanelor cu dizabilităţi. Cu toate acestea, din totalul persoanelor 

cu dizabilităţi doar una singură a fost angajată în perioada 2009-2012, 

rezultând un grad ridicat de excluziune socială la această categorie de 

persoane. Astfel, este necesară dezvoltarea unor proiecte de incluziune a 

acestora pe piaţa muncii (sprijin în desfăşurarea activităţii profesionale, 

diverse condiţii speciale, echipamente sau adaptări la locul de muncă).  

 

Mai mult, 78% dintre persoanele cu dizabilităţi nu dispun de indemnizaţie, 

incluziunea acestora pe piaţa muncii fiind esenţială, pentru a le fi asigurate 

venituri lunare. 

 

În ceea ce priveşte evoluţia indemnizaţiilor de handicap acordate, în anul 

2012 a avut loc o diminuare cu 4,8% comparativ cu anul 2011, în 2013 fiind 

înregistrată o creştere cu 10,25% comparativ cu anul precedent. 

 

 

 

                                                           
64

 Primăria oraşului Bicaz; 
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Tabel nr. 2.44 - Persoane cu dizabilităţi 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

 

Număr persoane 

cu dizabilităţi, din 

care: 

160 159 167 170 174 179 

0-18 ani 21 20 23 23 24 24 

19-34 ani 34 35 36 39 40 40 

35-64 ani 47 47 47 47 49 52 

peste 64 ani 58 57 61 61 61 63 

2. 
Pondere în 

populaţia totală 
1,84% 1,86% 1,97% 2,01% 1,98% 2,02% 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Cu privire la infrastructura educaţională pentru copiii cu dizabilităţi, nu 

există unităţi de învăţământ specializate, un număr de 4 elevi fiind în 

învăţământul de masă clasele I-VIII. De asemenea, este înregistrat un 

număr de 9 copii care sunt trimişi la şcoli speciale. Pe lângă lipsa unităţilor 

specializate, această categorie este afectată şi de lipsa personalului 

specializat pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 

În ceea ce priveşte adaptarea infrastructurii din oraş pentru accesul 

persoanelor cu dizabilităţi, ca dotări există doar rampe de acces, două la 

sediul primăriei, trei la sediile băncilor din oraş, trei la magazine, cinci la 

şcoli şi două la spital. Nu există grupuri sanitare speciale sau alte amenajări 

specifice nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, ceea ce face dificil procesul de 

incluziune socială al acestei categorii de persoane.  

 

Beneficiarii de ajutoare de încălzire 

 

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

cea a beneficiarilor de ajutoare de încălzire. În ceea ce priveşte evoluţia 

numărului acestora, este înregistrat un trend descendent, în anul 2013 fiind 

acordate cu 28,43% mai puţine ajutoare decât în anul 2011.             

Referitor la distribuţia ajutoarelor de încălzire, în funcţie de combustibilul 

utilizat, se observă că numărul în cazul încălzirii pe lemne este dublu faţă de 

cel în cazul încălzirii pe gaz. 

 

Tabel nr. 2.45 – Numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire  

Nr. 

crt. 
Indicator 2011 2012 2013 

 Total, din care: 510 472 365 

1. 
Beneficiari – încălzire pe 

lemne 
350 320 246 

2. 
Beneficiari – încălzire pe 

gaz 
160 152 119 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

Populaţia de etnie rromă 

 

În ceea ce priveşte evoluţia populației de etnie rromă, se poate observa o 

tendinţă de diminuare, ocupând însă o pondere semnificativă în totalul 

populaţiei localităţii, de 3,55%, comparativ cu situaţia înregistrată la nivelul 

judeţului Neamţ, unde procentul este de 1,35%.65 

 

 
Figura nr. 2.24 – Evoluţia ponderii populaţiei de etnie rromă în totalul populației 66 

                                                           
65 Conform Rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011; 
66 Primăria oraşului Bicaz; 
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Populaţia de etnie rromă din oraşul Bicaz se confruntă cu acelaşi tip de 

probleme ca şi cea din orice zonă a României, precum nivel de pregătire 

redus, grad ridicat de sărăcie, lipsa ocupării unui loc de muncă, discriminare, 

fiind necesare măsuri şi proiecte care să conducă la creşterea gradului de 

integrare a acesteia în societate. 

 

Indicatori privind educaţia rromilor 

 

Cu privire la educaţia acestora, se remarcă un număr redus al absolvenţilor 

raportat la numărul elevilor înscrişi la nivel preşcolar, primar şi gimnazial, 

determinat fie de rata abandonului şcolar, fie de rezultatele şcolare slabe 

obţinute, care duc la repetenţie.  

 

Tabel nr. 2.46 – Indicatori privind educaţia rromilor -Şcoala gimnazială nr. 1  

Nr. 

crt. 
Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Număr elevi rromi 

înscrişi la nivel 

preşcolar 

15 16 25 20 13 8 

2. 
Număr elevi rromi 

înscrişi la nivel primar 
21 34 21 13 5 11 

3. 

Număr elevi rromi 

înscrişi la nivel 

gimnazial 

30 33 23 17 13 11 

4. 
Număr absolvenţi 

rromi – nivel preşcolar 
4 5 4 3 3 2 

5. 
Număr absolvenţi 

rromi – nivel primar 
3 2 4 5 0 1 

6. 

Număr absolvenţi 

rromi – nivel 

gimnazial 

2 4 6 3 3 3 

Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

 

La nivel liceal se observă o uşoară creştere a înscrierilor persoanelor de etnie 

rromă, numărul absolvenţilor fiind însă unul scăzut raportat la totalitatea 

populaţiei rrome din oraş.  

 

Tabel nr. 2.47 – Indicatori privind educaţia rromilor (Liceul teoretic Bicaz) 

Nr. 

crt. 
Indicator 

2007 -

2008 

2008 -

2009 

2009 -

2010 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

1. 

Număr de înscrişi 

la şcoală pe 

trepte: liceal 

- 4 11 11 12 

2. 

Număr de 

absolvenţi pe 

trepte: liceal 

0 0 0 0 1 

Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

 

Familiile monoparentale 

 

La nivelul oraşului Bicaz se remarcă o creştere a numărului de familii 

monoparentale înregistrate. Astfel, dacă în anul 2007 existau în evidenţa 

autorităţilor 21 de familii, în anul 2012 se constată o creştere cu 66,66%, 

consecinţele negative răsfrângându-se atât asupra veniturilor acestora, cât 

şi asupra incluziunii în mediul social şi profesional. 

 

Tabel nr. 2.48 - Familii  monoparentale 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Familii 

monoparentale  
21 25 24 28 34 35 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 
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Minorii abandonaţi 

 

În Bicaz sunt înregistraţi în medie 13 copii abandonaţi pe an, din care 8 sunt 

daţi în plasament. Totodată, se constată o creştere numărului de copii 

abandonaţi cu 27,27% în 2012 raportat la anul 2007, iar al celor daţi în 

plasament cu 28,57%. O cauză a acestei evoluţii poate fi situaţia economică 

dificilă traversată în perioada 2007-2012, caracterizată prin creşteri ale 

numărului şomerilor, scăderi ale veniturilor şi înrăutăţirea condiţiilor de trai. 

 

Tabel nr. 2.49 - Număr de minori abandonaţi 

Nr. 

crt. 
Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Număr minori 

abandonaţi, din 

care: 

11 11 13 13 14 14 

 
 daţi în 

plasament 
7 7 8 8 9 9 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz 

 

În localitate nu există centre de plasament, copiii abandonaţi fiind repartizaţi 

către următoarele centre:  

 Şcoala Specială Alexandru Roşca, Piatra Neamţ; 

 Şcoala Specială Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare; 

 Complexul de şcoli speciale Ion Creangă, Piatra Neamţ; 

 Centrul de Reabilitare şi Recuperare, Războieni; 

 Centrul de Reabilitare şi Recuperare, Păstrăveni. 

Persoanele fără adăpost 

 

La nivelul oraşului Bicaz se înregistrează un număr constant de 3 persoane 

fără adăpost în perioada 2011-2013, un număr redus comparativ cu alte 

oraşe similare.  

Disparităţi sociale şi grupuri vulnerabile 
 

În ceea ce priveşte riscul de sărăcie şi excluziunea socială, se remarcă 

dicrepanţe inter-regionale majore. Zona care are cel mai bun nivel al acestui 

indicator este Bucureşti-Ilfov, urmată îndeaproape de Centru. În cealaltă 

extremă, zona cea mai defavorizată din punct de vedere al persoanelor cu 

risc de sărăcie sau excluziune socială este Nord-Est, sărăcia în această arie 

fiind de două ori mai prevalentă faţă de cea din ariile anterior menţionate.  

 

 
Figura nr. 2.25 - Persoanele cu risc de sărăcie sau excluziune socială (%)67 

                                                           
67http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-

2020/Dezbateri%20parteneriale/Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/7.Social%20inclusion_23%2

0mai.pdf; 
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În ceea ce priveşte oraşul Bicaz, în anul 2003, acesta înregistra cea mai 

ridicată rată a sărăciei din judeţul Neamţ68, însemnând că 28% din populație 

se afla sub pragul de sărăcie, nivel cu mult mai ridicat decât cel înregistrat la 

nivel judeţean, de 18%.  

 

Un rol important în sprijinirea categoriilor defavorizate din punct de vedere 

social îl au organizaţiile non-guvernamentale, unele proiecte în această 

direcţie fiind dezvoltate prin colaborarea autorităţilor locale cu acestea. În 

prezent, la nivelul oraşului Bicaz, funcţionează o singură organizaţie de acest  

tip, respectiv Asociaţia pentru Incluziune Socială (APIS), care are în derulare 

diferite proiecte pentru integrarea populaţiei de etnie rromă.  

 

În trecut a funcţionat şi Asociația „Montur” care a sprijinit copiii defavorizaţi, 

având peste 10 ani de existenţă. Aceasta a derulat numeroase proiecte în 

parteneriat cu autorităţile locale, dar şi cu alţi sponsori, precum Asociaţia 

„Opjona” din oraşul Hasselt-Belgia, Baroneasa Christiane de Reynier din 

Elveţia, S.C. „Moldocim” - Carpatcement-Holding Bicaz, Mănăstirea Bistriţa, 

care au contribuit semnificativ la sprijinirea copiilor defavorizaţi.    

 

O altă categorie de grup vulnerabil al oraşului Bicaz, care se confruntă cu 

riscul de excluziune socială este cel al rromilor, aceştia reprezentând 3,55% 

din populaţia oraşului în anul 2011. 

 

Una dintre principalele probleme referitoare la integrarea acestora în 

societate o constituie lipsa studiilor care conduce automat şi la 

imposibilitatea integrării acestora pe piaţa muncii.  În acest sens, în prezent, 

se află în derulare un proiect iniţiat de Asociaţia pentru Incluziune Socială 

(APIS) Neamţ, în parteneriat cu Şcoala Nr. 2 Dodeni, a cărui obiectiv 

principal constă în „dezvoltarea unui program de remediere şcolară a elevilor 

romi, ca modalitate practică de reducere a decalajului educaţional dintre 

                                                           
68

 Harta sărăciei, coord. L. Pop, Banca Mondială, 2004   

elevii romi şi neromi şi reducerea abandonului şcolar” şi vizează 60 de elevi, 

ce compun grupul ţintă al proiectului, din care 40 de etnie rromă şi 20 de 

alte etnii. Programul va mai implica 10 părinţi rromi, 4 profesori şi 

reprezentanţii autorităţilor judeţene cu responsabilitate în aplicarea politicilor 

publice în domeniul educaţiei.69 

 

Toate aceste proiecte au ca scop scăderea ratei abandonului şcolar în rândul 

populaţiei de etnie rromă şi prin urmare creşterea şanselor ca viitorii 

absolvenţi să-şi găsească un loc de muncă. 

 

Un alt grup de persoane vulnerabile este cel al persoanelor fără studii. 

Pentru populaţia activă, riscul de sărăcie este corelat cu nivelul educaţional. 

Nivelul de educaţie scăzut conduce la dificultăţi în accesarea pieţei muncii 

sau la prestarea de muncă necalificată, muncă la negru sau muncă 

ocazională. 

 

Un indicator important care contribuie la prezenţa unui risc ridicat de sărăcie 

şi excluziune socială este rata abandonului şcolar, care la nivelul oraşului 

Bicaz a înregistrat o creştere cu aproximativ 19,5% în anul 2012 faţă de 

anul 2007. Evoluţia acestui indicator reflectă, în perspectivă, care va fi 

populaţia care va beneficia, cel mai probabil, de politici specifice incluziunii 

sociale.  

 

Abandonul şcolar la nivelul claselor primare, înregistrat în Bicaz, reprezintă 

un fenomen îngrijorător, având în vedere că aceşti copii vor intra, cel mai 

probabil, în rândul adulţilor care nu ştiu să scrie şi să citească, ceea ce îi va 

condamna la sărăcie conform celor mai multe statistici privind incluziunea 

socială. 

 

 

 

                                                           
69http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121012&pagina=1&articol=34250 

http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121012&pagina=1&articol=34250


               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                103 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă o altă categorie care întâmpină de 

asemenea probleme în ceea ce priveşte incluziunea socială. În ciuda 

prezenţei constante a acestora în oraşul Bicaz, nu au fost întreprinse acţiuni 

privind asigurarea unor condiţii speciale, adaptate nevoilor acestora. De 

asemenea, având în vederea ponderea redusă a persoanelor cu dizabilităţi 

angajate, este importantă luarea unor măsuri în scopul integrării acestora pe 

piaţa muncii, prin stimularea angajatorilor pentru a avea în vedere şi 

această categorie de persoane defavorizate, prin adaptarea echipamentelor 

la necesităţile acesteia, prin derularea unor programe de informare cu 

privire la posibilităţile pe care le pot avea persoanele cu dizabilităţi. 

 

Familiile monoparentale reprezintă de asemenea un grup vulnerabil, 

deoarece de cele mai multe ori venitul câştigat de singurul membru al 

familiei nu permite asigurarea minimului necesar de trai pentru părinte şi 

copil(i). De asemenea, există cazuri în care aceste familii trăiesc doar din 

beneficiile sociale asigurate de bugetul de stat. 

 

Luând în considerare evoluţia nefavorabilă a numărului acestora în oraşul 

Bicaz, este oportună derularea unor programe viitoare de susţinere, fie prin 

înfiinţarea unor centre de zi unde să poată fi lăsaţi în grijă copiii pe parcursul 

programului de lucru al părintelui, fie printr-un sprijin financiar suplimentar 

acordat familiilor, având în vedere că sunt mai expuse sărăciei. Foarte 

importantă este şi acordarea de consiliere, întrucât deseori, la baza acestora 

stau divorţul, decesul sau migraţia unuia dintre părinţi şi stabilirea sa pe o 

perioadă nedeterminată în străinătate, fără a avea intenţia de a se întoarce 

în cadrul familiei.  

 

O altă categorie de persoane vulnerabile este cea a minorilor abandonaţi, 

care înregistrează un trend ascendent în oraşul Bicaz, fiind necesară 

desfăşurarea unor programe de prevenire a abandonului copiilor. 

 

 

În concluzie, la nivelul oraşului Bicaz sunt prezente deficienţe în ceea ce 

priveşte susţinerea persoanelor defavorizate, impunându-se acordarea unei 

mai mare atenţii serviciilor sociale oferite. Prioritare sunt acţiunile privind 

crearea de condiţii pentru persoanele cu dizabilităţi, care în prezent sunt 

neglijate, şi cele de integrare pe piaţa muncii a persoanelor de etnie rromă. 

De asemenea, importantă este şi redeschiderea cantinei de ajutor social, 

având în vedere gradul ridicat al populaţiei care trăieşte sub pragul sărăciei.  

 

În vederea minimizării riscului de excluziune socială este necesară adoptarea 

de strategii pe termen lung care să vizeze facilitarea accesului cetăţenilor, şi 

în special al grupurilor dezavantajate la resurse, drepturi şi servicii, 

îmbunătăţind astfel condiţiile de viaţă a întregii comunităţi locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
        2.13 Patrimoniul cultural-sportiv 
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Patrimoniul cultural - sportiv 

Valorificarea patrimoniului cultural reprezintă un factor important în 

dezvoltarea oraşului Bicaz, contribuind totodată la consolidarea identităţii 

locale.  

 

Este importantă asigurarea unei dezvoltări durabile a patrimoniului cultural, 

pentru ca şi generaţiile următoare să beneficieze de aceste resurse 

dobândite de la înaintaşi. Având în vedere caracterul lor neregenerabil, 

acestea trebuie protejate, deoarece risipirea lor este ireversibilă, 

nemaiputând fi ulterior recuperate. 

 

Pe lângă contribuţia specificului cultural al localităţii, un rol important în 

dezvoltarea locală îl are şi patrimoniului sportiv, prin premisele pe care le 

creează pentru practicarea turismului sportiv, care este în plină dezvoltare, 

atât la nivel local, regional, naţional, cât şi global. 

Palatul regal de vară – oraşul Bicaz 

Patrimoniul cultural  
 

Oraşul Bicaz dispune de un important patrimoniu cultural,  ceea ce îi conferă 

un atu în plus pe lângă cadrul natural deosebit în care este amplasat.  

 

Unul dintre simbolurile culturale ale localităţii, este reprezentat de Coroana 

regală de argint prezentă pe stema oraşului, care face referire la faptul că 

Bicazul a fost parte a Domeniului Coroanei, construindu-se totodată între 

anii 1908-1912, în centrul localităţii, Palatul regal de vară, care în prezent 

este sediul Primăriei  Bicaz şi Teatrul Sătesc „Ion Calinderu”, astăzi Muzeu 

de Istorie şi Etnografie. Aceste obiective sunt incluse şi în Lista 

monumentelor istorice emisă de către Institutul Naţional al Monumentelor 

Istorice. 

 

Palatul regal, unde se află şi sediul Primăriei Bicaz, cu o vechime de peste 

jumătate de secol, se află într-o stare avansată de degradare fizică, 

impunându-se cu prioritate reabilitarea acestuia şi redarea sa statutului său 

iniţial. 

 

În oraşul Bicaz există Muzeul de istorie şi etnografie care a fost înfiinţat în 

anul 1958 ca urmare a cercetării complexe realizate de Academia Română în 

zona lacului de acumulare al hidrocentralei „Dimitrie Leonida” de la Bicaz. 

 

În cadrul muzeului sunt expuse colecţii de pictură şi obiecte etnografice 

specifice zonei care contribuie la întărirea identităţii naţionale şi locale şi 

cresc valoarea turistică a zonei. Expoziţia permanentă din cadrul acestui 

muzeu este structurată pe trei spaţii distincte care ilustrează istoria 
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monografică a Văii Bistriţei, cuprinzând de asemenea şi cele 102 picturi 

donate oraşului de pictoriţa Iulia Hălăucescu. 

 

Acest spaţiu cuprinde documente şi acte care au aparţinut celui care a 

proiectat barajul hidroenergetic de la Bicaz, profesorul inginer Dimitrie 

Leonida (1883-1965). Al doilea spaţiu prezintă evoluţia colectivităţilor 

umane de pe Valea Bistriţei cuprinzând elemente definitorii ale etnografiei 

zonei (ţesături, componente ale portului popular, mobilierul ţărănesc, etc.). 

Materialul etnografic existent în muzeu ne oferă detalii şi despre universul 

vieţii patriarhale din zonă, specificul şi diversitatea ei. Cel de-al treilea spaţiu 

este destinat expoziţiilor de artă plastică şi istorie. 

 

Monumentul eroilor, în formă de obelisc, cu un vultur la partea superioară, 

a fost inaugurat în anul 1909, locuitorii din Bicaz având o contribuţie 

importantă la construirea sa. 

 

În ceea ce priveşte activitățile şi evenimentele culturale, acestea se 

organizează şi se desfăşoară în cadrul Casei de cultură a oraşului Bicaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul de istorie şi etnografie – oraşul Bicaz 

 

Aceasta are o suprafaţă de 4.100 mp şi dispune printre altele, de o sală  de 

spectacole, 3 cabine pentru actori, 1 sală şedinţe, 1 sală conferinţe,  1 

bibliotecă, 1 salon dineu, 2 separeuri, 1 sală etnografică, 1 sală demisol. 

Capacitatea casei de cultură este de 708 locuri dispuse după cum urmează: 

sala mare - 583 locuri, o sală de şedinţe cu 101 locuri, o sală conferinţe de 

24 locuri. În cadrul Casei de Cultură se desfăşoară activităţi precum 

reprezentaţii de teatru, teatru de păpuşi, concerte, conferinţe, întâlniri cu 

cetăţenii, cursuri şi festivităţi. 

 

În oraşul Bicaz nu funcţionează niciun teatru şi nici instituţii precum o 

filarmonică, un teatru de operă sau operetă sau un teatru pentru copii, 

activităţile specifice desfăşurându-se în cadrul Casei de Cultură. 

 

Biblioteca Orăşenească Bicaz este în prezent localizată într-o poziţie 

centrală a oraşului, având o contribuţie importantă în educarea şi 

culturalizarea persoanelor adulte şi a copiilor şi oferind condiţii optime de 

studiu. Aceasta deţine un fond de publicaţii enciclopedic şi numără în 

prezent circa 53.000 de volume. Serviciile oferite utilizatorilor sunt: 

împrumut, studiu la sală şi acces la Internet. 

 

Din februarie 2006 biblioteca orăşenească funcţionează într-o nouă locaţie, 

reabilitată şi amenajată în conformitate cu condiţiile de expunere a 

publicaţiilor şi de păstrare a acestora. Astfel, aceasta a fost dotată cu 

tehnică electronică modernă privind securitatea şi supravegherea bunurilor 

prin camere de supraveghere video, sistem de alarmă şi instalaţie cu senzori 

pentru protecţie împotriva incendiilor. 

 

Localitatea Bicaz era situată pe penultimul loc în anul 2011 în ceea ce 

priveşte numărul total de biblioteci, cu un număr total de 6 biblioteci. 
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Tabel nr. 2.50 – Biblioteci pe localităţi, la sfârşitul anului 2011 

Nr. crt. Localitate Biblioteci – total: Din care, publice: 

1. Judeţul Neamţ 318 77 

2. Municipiul Piatra Neamţ 37 1 

3. Municipiul Roman 27 1 

4. Oraş Bicaz 6 1 

5. Oraş Roznov 3 1 

6. Oraş Târgu Neamţ 11 1 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ – „Anuarul statistic al judeţului Neamţ”, 

ediţia 2012 

 

Analizând numărul de permise eliberate de biblioteca din Bicaz, se observă 

că în anul 2012 se înregistrează o scădere cu 3,88% faţă de anul 2011, fiind 

eliberate 965 de permise. De asemenea, şi numărul de împrumuturi a 

înregistrat o scădere, astfel că în 2012 (28.456 împrumuturi) s-au 

împrumutat cu 1.367 mai puţine volume faţă de anul 2011(29.823 

împrumuturi). Cele mai multe activităţi desfăşurate în anul 2012 în cadrul 

Bibliotecii din Bicaz au fost lansările de carte (37 de activităţi) şi doar 14 

expoziţii de carte.   

 

În prezent, în afară de biblioteca orăşenească, în oraşul Bicaz există şi trei 

centre de documentare şi informare (în cadrul liceului, a Şcolii generale 

nr. 1 şi Şcolii generale nr. 2). Fondul de carte existent în oraş cuprinde 

87.950 volume din care 34.950 volume în cadrul celor trei centre de 

documentare şi informare.  

 

Clubul Cimentiştilor (Moldoclub Bicaz) a avut o diversă şi complexă 

activitate cultural - sportivă de-a lungul timpului. Pe lângă spectacolele 

lunare pe care le organiza împreună cu reprezentaţii de la teatrele din Piatra 

Neamţ, Bacău, Bucureşti, Cluj, Iaşi şi alte oraşe importante, în cadrul 

acestuia au funcţionat cercuri de pictură, de croitorie, balet, acordeon, 

vioară şi chitară. De asemenea aici s-au desfăşurat şi activităţi cu caracter 

sportiv, la club existând sală de fitness, sală de şah, karate şi dans de 

societate. În prezent clubul este dotat modern, colaborând cu şcolile din 

Bicaz şi cu alte instituţii de cultură, printre care Teatrul Tineretului din Piatra 

Neamţ.  

 

În cadrul Clubului Cimentiştilor, în anul 1998, a fost înfiinţată o sală 

etnografică, care poate purta şi denumirea de muzeu. În această sală sunt 

expuse obiecte populare din zona de interferenţă a Văii Bistriţei cu cea a 

Bicazului. Colecţia numără 328 de piese, iar printre obiecte se numără: 

costume populare, ştergare, scoarţe, străchini şi oale de lut, lăptare, 

ceaune, fiare de călcat, războaie de ţesut şi vârtelniţe. Printre cele mai vechi 

piese ale colecţiei se numără o ie şi un costum popular din anul 1889, un 

război de ţesut din anul 1924 şi o masă de zestre din 1914. 

 

Clubul Copiilor şi al Elevilor este amplasat în cartierul Mărceni, unde îşi 

desfăşoară activitatea din luna ianuarie 1990. În cadrul acestui club se 

desfăşoară următoarele cercuri: automodelism, atletism, carting, chimie 

experimentală, informatică, muzică, navomodelism. Baza materială de 

antrenamente este încă nesatisfăcătoare, fiind necesar un sprijin material 

important, pentru a dezvolta calităţile copiilor care ar putea face 

performanță în aceste domenii. 

 

Un loc aparte îl ocupă şi casele vechi, construite in sec al XIX-lea, cu o 

arhitectură deosebită, arta ornamentului ocupând un loc deosebit în 

decorarea construcţiilor. 

 

Patrimoniul imaterial al oraşului Bicaz cuprinde întregul tezaur de tradiţii, 

obiceiuri, meşteşuguri, producţii orale, mituri, modalităţi specifice de a 

practica o anumită îndeletnicire. 

 

„Suitul” oilor este tradiţie în zona Bicaz care presupune  urcatul pe munte, 

la păşunat de către ciobanii locului. Tradiţia zonei stabilise, ca dată a urcării 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                108 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

animalelor în munţi, pentru vărat, ziua de 15 mai, iar în prezent localnicii se 

străduiesc să păstreze acest obicei.  

 

În oraşul Bicaz funcţionează şi un ansamblu folcloric numit „Floare de 

Colţ”, care contribuie la conservarea şi promovarea elementelor de folclor 

specifice zonei.  Acesta a obţinut rezultate deosebite la fiecare Festival 

Naţional de Folclor al Cimentiştilor, care se desfăşoară, prin rotaţie, în 

localităţile în care funcţionează societăţi producătoare de ciment.  

 

Evenimente culturale 
 

Printre evenimentele culturale şi manifestările anuale din oraşul Bicaz care 

au devenit parte din tradiţia locală a oraşului se numără: Zilele oraşului, 

Ziua Marinei, Festivalul de datini şi obiceiuri, Festivalul internaţional de 

folclor şi Tabăra de creaţie Potoci. De asemenea, pe plan local au loc lansări 

de carte, conferinţe şi simpozioane pe diferite teme, festivaluri de colinde, 

de dans popular, activităţi ale asociaţiilor culturale Valea Muntelui şi Piatra 

Corbului, fiecare având reviste culturale cu acelaşi nume.  

 

 

 
 

Ziua Marinei – Bicazul mai este supranumit „Marea dintre munţi”, fiind 

singurul oraş de munte care în fiecare an la 15 august sărbătoreşte Ziua 

Marinei organizată cu ocazia Sărbătorii Adormirea Maicii. La evenimentul din 

anul 2013, o noutate faţă de ediţiile anterioare a fost concursul de baloane 

plutitoare transparente, dar şi plimbările aeriene în nacela unui balon cu aer 

cald de care s-au putut bucura participanţii. 

 

Festivalul de datini şi obiceiuri - în cadrul acestui festival se întruneşte un 

alai impresionant de colindători şi urători, care participă la parada 

costumelor populare, prezintă obiceiuri practicate în perioada sărbătorilor de 

iarnă pe întreg cuprinsul judeţului.  

 

Zilele oraşului Bicaz se sărbătoresc în fiecare an cu ocazia Sărbătorii 

Sfântului Dimitrie de pe 26 octombrie. Manifestările se desfăşoară de regulă, 

pe parcursul a 4-5 zile şi în această perioadă oraşul îmbracă haine de 

sărbătoare, iar locuitorii şi turiştii se pot bucura de  manifestări culturale, 

artistice, sportive şi nu numai.  
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Tabăra de creaţie de la Potoci desfăşurată în luna iulie 2013, la Clubul 

cimentiştilor din Bicaz a fost organizată de Fundaţia „C.M.Imago” împreună 

cu partenerii săi principali – Primăria Bicaz, Primăria Vânători-Neamţ, 

„Contrast Art”, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, Fundaţia „Vacanţe 

Muzicale” şi „Parking” S.A., în cadrul proiectului „Colecţia de azi – 

PORTRET”, proiect realizat cu  sprijinul Administraţiei Fondului Cultural 

Naţional (AFCN). Această tabără şi-a propus, şi a reuşit să promoveze 

portretistica românească, prin oferirea unui cadru propice de creaţie unor 

artişti plastici din judeţ şi din ţară. În tabăra de la Potoci au participat artişti 

plastici din judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi şi din Bucureşti. Tabăra s-a încheiat 

cu o primă expoziţie a lucrărilor realizate în cadrul taberei deschisă la Bicaz. 

 

Festivalul Internaţional de folclor „Ceahlăul” ajuns în anul 2013 la ediţia 

a XVI-a se desfăşoară de regulă la începutul lunii august. Festivalul reuneşte 

artişti din Turcia, Muntenegru, Macedonia, Bulgaria, Grecia şi Romania, iar în 

cadrul evenimentului toate formaţiile au prezentat minispectacole de dansuri 

populare, îmbrăcaţi în costume populare reprezentative ale zonelor din care 

provin. 

 

Astfel, evenimentele culturale cu tradiţie îndelungată contribuie în mod 

evident la potenţialul cultural al oraşului Bicaz, remarcându-se totodată un 

interes crescut şi o implicare din ce în ce mai accentuată a întregii  

comunităţi locale pentru organizarea activităţilor culturale şi menţinerea 

acestora. 

 

Pentru ca patrimoniul cultural să devină o bază a dezvoltării economice sunt 

necesare investiţii pentru protejarea, îngrijirea, conservarea, creşterea 

accesului, dar şi documentarea şi cercetarea asupra problemelor ce pot 

apărea.  

 

 

 

Influenţa culturii asupra economiei oraşului se poate observa şi în cazul 

micilor întreprinzători locali care îşi vând obiectele artizanale în preajma 

marilor puncte de atracţie turistică, dar şi în cazurilor restaurantelor şi 

pensiunilor turistice din zonă, care s-au adaptat şi oferă meniuri şi pachete 

de cazare care includ mâncăruri şi atracţii tradiţionale din zonă.  

 

În concluzie, cu toate că promovarea turismului în Bicaz se axează mai mult 

pe cadrul natural deosebit, există şi obiective culturale care pot reprezenta o 

atracţie în plus pentru turişti, sporind diversitatea ofertei turistice a oraşului. 

Este important ca revitalizarea identităţii locale să vizeze valorificarea 

elementelor culturale şi arhitectonice, în strânsă legătură cu direcțiile de 

regenerare urbană ale oraşului Bicaz. 

 

 
Muzeul de istorie - Bicaz 

 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                110 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

Patrimoniul sportiv 
 

Una dintre formele de turism practicate în oraşul Bicaz este turismul sportiv, 

o contribuţie importantă în practicarea sa având-o specificul zonei, prin 

formele de relief existente. 

 

Acesta poate fi îmbinat atât cu cel montan, prin activităţi precum escaladă, 

alpinism, mountain bike, sau cu cel care are la bază activităţi pe apă, 

precum: skijeting, înot, pescuit sportiv. Alte activităţi sportive practicate în 

oraşul Bicaz sunt: fotbal, handbal, tenis de câmp, jogging, ciclism clasic, 

karting, zbor cu parapanta şi nu numai. 

 

 În Bicaz există 2 săli de sport, după cum urmează: 

 sală de sport liceu, cu o suprafaţă de 460 mp, unde se defăşoară 

orele de educaţie fizică, dar şi alte activităţi sportive ale elevilor, 

inclusă în complexul Liceului Bicaz; 

 sală de sport, construită în anul 2008, în cartierul Mărceni prin fonduri 

de la Compania Naţională de Investiţii. La realizarea acestui proiect 

investiţional a contribuit şi Consiliul Local, prin suportarea costurilor 

necesare branşării cu gaze, apă şi energie electrică. În cadrul acesteia 

se desfăşoară atât orele de educaţie fizică, cât şi alte activităţi 

sportive ale elevilor şcolii generale.  

 

De asemenea, aceste săli se închiriază unor echipe sportive care practică: 

handbal, dans sportiv, karate, minifotbal, etc. 

 

O altă structură sportivă existentă este terenul de tenis de câmp pe zgură, 

împrejmuit, cu o suprafaţă de 800 mp, cu tribună de 50 de locuri, amplasat 

în cartierul Mărceni. 

 

Din punct de vedere al dotărilor, acestea nu prezintă o situaţie favorabilă. 

Dotările existente sunt minime, fiind necesară abordarea unor proiecte 

investiţionale viitoare, care să aibă ca scop modernizarea acestora.  

Totodată, în Bicaz există şi o Bază sportivă – Club Sportiv Cimentul, 

amplasată pe o suprafaţă de aproximativ 43.000 mp. Aceasta cuprinde: 

 2 terenuri de fotbal, bine întreţinute, cu gazon specific;   

 1 tribună cu 610 locuri,  

 1 teren de handbal; 

 1 suprafaţă betonată de 1.500 mp;  

 1 atelier de aero-automodele;  

 2 clădiri cu spaţii de cazare (50 locuri);   

 1 sală de mese de 70 locuri;   

 1 sală de mese de 30 de locuri;  

 

Clubul Sportiv Cimentul este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, cu 

specific sportiv, afiliată la federaţii naţionale la următoarele sporturi: fotbal, 

handbal, tenis de câmp, automodele şi aeromodele, atletism, şah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maratonul Mountain Bike – oraş Bicaz 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                111 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

La nivelul Şcolii nr. 1 Bicaz s-a format o echipă de majorete, care în anul 

2010 a obţinut locul al II-lea la Cupa Naţională de majorete de la Arad, 

desfăşurată în cadrul Festivalului Internaţional de Majorete, unde au 

participat peste 300 de majorete din 12 judeţe ale ţării şi din Ungaria şi 

Serbia.  

 

În oraşul Bicaz se organizează numeroase activităţi şi competiţii sportive, 

care au format persoane ce au obţinut rezultate deosebite la nivel naţional la 

sporturi precum aeromodelismul, şah, karate.  

 

Printre competiţiile sportive desfăşurate în oraşl cele mai reprezentive sunt: 

 Concursul Naţional de Automodele  – „Cupa Bicazului”, desfăşurat în 

luna august; 

 Competiţia naţională „Maraton Mountain Bike – Bicaz”; 

 Concursul Naţional de Karate – Cupa „Ronin” – Bicaz; 

 Turneul internaţional de şah – „Cupa oraşului Bicaz”, desfăşurat în 

luna aprilie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de şah – oraş Bicaz 

Evenimentele majore din sport contribuie nu numai la creşterea încasărilor, 

ci şi la modernizarea infrastructurii locale, prin construcţia de structuri de 

cazare, reabilitarea rutieră, dezvoltarea infrastructurii de sport şi agrement.  

 

În concluzie, se constată că pe plan local sportul ocupă un loc aparte, care 

generează beneficii şi din punct de vedere turistic prin prisma creşterii 

notorietăţii şi a activităţilor diverse ce pot fi întreprinse, rezultând o 

contribuţie importantă în dezvoltarea economică locală. De asemenea, se 

remarcă o atenţie deosebită acordată practicării sportului de către locuitorii 

oraşului, tinerii şi nu numai, putând beneficia de un mediu de viaţă activ, 

care contribuie atât la educaţia lor, cât şi la un stil de viaţă sănătos. Nu în 

ultimul rând, se creează o anumită identitate locală din punct de 

vedere sportiv, prin premiile câştigate la nivel naţional de către 

sportivii locali şi prin diversele activităţi sportive ce pot fi practicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           2.14 Capacitate administrativă 
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Capacitate administrativă 
 

Conform Acordului de parteneriat propus de România pentru perioada de 

programare 2014-2020, ţara noastră „este caracterizată de o slabă 

capacitate administrativă a instituţiilor publice, având o predispoziţie către 

birocraţie şi reglementări exagerate care au un impact puternic asupra 

mediului său de afaceri”. 

 

Pentru o bună desfăşurare a activităţii autorităţilor locale din Bicaz este 

importantă întărirea capacităţii acestora „de a identifica în mod corect 

priorităţile, de a administra eficient realizarea proiectelor şi fondurile alocate 

în acest scop, de a mobiliza participarea activă a comunităţii”. 70 

 

Întreaga activitate administrativă a localităţii se desfăşoară sub directa 

conducere a autorităţilor administraţiei publice locale, şi anume: 

 Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, format din 14 consilieri, aleşi 

prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile 

stabilite de legea privind alegerile locale; 

 Primarul, ca autoritate executivă. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi aparatul de specialitate al 

primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, 

denumită Primăria oraşului Bicaz, care duce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale. 

   

 

 

                                                           
70 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030; 

Radiografia principalelor schimbări 
 

Bicazul a fost o aşezare rurală cu o vechime de peste 400 de ani, ulterior 

fiind declarat oraş în anul 1960, devenind astfel o persoană juridică de drept 

public, cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 71 

 

În prezent, pentru a reflecta cât mai fidel realităţile locale existente, au fost 

realizate modificări în ceea ce priveşte administraţia publică din oraşul Bicaz, 

reprezentate de reorganizarea aparatului de specialitate al primarului. Odată 

cu alegerea noilor autorităţi ale administraţiei publice locale din iunie 2012, a 

fost adoptată o nouă organigramă, ceea ce a determinat renunţarea la 

vechiul Regulament, adoptat în anul 1998. Mai exact, a fost instituit un nou 

cadru legislativ cu privire la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice de interes local 

(mai 2013), fiind schimbată însăşi structura organizatorică şi funcţională a 

Primăriei.   

 

O schimbare care afectează capacitatea administrativă este tendinţa 

generală de scădere a veniturilor bugetului local, în anul 2012 acestea fiind 

cu 25,45% mai mici comparativ celor din anul 2010. 

 

Veniturile bugetului local au fost afectate în ultimii ani de încetarea activităţii 

unui număr important de firme localizate pe teritoriul oraşului. Un operator 

economic important care şi-a încetat activitatea este sucursala Heidelberg 

Cement Bicaz, care s-a relocat în Comuna Taşca, contribuţiile la bugetul 

local fiind direcţionate către bugetul acestei localităţi. 

                                                           
71 Statutul oraşului Bicaz, publicat pe site-ul http://www.primariabicaz.ro/ 

http://www.primariabicaz.ro/
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De-a lungul timpului au apărut modificări în ceea ce priveşte repartizarea 

cheltuielilor din bugetul local, schimbări majore fiind în domeniul protecţiei 

mediului, unde a avut loc o descreştere importantă, de 76,47% în anul 2012 

comparativ cu 2010, respectiv în domeniul sănătăţii şi cel al culturii, recreerii 

şi religiei, în acest caz fiind vorba însă de creşteri, de 183,35%, respectiv 

199,88% în perioada analizată.  

 

Modificări favorabile care au condus la îmbunătăţirea capacităţii 

administratiei publice locale au constat în accesarea fondurilor 

nerambursabile guvernamentale şi europene, fiind iniţiate şi implementate o 

serie de proiecte în scopul dezvoltării oraşului. 

 

 

Indicatori reprezentativi. Analiză 

 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori privind capacitatea 

administrativă au fost analizaţi următorii: 

 veniturile bugetului local; 

 repartizarea cheltuielilor din bugetul local; 

 indicatori privind transparenţa actului decizional. 

 

Veniturile bugetului local 

 

Referitor la evoluţia veniturilor bugetului local, aceasta este una fluctuantă, 

în anul 2011 având loc o diminuare cu 34,42% faţă de 2010, urmată în 

2012 de o creştere procentuală de 13,67% comparativ cu anul precedent. 

 

 

 

 

 

 

Tabel  nr. 2.51 – Evoluția veniturilor bugetului local (lei) 

Nr. 

crt. 
Indicator 2010 2011 2012 

1. 
Total venituri buget 

local72 
14.767.000 9.683.500 11.007.530 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz. 

 

Repartizarea cheltuielilor din bugetul local 

 

În ceea ce priveşte ponderea cheltuielilor în bugetul local, domeniul prioritar 

este cel al învăţământului, cu un procent de 37,43%, în timp ce ponderile 

cele mai mici sunt alocate protecţiei mediului (2,05%), respectiv ordinii 

publice (2,24%). Referitor la evoluţia cheltuielilor pe fiecare domeniu în 

parte, cea mai drastică diminuare este cea aferentă protecţiei mediului, de 

76,47% în anul 2012 comparativ cu 2010.  

 

Un domeniu care prezintă deficienţe severe şi pentru care totuşi au fost 

efectuate mai puţine cheltuieli este cel al asistenţei sociale, unde a avut loc o 

reducere de 28,75% în perioada analizată. În schimb, cele mai mari creşteri 

au avut loc în sănătate şi cultură, recreere şi religie, de 183,35%, respectiv 

199,88% în anul 2012 faţă de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 prevederi bugetare definitive. 
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Tabel  nr. 2.52 - Repartizarea cheltuielilor din bugetul local (lei) 

Nr. 

crt. 
Indicator 2010 2011 2012 

Ponderea 

cheltuielilor în 

bugetul local 

(anul 2012) 

 
Cheltuieli efective, 

din care: 
10.063.725 9.284.959 9.534.965  

1. 
Ordine publică şi 

siguranţă naţională 
217.062 219.750 246.479 2,24% 

2. Învăţământ  4.600.060 3.823.161 4.119.727 37,43% 

3. Sănătate 160.247 487.540 454.071 4,13% 

4. 
Cultură, recreere 

şi religie 
206.214 1.299.434 618.397 5,62% 

5. 
Asigurări şi 

asistenţă socială 
894.717 601.784 637.471 5,79% 

6. 
Locuinţe, servicii şi 

dezvoltare publică 
368.308 694.410 499.124 4,53% 

7. Protecţia mediului 960.684 231.986 225.978 2,05% 

Sursa: Primăria oraşului Bicaz. 

 

Indicatori privind transparenţa actului decizional 

 

Conform indicatorilor prezentaţi în rapoartele de evaluare a 

implementării legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, pe anii 2011 şi 2012, se observă că toate proiectele 

de acte normative au fost anunţate în mod public în anul 2011, atât pe site-

ul propriu, cât şi prin afişare la sediul primăriei. În anul 2012, 98,41% dintre 

acestea au fost anunţate în mod public, fiind prezent în continuare un grad 

ridicat al transparenţei actului decizional, în ciuda uşoarei tendinţe de 

diminuare a acestuia faţă de anul precedent.  

 

Mai mult decât atât şedinţele publice au fost anunţate în proporţie de 100% 

atât pe site-ul propriu, cât şi la sediul primăriei, iar desfăşurarea acestora a 

avut loc în prezenţa mass-media.  

Tabel nr. 2.53 – Indicatori de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 

Nr. 

crt. 
Indicatori Anul 2011 Anul 2012 

1. 
Număr proiecte de acte normative 

adoptate  
140 126 

2. 

Număr proiecte de acte normative 

anunţate în mod public, din care:  
140 126 

 Pe site-ul propriu 140 124 

 Prin afişare la sediul propriu 140 124 

 Prin mass-media - - 

3. Numărul total al şedinţelor publice 19 17 

4. 

Numărul şedinţelor publice anunţate 

prin: 
  

 Afişare la sediul propriu 19 17 

 Publicare pe site-ul propriu 19 17 

 Mass-media - - 

5. 
Numărul şedinţelor publice 

desfăşurate în prezenţa mass-media 
19 17 

Sursa: Rapoartele de evaluare a legii 52/2003, site-ul http://www.primariabicaz.ro/ 

 

http://www.primariabicaz.ro/
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Infrastructura şi structura administrativă 
 

Sediul administraţiei publice locale se află în clădirea fostului Palat regal de 

vară, clădire situată în centrul localităţii. De asemenea, câteva birouri 

funcţionează în clădirea fostei Trezorerii, care aparţine în prezent tot de 

primărie. 

 

Palatul regal are o vechime de peste jumătate de secol şi se află într-o stare 

avansată de degradare fizică, impunându-se reabilitarea sa în scopul redării 

statului săi inițial. Astfel, se are în vedere mutarea sediului administraţiei 

publice locale într-o altă locaţie. 

 

Referitor la structura organizatorică actuală73, în cadrul Primăriei localităţii 

funcţionează următoarele compartimente, care subliniază diversitatea şi 

complexitatea activităţii desfăşurate:  

 Compartiment Audit Public Intern; 

 Cabinet Primar; 

 Compartiment consiliere romi; 

 Serviciul Poliţie Locală; 

 Serviciul financiar-contabil,  

 Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Compartiment achiziţii, contracte, licitaţii, dezvoltare locală;  

 Compartiment management proiecte;  

 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;  

 Compartiment piaţă,  

 Serviciul tehnic (Compartiment transport, Compartiment spaţii verzi, 

pajişti, păşuni) 

 Serviciul Administraţie Publică Locală; 

 Compartimentul Resurse Umane;  

 Compartimentul juridic, asistenţă asociaţii de proprietari;  

 Compartiment gestiune, documente, administrativ;  

                                                           
73 http://www.primariabicaz.ro/, accesat la data de 19.11.2013;  

 Compartiment pază;  

 Compartiment bibliotecă;  

 Compartiment creşă;  

 Compartiment asistenţă medicală;  

 Compartiment cultură;  

 Serviciul asistenţă socială; 

 Aparatul permanent de lucru al consiliului local;  

 Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.  

 

Printre atribuţiile administraţiei publice, se numără cele privind:   

 organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome locale;  

 dezvoltarea socio-economică şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale; 

 administrarea domeniului public şi privat al oraşului Bicaz;  

 gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

 cooperarea inter-instituţională pe plan intern şi extern. 

 

Potrivit atribuţiilor deţinute atât de primarul oraşului Bicaz, cât şi de 

viceprimar, secretar şi membrii Consiliului Local, administraţia publică locală 

poate influenţa  în mod semnificativ mediul de afaceri (prin gestionarea 

bugetului, hotărâri locale, investiţii, etc.). 

 

http://www.primariabicaz.ro/
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Parteneriate strategice.  

Oportunităţi valorificate 
 

Dezvoltarea capacităţii administrative reprezintă indirect cheia dezvoltării 

comunităţii, de aceasta depinzând întregul cadru de politici publice 

implementate în Bicaz. Pe de o parte se pune problema managementului 

procesului de elaborare a politicilor publice, fiind necesară creşterea 

responsabilizării autorităţilor pentru dezvoltarea localităţii, dar şi 

eficientizarea organizaţională a instituţiilor. Pe de altă parte, de capacitatea 

administrativă depinde calitatea tuturor serviciilor publice, de la educaţie, la 

cultură, sănătate, salubrizare, spaţii verzi, siguranţă şi ordine publică, etc.  

 

Eficientizarea politicilor publice gândite de autorităţi la nivelul oraşului Bicaz 

este condiţionată şi de colaborarea dintre acestea şi societatea civilă. Inter-

relaţionarea dintre autorităţile publice şi populaţie are efecte nu numai în 

câştigarea încrederii cetăţenilor sau în identificarea problemelor întâmpinate 

de aceştia, ci şi în creşterea gradului de transparenţă a instituţiilor publice. 

Prin organizarea unor consultări publice lunare, autorităţile publice locale pot 

oferi un feedback la nevoile populaţiei sau furniza informaţii privind 

activităţile desfăşurate, dar pot afla şi perspectiva cetăţenilor cu privire la 

cheltuirea banului public. 

 

În ceea ce priveşte problemele de interes deosebit din localitate, se are în 

vedere consultarea locuitorilor oraşului Bicaz, în condiţiile legii, prin 

referendum. Acesta se poate organiza în toate localităţile oraşului sau numai 

în unele dintre acestea. Cetăţenii oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări 

cetăţeneşti, organizate pe cartiere sau străzi, convocarea şi organizarea 

acestora făcându-se de către primar, la iniţiativa sa ori a unei treimi din 

numărul consilierilor în funcţie. 74 

                                                           
74 Statutul oraşului Bicaz, publicat pe site-ul http://www.primariabicaz.ro/. 

Propunerile se consemnează într-un proces–verbal şi se înaintează 

primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în 

vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este 

cazul, urmând ca soluţia adoptată de consiliul local să fie adusă la cunoştinţa 

publică.75 

 

Încrederea populaţiei în administraţia publică locală a oraşului Bicaz este 

direct proporţională şi cu gradul de transparenţă al acesteia. Este necesară o 

transparenţă decizională în administraţia publică, atât persoanele fizice, cât 

şi cele juridice fiind interesate de informaţiile privind reglementările locale. 

Trebuie avut în vedere faptul că obstrucţionarea liberului acces la 

informaţiile de interes public este aspru sancţionată de societatea civilă. 

Astfel, se impune întărirea colaborării administraţiei publice locale cu 

societatea civilă prin organizarea periodică de consultări publice, dar şi 

susţinerea implementării de soluţii e-administraţie (furnizarea de servicii 

publice on-line). 

 

În prezent, Primăria oraşului Bicaz utilizează site-ul propriu doar în scopul 

informării, neavând implementate soluţii de furnizare a serviciilor publice 

on-line. Se poate avea în vedere pe viitor această oportunitate de 

dezvoltare care duce la modernizarea desfăşurării procesului administrativ, 

crescând eficienţa acestuia.   

 

 

 

 

 

                                                           
75 Idem 

http://www.primariabicaz.ro/
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Parteneriate  

 

Oraşul Bicaz, face parte din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „AQUA 

NEAMŢ” alături de Comuna Grinţieş, Comuna Hangu, Comuna Borca, 

Comuna Poiana Teiului, Comuna Pipirig şi Comuna Taşca. Asociaţia are 

drept scop gestionarea şi monitorizarea în comun a serviciilor de alimentare 

cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale memebre.  

 

Consiliul local al oraşului, alături de consiliile locale ale comunelor Ceahlău,  

Taşca, Bicazu Ardelean, şi Consiliul Judeţean Neamţ sunt membri ai 

Consiliului Consultativ al Parcului Naţional Ceahlău, împreună cu Ministerul 

Mediului şi Dezvoltării Durabile, Academia Română, Agenţia pentru Protecţia 

a Mediului Neamţ, Centrul de Meteorologie şi Hidrologie Moldova Ia şi alte 

organizații. 

 

De asemenea, administrația locală colaborează cu organizaţiile 

neguvernamentale dezvoltând în parteneriat proiecte de natură socială. 

Un exemplu este cel al colaborării între autorităţile locale şi organizaţia 

neguvernamentală APIS Bicaz („Asociaţia pentru Incluziune Socială”), care 

are în derulare proiecte privind integrarea elevilor rromi.  

 

La capitolul parteneriate strategice public-private, oraşul Bicaz nu 

prezintă o situaţie favorabilă, acestea lipsind cu desăvârşire. Ar putea fi 

avută în vedere pe viitor încheierea unor astfel de parteneriate, întrucât 

acestea ar avea o contribuţie majoră în dezvoltarea întregului mediu socio-

economic.   

 

 

 

 

 

Oportunităţi valorificate 

 

În perioada post-aderare a României la Uniunea Europeană, alocările 

financiare nerambursabile au reprezentat o sursă viabilă de atragere a 

investiţiilor şi în oraşul Bicaz, localitatea trecând printr-o perioadă de 

„educare” în acest sens. Interesul din ce în ce mai mare pentru accesarea 

fondurilor europene reprezintă un punct tare pentru capacitatea 

administrativă locală.  

 

În această perioadă, administrația publică locală a  depus proiecte de 

investiţii la autorităţile de management finanţate prin fonduri 

nerambursabile, în valoare totală de 67.897.083 lei (cu TVA), după cum 

urmează:  

 „Construire centru naţional de informare şi promovare turistică Bicaz” - 

Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5  „Dezvoltarea durabilă 

şi promovarea turismului, valoarea totală a proiectului fiind de 624.837 

lei, valoare cu TVA. Proiectul este în faza de precontractare, derularea 

acestuia urmând să înceapă din anul 2014 ; 

 „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Neamţ” – Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Durata de 

implementare a proiectului este de 34 de luni, începând cu luna martie 

2011 şi se implementează de către Apa Serv S.A. Neamţ. În cadrul 

acestui proiect de la nivelul judeţului Neamţ, pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale Bicaz se au în vedere următoarele investiţii: 

- „Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Bicaz”, ce 

presupune extinderea reţelei de apă cu 2.271 metri pe un număr de 

6 străzi, extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 12.282 

metri pe 30 străzi, 5 staţii noi de repompare apă uzată şi 700 metri 

linii de presiune, valoarea estimată fiind de 16.088.148 lei (cu TVA); 

- „Modernizare staţii de tratare a apei şi a apei uzate în Judeţul Neamţ 

(Târgu Neamţ, Bicaz, Săvineşti-Roznov)”, cu o valoare estimată de 

51.184.088 lei (cu TVA);  
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 „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – 

Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea 

sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 

contaminate”, în valoare totală de 142.837.104 lei fără TVA, cu o 

cofinanţare a oraşului Bicaz de 213.600 lei fără TVA, proiect în curs de 

realizare, durata de implementare fiind de 44 de luni începând cu luna 

februarie 2011.  

 

Dezvoltarea economico-socială a oraşului Bicaz în perioada 2007-2013 a fost 

realizată şi prin accesarea de fonduri naţionale care au contribuit la 

creşterea nivelului de trai şi la îmbunătăţirea serviciilor publice oferite 

populaţiei, concretizate prin următoarele proiecte investiţionale:  

 „Retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Bicaz”, 

investiţie cu o valoare totală de 525.000 Euro, din care 60% finanţare 

nerambursabilă de la Administraţia Fondului pentru Mediu; 

 „Sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi rampă de transfer pentru 

arealul turistic Valea Bicazului”, proiect derulat împreună cu comunele 

Tarcău, Taşca, Bicazu-Ardelean, Bicaz-Chei şi Dămuc, valoarea 

proiectului fiind de 650.000 Euro (Administraţia Fondului pentru Mediu); 

  „Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum la 

Spitalul Orăşenesc Bicaz, judeţul Neamţ, cu sisteme care utilizează 

energie solară şi conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, 

valoarea proiectului fiind de 815.970 lei, din care 20% de la bugetul 

local şi 80% fonduri de la Administraţia Fondului de Mediu; 

  „Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău”, proiect 

în valoare de 3.738.924 lei fără TVA, derulat de Consiliul Judeţean 

Neamţ în parteneriat cu Direcţia de Administrare a Parcului Naţional 

Ceahlău, oraşul Bicaz şi comunele Bicazu Ardelean, Taşca şi Poiana 

Teiului. În cadrul proiectului s-au construit 1 centru de vizitare  - în 

Bicaz şi 3 puncte de informare – în comunele Bicazu Ardelean, Taşca şi 

Poiana Teiului. Centrul de vizitare amplasat la Izvoru Muntelui, la intrare 

în Parcul Naţional Ceahlău, este dotat cu: 1  infochioşc,   5 binocluri 

digitale, 1 set de mobilier (spaţiu expoziţional), 1 set de dotări (sală 

multifuncţională), 1 machetă PNC (sală prezentare rezervaţii ştiinţifice), 

1 set de dotări cinema 3D (sală prezentare floră şi faună). Alte activităţi 

din cadrul acestui proiect sunt:  realizare studii de inventariere a 11 

habitate din PNC,  11 hărţi GIS pentru habitatele inventariate din PNC, 1 

plan de management revizuit şi avizat, 1 film documentar, 1 website, 

4000 pliante, 2000 broşuri, 50 afişe; 

 ,,Economia bazată  pe cunoaştere”, realizându-se reţeaua electronică a 

comunităţii locale, prin: dotarea primăriei, bibliotecii orăşeneşti şi a două 

şcoli cu calculatoare, conectate la internet de mare viteză, dotarea unui 

punct de acces public la internet cu 7 staţii, un server, cameră web şi 

periferice de listare, interconectate la celelate puncte de acces la 

internet amintite mai sus; 

 „Reabilitare spaţii verzi în zona centrală a oraşului Bicaz", finanţat de 

Administraţia Fondului de Mediu. Valoarea totala a acestui proiect este 

de 402.310 lei, din care  10% din bugetul local. 

  

Coerenţa şi eficienţa proiectelor de investiţii poate fi asigurată şi prin 

dezvoltarea capitalului uman din cadrul administraţiei publice locale, prin 

participarea funcţionarilor publici la cursuri de specializare în managementul 

proiectelor sau achiziţii publice. 

 

Este important ca serviciile publice să urmărească un grad superior de 

satisfacere a nevoilor populaţiei, atât ca diversificare a lor, ca grad de 

acoperire în teritoriu, dar şi din punct de vedere al calităţii furnizării 

acestora. De aceea, trebuie asigurată eficientizarea furnizării serviciilor către 

populaţie, eliminându-se pierderile şi costurile ineficiente,  evaluându-se 

totodată periodic cererea de servicii publice. Ca dovadă a eforturilor 

administraţiei publice de remediere a deficienţelor existente stau proiectele 

realizate, printre acestea numărându-se „Retehnologizarea staţiei de 

epurare a apelor uzate din oraşul Bicaz” şi „Modernizarea staţiei de tratare a 

apei şi a apei uzate în judeţul Neamţ”. 
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Pe viitor poate fi avută în vedere şi externalizarea serviciilor, aceasta putând 

reprezenta o modalitate eficientă de reducere substanţială a costurilor de 

funcţionare a administraţiilor publice şi chiar îmbunătăţirea serviciilor oferite 

comunităţii. 

 

În concluzie, se observă un interes constant din partea autorităţilor locale 

Bicaz în a se adapta schimbărilor continue ce apar pe plan socio-economic, 

fiind totuşi prezente decalaje faţă de nivelul mediu de performanţă prezent 

la nivelul administraţiilor locale din celelalte state membre UE.  

 

Ar putea fi pus mai mult accent la nivel local pe măsurarea rezultatelor şi de 

asemenea pe opinia comunităţii locale, utilizându-se astfel mecanisme de 

feedback, prin raportarea performanţelor către locuitorii – beneficiari direcţi 

ai serviciilor publice, putând fi mărit gradul de transparenţă al administraţiei 

publice. 

 

În ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, se observă un interes 

crescut în această direcţie, dovadă fiind proiectele investiţionale 

implementate până în prezent. Este însă necesară o implicare mult mai mare 

a autorităţilor locale pe viitor, în scopul atingerii unui grad de accesare a 

fondurilor nerambursabile sporit, pentru ca în final efectele pozitive să fie 

resimţite în dezvoltarea socio-economică locală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Mediu 
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Mediu 
 

Pentru a diminua decalajele existente faţă de celelalte ţări membre ale 

Uniunii Europene, este esenţială gestionarea responsabilă a resurselor 

naturale, prin regenerarea mediului natural, respectiv prin reciclarea şi 

refolosirea materialelor.   

 

Prin urmare, este importantă educarea comunităţii locale în scopul 

valorificării factorilor de mediu şi a resurselor naturale, fiind avute în vedere 

conservarea, protecţia şi ameliorarea acestora. 

 

 

 

Radiografia principalelor schimbări 
 

Poziţionarea geografică şi implicit formele de relief din zonă îi oferă oraşului 

Bicaz o serie de avantaje din punct de vedere al resurselor naturale 

disponibile, fiind necesară însă adoptarea unor strategii prin care resursele 

naturale să fie valorificate, dar în acelaşi timp să fie asigurată şi protejarea 

acestora. 

 

Bicazul s-a confruntat în trecut cu probleme de mediu determinate de lipsa 

unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi a unei infrastructuri 

adecvate de alimentare cu apă şi colectare ape uzate.  

 

În prezent, prin intermediul unor proiecte investiţionale în infrastructura 

hidroedilitară şi managementul deşeurilor, în oraşul Bicaz există reţea de 

alimentare cu apă şi canalizare, precum şi un sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor. 

 

Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor din oraşul Bicaz a fost 

implementat începând cu anul 2010, când au loc şi activităţi ample de 

salubrizare a Văii Bicazului, amenajându-se un punct de colectare a 

deşeurilor menajere, şi o staţie de transfer în comuna învecinată Taşca. 

  

Până la finalul anului 2014 se are în vedere punerea în funcţiune a unui 

sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ, cuprinzând şi 

oraşul Bicaz, prin care se urmăreşte înlăturarea poluării cauzate de 

depozitarea necontrolată a deşeurilor. 
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Un impact pozitiv a fost determinat şi de retehnologizarea staţiei de epurare, 

realizată în anul 2009, urmând ca până la sfârşitul anului 2014 să fie 

efectuate noi lucrări de modernizare a acesteia, care prevăd construirea a 5 

staţii de pompare a apelor uzate în contextul extinderii actualului sistem de 

canalizare. 

 

S-a remarcat totodată o scădere considerabilă a volumului de apă furnizat 

consumatorilor oraşului Bicaz, cu implicații pozitive asupra resurselor 

mediului înconjurător. O explicaţie poate fi raționalizarea consumului de apă 

în rândul populaţiei concomitent cu diminuarea pierderilor sistemului de 

furnizare apă potabilă a oraşului.  

 

 

Indicatori reprezentativi 
 

Factorii de mediu au un aport important în ceea ce priveşte dezvoltarea 

durabilă a oraşului Bicaz, starea acestora influenţând în mod direct calitatea 

vieţii şi condiţiile de trai ale locuitorilor. 

 

Arii naturale protejate 

 

În judeţul Neamţ, există numeroase zone de interes ştiinţific şi turistic, care 

au fost declarate arii protejate. Prin Ordinul 1967/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor importanţă comunitară, ca 

parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România, un 

număr de 5 SCI-uri (Situri de importanţă comunitară) se află pe teritoriul 

administrativ al judeţului Neamţ, dintre care la nivelul oraşului Bicaz este 

situl Ceahlău.  

 

 

 

Conform legii nr. 5 din 6 martie 2000, pe teritoriul oraşului Bicaz se 

înregistrează o arie naturală protejată, şi anume Lacul Izvoru Muntelui, 

cunoscut şi sub numele de „lacul Bicaz”, este cel mai mare lac antropic 

amenajat pe râurile interioare din România. Situat pe cursul superior al 

râului Bistriţa, lacul s-a format ca urmare a construirii barajului 

hidroenergetic cu acelaşi nume. Din el se alimentează centrala hidroelectrică 

Bicaz-Stejaru, echipată cu şase generatoare. 

 

Poluare 

 

Oraşul Bicaz nu prezintă probleme majore în ceea ce priveşte nivelul de 

poluare, cu atât mai mult cu cât odată cu restructurarea activităţilor 

industriale, nivelul de poluare a fost diminuat. 

 

Un efect pozitiv asupra mediului înconjurător în Bicaz îl are rolul depoluator 

al fabricii de ciment, situată în apropierea localităţii, prin co-procesarea 

deşeurilor, mai exact prin înlocuirea, în procesele industriale, a materiilor 

prime şi a combustibililor primari cu deşeuri corespunzătoare. 

 

O problemă de mediu, identificată pe plan local, este cantitatea mare de 

pet-uri de pe suprafaţa lacului de acumulare Izvoru Muntelui, fiind necesară 

luarea unor măsuri pentru ca această zonă să nu mai fie una critică în ceea 

ce priveşte deteriorarea calităţii mediului înconjurător.  
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Calitatea aerului 

 

Referitor la calitatea aerului, în oraşul Bicaz nu sunt evidenţiate probleme 

semnificative, poluarea atmosferei realizându-se în special din cauza 

emisiilor de biogaz de la depozitele necontrolate şi arderilor necontrolate de 

deşeuri, iar nivelul ridicat al emisiilor atmosferice fiind cauzat de un sistem 

necorespunzător pentru colectarea şi transportul deşeurilor în zonele rurale 

ale oraşului. Aceste probleme sunt în curs de remediere prin intermediul 

proiectelor investiţionale aflate în implementare. 

 

Calitatea apei 

 

La nivelul anului 2007, Agenţia de Protecţie a Mediului a investigat fizico-

chimic, biologic şi bacteriologic râurile Bicaz şi Bistriţa, ambele râuri 

străbătând oraşul Bicaz.  

 

În urma investigaţiilor autoritatea de mediu a stabilit faptul că 73,8 % din 

lungimea râului Bistriţa corespunde clasei de calitate I, având o stare 

ecologică foarte bună, iar restul de 26,2% clasei de calitate II, 

constatându-se per ansamblu o situaţie favorabilă. 

 

În cazul râului Bicaz, 33,3% din lungimea acestuia corespunde calităţii de 

grad I şi 66,7% nivelului II de calitate, ceea ce indică o stare ecologică 

bună. 

 

Din punct de vedere al calităţii apei, în anul 2011,  lacul de acumulare 

Izvorul Muntelui din oraşul Bicaz a fost încadrat în clasa I de calitate în 

raport cu nivelul nitraţilor şi fosfaţilor.  

Încadrarea apelor din zona Bicazului în clase superioare de calitate se 

datorează într-o anumită măsură faptului ca oraşul nu face parte din 

categoria marilor centre urbane aglomerate. De asemenea, o contribuţie 

importantă o are optimizarea utilizării resurselor de apă, prin realizarea unui 

proiect investiţional de retehnologizare a staţiei de epurare a apelor uzate, în 

prezent fiind în derulare lucrări de modernizare a reţelelor de alimentare cu 

apă şi de canalizare.  

 

Fondul forestier 

 

Conservarea mediului înconjurător este asociată printre altele cu 

conservarea terenurilor şi a pădurilor. Pădurea reprezintă o importantă 

resursă a zonei Bicazului, prin contribuţia sa asupra climatului, regularizării 

regimului hidrologic, şi nu în ultimul rând asupra stabilităţii terenurilor.  

 

Oraşul Bicaz are o suprafaţă totală de 13.890 hectare şi conform datelor 

prezentate în Anuarul Statistic al Judeţului Neamţ din 2011, peste 50% din 

suprafaţa oraşului Bicaz, este reprezentată de păduri. 

 

Pentru anul 2012 au fost prevăzute următoarele suprafeţe de parcurs cu 

lucrări: degajări pe 69,3 ha, curăţări pe 45,6 ha şi rărituri pe 332 ha. Pentru 

împăduriri în fondul forestier de stat s-au prevăzut următoarele suprafeţe: 

 împăduriri integrale 21,7 ha; 

 completări 2,7 ha. 

 

Starea de sănătate a pădurilor este bună, în sensul că nu s-au înregistrat 

atacuri de insecte sau boli criptogamice cu caracter de calamitate. 

 

 

Principalii factori destabilizatori şi limitativi au fost doborâturile cauzate de 

vânt (38,7%) şi roca la suprafaţă (21,6%).  
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Conservarea şi managementul  

resurselor naturale.  
 

Un rol important în conservarea şi managementul eficient al resurselor 

naturale îl are optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului 

natural.  

 

O contribuţie majoră care a accelerat dezvoltarea localităţii, prin construirea 

Fabricii de ciment, au avut-o rocile de calcar existente în zona Bicaz Chei, 

fiind evidenţiată din nou importanţa valorificării mediului înconjurător.  

 

În vederea conservării mediului înconjurător au fost realizate o serie de 

investiţii, un exemplu fiind proiectul „Abordare comună privind 

conservarea biodiversităţii de interes comunitar în două arii naturale 

protejate din judeţul Neamţ: Rezervaţia naturală Secu şi Parcul 

Vânători Neamţ”, finanţat din POS Mediu, Axa 4 „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, finalizat în 

anul 2013, care a avut drept rezultat amenajarea pe raza oraşului Bicaz a 

unui traseu educativ „Cotul Boului”. 

 

Un alt aspect important în managementul resurselor naturale este 

reprezentat de utilizarea unor forme alternative de producere a energiei 

alternative precum energia solară, eoliană, cea bazată pe biogaz sau cea 

geotermală.  

 

În oraşul Bicaz în cadrul unui proiect finanţat de Administraţia Fondului de 

Mediu, s-a realizat montarea a 30 de panouri solare în curtea Spitalului 

Orăşenesc Bicaz. Proiectul s-a numit „Completarea sistemului clasic de 

producere a apei calde de consum la Spitalul Orăşenesc Bicaz, cu 

sistem care utilizează energie solară şi conduce la îmbunătăţirea 

calităţii apei, aerului şi solului”.  

De asemenea, se au în vedere şi investiţii privind conservarea energiei prin 

reabilitarea termică a clădirilor şi blocurilor vechi de locuinţe. Stimularea de 

către autorităţi a lucrărilor de reabilitare duce la diminuarea consumurilor 

energetice, micşorarea dependenţei energetice faţă de importuri şi 

reducerea poluării chimice şi termice a atmosferei. 

 

 

Managementul deşeurilor   
 

În oraşul Bicaz funcționează un sistem de colectare selectivă a deşeurilor 

care deserveşte doar zona urbană a acestuia, în satele Secu, Potoci şi Izvoru 

Alb nefiind efectuate acţiuni de colectare a deşeurilor. Activitatea de 

colectare selectivă a deşeurilor menajere din zona urbană a oraşului şi toate 

serviciile de salubrizare ce decurg din aceasta sunt asigurate de un operator 

specializat. 

 

În anul 2012 au fost colectate 1.460 de tone de deşeuri. Dintre acestea 69% 

au reprezentat materiale organice biodegradabile (1.000 tone), 347 tone 

metale, reprezentând aproximativ 24% din total, iar plasticul, respectiv 

hârtia şi cartonul au cele mai mici ponderi, de doar 3%, respectiv 4%.  

 

Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor promovează 

ideea de reciclare, fiind necesară însă susţinerea acesteia şi de către 

comunitatea locală. Prin urmare, informarea şi conştientizarea populaţiei 

este esenţială pentru ca în timp colectarea selectivă să devină o obişnuinţă 

pentru toţi locuitorii, reducându-se astfel impactul negativ asupra mediului şi 

a sănătăţii. 

 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                126 
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Oraşul Bicaz este inclus în proiectul aflat în derulare la nivel judeţean 

„Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”  

(proiect aferent POS Mediu, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate). 

Acesta este în curs de realizare, având o durată de implementare de 44 de 

luni, cofinanţarea oraşului Bicaz fiind de 213.600 lei fără TVA. 

 

Proiectul vizează extinderea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor 

reciclabile, biodegradabile şi reziduale la nivelul întregului judeţ, construirea 

a trei staţii de transfer, a unei staţii de sortare, a unui depozit conform în 

localitatea Girov, dar şi închiderea celor trei depozite neconforme din mediul 

urban, printre care şi a depozitului de deşeuri neconform din Bicaz. 

 

 
 

Figura nr. 2.26 – Deşeuri reciclate în oraşului Bicaz, 201276 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Informaţii furnizate de Primăria oraşului Bicaz; 

În concluzie, în oraşul Bicaz există interes pentru protejarea mediului 

înconjurător dovadă fiind proiectele investiţionale derulate până în prezent, 

însă este necesară extinderea acetor iniţiative şi în satele rurale 

componente, unde nu există retea centralizată de alimentare cu apă şi 

canalizare şi nici un sistem de colectare a deşeurilor, fiind pusă în pericol 

situaţia factorilor de mediu.   
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Dezvoltare economică 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 zonă atractivă din punct de vedere al resurselor naturale de care 

dispune şi al reliefului; 

 existenţa în vecinătatea Bicazului a fabricii Heidelberg Cement 

Bicaz şi a hidrocentralei Stejaru; 

 potenţial hidroenergetic ridicat datorită lacurilor de acumulare din 

zonă; 

 facilităţi moderne de producţie şi capacitate extinsă de producţie la 

fabrica de ciment din apropierea oraşului; 

 creşterea gradului de valorificare a resurselor locale în special în 

domenii precum prelucrarea lemnului şi turismul; 

 creşterea numărului de întreprinderi din clasa de mărime 2 (10-49 

de angajaţi); 

 evoluţia crescătoare a suprafeţei cultivate cu porumb; 

 existenţa a 7 asociaţii ale crescătorilor de animale;  

 existenţa de resurse ce pot fi valorificate economic (suprafeţe mari 

de păduri, păşuni, obiectivele naturale, cadrul natural, lacurile de 

acumulare). 

 scăderea numărului total de întreprinderi şi a volumului 

cifrei de afaceri generat de mediul de afaceri local; 

 încetarea activităţii sucursalei Heidelberg Cement Bicaz pe 

teritoriul oraşului Bicaz ca urmare a relocării acesteia în 

Comuna  Taşca; 

 densitatea întreprinderilor este foarte redusă, de aprox. 14 

întreprinderi/1.000 de locuitori; 

 iniţiativă antreprenorială locală limitată doar la mici 

întreprinderi din sectorul comerţului; 

 promovarea scăzută a oraşului Bicaz ca potenţială 

destinaţie pentru investitori; 

 cultură antreprenorială insuficient dezvoltată în rândul 

tinerilor; 

 existenţa unor sectoare nevalorificate economic (agricultură 

montană, turism rural, ecoturism); 

 scăderea numărului întreprinderilor din clasa de mărime 3 

(50-249 angajaţi); 

 productivitatea scăzută din agricultură, fertilitatea scăzută a 

solului, specifică zonei montane; 

 forţa de muncă disponibilă este slab calificată; 

 lipsa unui program coerent de perfecţionare şi reconversie 

profesională a forţei de muncă; 

 lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin 

accesarea fondurilor europene; 

 colaborare insuficientă între întreprinderi în vederea creării 

de asocieri în domenii diverse de activitate; 

 concentrarea întreprinderilor în zona urbană a oraşului, în 

detrimentul satelor componente; 

 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine 

investiţii cu potenţial inovativ; 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Dezvoltare economică 

 
  

 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale 

obţinute pe plan local; 

 lipsa unei infrastructuri pentru susţinerea afacerilor (centru 

de afaceri, parc industrial, incubator de afaceri); 

 lipsa serviciilor de consultanţă/consiliere în afaceri; 

 insuficienţa terenurilor disponibile pentru investiţii mari. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile alocate 

României în perioada 2014-2020 care vizează dezvoltarea 

economică; 

 dezvoltarea unor parteneriate public-private; 

 introducerea unor programe de sprijinire şi de consultanţă 

acordate persoanelor interesate să demareze o nouă afacere, ce ar 

putea duce ulterior la creşterea spiritului antreprenorial al 

populaţiei oraşului Bicaz; 

 constituirea unui centru/incubator de afaceri; 

 prezenţa investitorului german Heidelberg Cement în apropierea 

Bicazului, care constituie premisa unei dezvoltări din punct de 

vedere al cercetării-dezvoltării-inovării; 

 forţă de muncă ieftină; 

 poziţionarea avantajoasă a oraşului în raport cu obiectivele turistice 

consacrate din regiune; 

 dezvoltarea turismului sportiv, de agrement rezultând o contribuţie 

importantă în dezvoltarea economică, prin activităţile diverse ce 

pot fi întreprinse în oraşul Bicaz; 

 condiţii favorabile pentru dezvoltarea agriculturii montane având în 

vedere suprafaţa neexploatată de păşuni (în special sectorul 

zootehnic); 

 accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului 

agricol montan; 

 criza economico-financiară şi implicit instabilitatea 

economică mondială; 

 dependenţa economiei locale de sectorul reprezentat de 

comerţ; 

 scăderea puterii de cumpărare a populaţiei din Bicaz; 

 lipsa lichidităţilor pe plan local care conduc la falimentarea 

microîntreprinderilor; 

 lipsa resurselor financiare pentru finanţarea co-finanţării 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă; 

 lipsa acordării creditelor bancare pentru investiţii IMM-

urilor; 

 continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă 

către alte localităţi sau în străinătate; 

 creşterea nivelului de impozitare; 

 proceduri dificile şi greoaie privind obţinerea aprobărilor 

pentru iniţierea de investiţii; 

 instabilitate legislativă şi modificări referitoare la activitatea 

agenţilor economici care reduc atractivitatea dezvoltării 

antreprenoriale. 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Dezvoltare economică 

 
  

 constituirea unei asociaţii a agricultorilor, în vederea dezvoltării 

sectorului zootehnic prin sprijinirea iniţiativelor private; 

 atragerea investitorilor străini; 

 promovarea oportunităţilor pe care le prezintă oraşul Bicaz din 

punct de vedere al resurselor şi al mediului de afaceri în rândul 

potenţialilor investitori români şi străini; 

 dezvoltarea facilităţilor de producţie; 

 realizarea de investiţii în domeniul hidroenergetic; 

 reconsolidarea clădirii fostei fabrici de ciment  unde îşi desfăşoară 

activitatea o serie de IMM-uri. 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Demografie, resurse umane şi piaţa muncii 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 repartizare echilibrată a populaţiei oraşului pe sexe; 

 indicatorul privind mortalitatea infantilă este pozitiv; 

 creşterea numărului de salariaţi în domenii precum: silvicultură şi 

exploatare forestieră, prelucrarea lemnului, construcţii de clădiri, 

hoteluri şi alte facilităţi de cazare; 

 scăderea numărului de pensionari pe caz de invaliditate; 

 scăderea începând cu anul 2009 a ponderii şomerilor din totalul 

populaţiei stabile; 

 trendul descendent al persoanelor fără studii; 

 existenţa agenţiei locale a A.J.O.F.M Neamţ în oraşul Bicaz; 

 implementarea unor proiecte sociale prin intermediul agenţiei 

locale A.J.O.F.M. Neamţ pentru promovarea măsurilor active de 

ocupare în scopul îmbunătăţirii calităţii resurselor umane, respectiv 

orientării profesionale;   

 existenţa în apropierea oraşului a fabricii de ciment şi 

hidrocentralei Stejaru care oferă oportunităţi de ocupare şi pentru 

populaţia oraşului Bicaz. 

 

 raportul de dependenţă demografică ridicat - 610‰; 

 rata sporului natural al populaţiei este negativă; 

 descreşteri mai mari de 10% ale populaţiei cu vârsta 

cuprinsă între 0-14 ani; 

 grad ridicat de migrare a populaţiei către oraşe mai 

dezvoltate sau în străinătate; 

 insuficienţa ofertei de locuri de muncă raportat la populaţia 

activă disponibilă; 

 lipsa personalului calificat; 

 lipsa unor condiţii viabile pentru păstrarea forţei de muncă 

existente; 

 înregistrarea celei mai mari ponderi a şomerilor în populaţia 

activă în raport cu celelalte oraşe din judeţul Neamţ; 

 lipsa studiilor de calificare a unor persoane incluse în 

populaţia activă; 

 valoarea scăzută a numărului mediu de angajaţi pe 

întreprindere; 

 gradul redus de incluziune a persoanelor cu dizabilităţi pe 

piaţa muncii; 

 lipsa studiilor persoanelor de etnie rromă care duce ulterior 

la îngreunarea integrării pe piaţa muncii. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea resurselor 

umane, alocate României în perioada 2014-2020; 

 redeschiderea Spitalului Orăşenesc Bicaz, prin intermediul căruia 

pot fi create noi locuri de muncă; 

 diversificarea serviciilor A.J.O.F.M. Neamţ pentru calificare/ 

recalificare; 

 derularea unor programe de recalificare profesională; 

 desfăşurarea unor cursuri de calificare profesională pentru femeile 

 menţinerea unui climat dificil al pieţei de muncă; 

 îmbătrânirea demografică în continuă creştere; 

 câştigul salarial scăzut, care contribuie la migraţia forţei de 

muncă; 

 criza economico-financiară şi implicit instabilitatea 

economică; 

 schimbările demografice nefavorabile; 

 dificultăţile în tranziţia de la sistemul de educaţie la piaţa 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Demografie, resurse umane şi piaţa muncii 

 
  

casnice care nu au intrat niciodată în piaţa muncii; 

 realizarea unor noi proiecte de către Asociaţia pentru Incluziune 

Socială (APIS), pentru integrarea populaţiei de etnie rromă pe 

piaţa muncii; 

 derularea unor programe de integrare pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi şi crearea de condiţii adecvate pentru 

acestea; 

 dezvoltarea continuă a sectorului industrial, care în prezent 

înglobează cea mai mare pondere a numărului de angajaţi, dar şi 

a sectorului agricol, insuficient exploatat până în prezent; 

 crearea de parteneriate între sectorul educaţional şi cel 

antreprenorial, în vederea orientării populaţiei şcolare spre 

domenii solicitate pe piaţa muncii;  

 valorificarea eficientă a potenţialului turistic local cu efecte directe 

asupra creării de noi locuri de muncă; 

 dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul turismului, agriculturii 

ecologice şi prelucrării lemnului; 

 atragerea investitorilor în zonă conducând la crearea de locuri de 

muncă. 

muncii; 

 reticenţa/ inadaptabilitatea populaţiei de a se reorienta 

profesional, atunci când piaţa o cere; 

 creşterea ratei abandonului şcolar; 

 evoluţia ascendentă a numărului persoanelor cu dizabilităţi; 

 percepţia negativă a investitorilor asupra Regiunii Nord-Est, 

implicând consecinţe şi pe plan local, respectiv lipsa 

interesului lor pentru această zonă; 

 productivitatea scăzută din agricultură şi insuficienta 

exploatare a acestui segment; 

 reducerea numărului întreprinderilor active din domeniul 

comerţ cu amănuntul; 

 descreşterea numărului întreprinderilor din clasa de mărime 

3 (50-249 angajaţi). 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Management urban şi capacitate administrativă 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 proiectele investiţionale implementate până în prezent, în vederea 

remedierii deficienţelor existente pe plan local, precum: 

construcţia de noi locuinţe, reabilitarea spaţiilor verzi; 

 Planul Urbanistic General al oraşului Bicaz este în curs de 

reactualizare; 

 indicatorii privind gradul de aglomerare a spaţiului pentru locuit 

relevă că nu sunt probleme cu privire la disponibilitatea fondului 

locativ; 

 existenţa reţelei de iluminat public în toate cartierele şi satele 

aparţinătoare Bicazului; 

 existenţa reţelelor centralizate de apă potabilă¸ canalizare, gaz 

metan, electricitate; 

 furnizarea serviciului public de salubrizare; 

 implementarea unor proiecte pentru îmbunătăţirea serviciilor de 

salubrizare; 

 existenţa unui sistem selectiv de colectare a deşeurilor; 

 gradul de criminalitate şi infracţionalitate scăzut; 

 existenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă; 

 gradul ridicat al transparenţei actului decizional; 

 utilizarea site-ului propriu al Primăriei în scopul informării; 

 colaborarea autorităţilor publice locale cu organizaţiile 

neguvernamentale, în scopul implementării de proiecte cu teme 

sociale. 

 

 

 

 

 amenajarea deficitară a parcărilor; 

 media scăzută de spaţii verzi/cap de locuitor; 

 lipsa amenajării de locuri/spaţii de agrement; 

 trendul descendent al numărului de clădiri recepţionate 

raportat la numărul de autorizaţii de construire emise; 

 starea avansată de degradare a fostei reţele de furnizare 

a energiei termice; lipsa serviciului public de alimentare 

cu energie termică; 

 sistemul de colectare a deşeurilor nu acoperă satele 

Secu, Potoci şi Izvoru Alb; 

 lipsa unor soluţii de furnizare a serviciilor publice on-line; 

 prezenţa decalajelor faţă de nivelul mediu de 

performanţă prezent la nivelul administraţiilor locale din 

celelalte state membre UE; 

 evoluţia fluctuantă a veniturilor la bugetul local, cu 

tendinţă generală de scădere. 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Management urban şi capacitate administrativă 

 
  

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 accesarea de fonduri nerambursabile adresate îmbunătăţirii 

serviciilor publice şi a facilităţilor/infrastructurii urbane; 

 finalizarea reactualizării Planului Urbanistic General al oraşului 

Bicaz;  

 continuarea programului guvernamental „Prima Casă” care sprijină 

achiziţionarea/construirea de locuinţe pentru tineri; 

 derularea programelor  „locuinţe prin credit ipotecar” şi “locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii” de către ANL. 

 implementarea unor proiecte în vederea creşterii calităţii serviciilor 

publice, a gradului de acoperire a acestora, dar şi a diversificării 

lor; 

 accesarea programelor care vizează reabilitarea termică, fapt ce va 

determina şi o îmbunătăţire a aspectului general al oraşului; 

 accesarea fondurilor destinate înfiinţării de spaţii verzi; 

 implementarea de soluţii e-administraţie şi dezvoltarea resurselor 

umane în vederea utilizării acestora; 

 valorificarea zonelor care necesită să fie revitalizate şi care ar 

contribui la creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului; 

 încheierea unor parteneriate public-private în vederea dezvoltării 

urbane; 

 dezvoltarea capitalului uman din cadrul administraţiei publice 

locale, prin participarea funcţionarilor publici la cursuri de 

specializare în managementul proiectelor, achiziţii publice, etc.; 

 externalizarea anumitor servicii, ceea ce va conduce la reducerea 

costurilor şi la îmbunătăţirea serviciilor oferite comunităţii. 

 excesul de birocraţie; 

 instabilitatea legislativă; 

 neîndeplinirirea obiectivelor propuse cu privire la 

implementarea proiectelor investiţionale; 

 fenomenul de corupţie; 

 scăderea încrederii comunităţii locale în administraţia 

publică; 

 lipsa fondurilor necesare revitalizării oraşului. 
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Infrastructură 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 gradul de modernizare a străzilor orăşeneşti este de 72,20%, 

peste media de la nivel judeţean; 

 existenţa reţelelor centralizate de apă potabilă¸canalizare, 

energie electrică, gaz metan; 

 creşterea numărului total al gospodăriilor cu acces la reţeaua 

centralizată de apă potabilă şi de canalizare; 

 evoluţia ascendentă a numărului de gospodării cu acces la 

reţeaua de gaz metan şi la reţeaua de electricitate; 

 ponderea ridicată a numărului de gospodării cu acces la reţeaua 

de electricitate; 

 modernizarea staţiei de epurare; 

 iniţierea lucrărilor de extindere a reţelei de apă şi a celei de 

canalizare; 

 infrastructura de telecomunicaţii dezvoltată care asigură servicii 

pentru aprox. 95% din gospodării. 

 

 17% din străzile orăşeneşti sunt pietruite; 

 infrastructura căilor de acces către satele componente ale 

oraşului este deficitară, impracticabilă în condiţii 

meteorologice nefavorabile;  

 insuficienţa locurilor de parcare; 

 lipsa furnizării serviciului de alimentare cu energie termică; 

 starea avansată de degradare a fostei reţele de furnizare a 

energiei termice; 

 din reţeaua de apă potabilă a oraşului 40% are o vechime 

cuprinsă între 15-35 de ani, iar circa 60% peste 36 de ani; 

 la blocurile noi din Mărceni şi Dodeni încălzirea se face cu 

combustibil solid existând probleme la evacuarea fumului ca 

urmare a adaptării unor hornuri de metal inestetice pe 

pereţii exteriori; 

 34,73% dintre gospodăriile oraşului nu sunt racordate la 

reţeaua de canalizare;  

 Lipsa reţele centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în 

satele componente ale oraşului; 

 27,28% dintre gospodării nu sunt racordate la reţeaua de 

gaz metan; 

 cartierele Capşa, Ciungi şi Piatra Şoimului nu dispun de 

acces la reţeaua de distribuţie gaze; 

 ponderea redusă a gospodăriilor abonate la internet (35%); 

 lipsa fondurilor pentru întreţinerea elementelor de 

infrastructură şi reabilitarea, extinderea acestora. 
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Infrastructură 

 
  

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 realizarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor naţionale care 

tranzitează oraşul (DN 15 Bicaz – Piatra Neamţ, DN 12C Bicaz Chei 

– Bicaz); 

 existenţa în apropierea oraşului a aeroporturilor de la Bacău (86 

km de Bicaz), Suceava (127 km de Bicaz) şi Iaşi (156 km de 

Bicaz). 

 accesarea fondurilor europene  pentru reabilitarea infrastructurii 

rutiere;  

 valorificarea resurselor locale de materiale de construcţii, şi implicit 

a fabricii de ciment existente în apropiere, pentru reducerea 

costurilor de întreţinere şi modernizare a drumurilor; 

 existenţa resurselor de apă potabilă în zona Izvorul Muntelui care 

facilitează extinderea sistemului de alimentare cu apă; 

 tranzitarea oraşului de către 2 drumuri naţionale; 

 accesul la infrastructura feroviară; 

 accesarea fondurilor europene în vederea reabilitării, extinderii 

infrastructurii tehnico-edilitare. 

 

 condiţiile meteorologice nefavorabile ce pot afecta negativ 

starea/structura drumurilor; 

 instabilitatea economică ce poate determina incapacitatea 

cofinanţării potenţialelor proiecte de reabilitare a 

infrastructurii; 

 creşterea preţurilor la utilităţi; 

 refuzul populaţiei de a se racorda la reţelele de utilităţi ce 

vor fi extinse, în special în zona rurală a oraşului; 

 lipsa fondurilor pentru reabilitarea drumurilor judeţene sau 

naţionale care asigură conexiunea oraşului Bicaz cu oraşe 

mai importante din ţară. 
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Turism 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 înregistrarea unei creşteri de 28,66% a sectorului turistic din 

punct de vedere al cifrei de afaceri obţinute în anul 2011; 

 creşterea numărului de turişti înregistraţi în unităţile de cazare, 

reflectând o mărire a interesului pentru potenţialul turistic al 

oraşului Bicaz; 

 posibilitatea practicării a numeroase forme de turism;  

 diversitatea florei şi faunei; 

 existenţa Centrului de vizitare a Parcului Naţional Ceahlău, dotat 

corespunzător; 

 realizarea planului de amenajare zonal, pentru transformarea 

Lacului Izvoru Muntelui într-o atracţie turistică reală; 

 organizare anuală a maratonului de mountain-bike – aflat la 

ediţia a III a în 2013; 

 organizarea anuală a sărbătorii “Ziua Marinei”; 

 păstrarea tradiţiilor locale, organizarea cu periodicitate a 

anumitor evenimente tradiţional-culturale; 

 existenţa unei gastronomii locale tradiţionale;  

 trendul ascendent al capacităţii de cazare; 

 iniţierea proiectului de construire a unui centru de informare şi 

promovare turistică în oraşul Bicaz; 

 existenţa micilor magazine cu suveniruri în zonă, cu produse 

realizate de artizanii români şi cei maghiari, care dau o notă 

aparte acestei zone; 

 existenţa unor pagini în social-media care promovează oraşul şi 

obiectivele din împrejurimi; 

 menţinerea stratului de zăpadă pe o perioadă mai îndelungată în 

sezonul rece datorită amplasării oraşului. 

 

 lipsa unităţilor de cazare de tip hotel; 

 preponderanţa unităţilor de alimentaţie publică de doar 2 

stele; 

 slaba promovare turistică a oraşului; 

 promovarea redusă a obiectivelor turistice existente; 

 lipsa unităţilor de primire turistică de 4 şi 5 stele; 

 infrastructura de agrement a unităţilor de cazare existente 

foarte slab dezvoltată; 

 calitatea serviciilor turistice oferite este slabă; 

 lipsa unui program de evenimente/activităţi care să ofere 

alternative de petrecere a timpului liber; 

 lipsa amenajării de trasee montane; 

 număr redus de turişti atraşi comparativ cu potenţialul turistic 

al oraşului; 

 numărul redus de înnoptări ale turiştilor în unităţile de cazare 

în raport cu numărul sosirilor acestora;  

 oraşul Bicaz este perceput în special ca un oraş de tranzit şi 

nu unul de sejur. 
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Turism 

 
  

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 poziţionarea geografică a oraşului Bicaz într-un cadru natural 

deosebit (zonă montană, lacul Bicaz) ce asigură potenţialul 

turistic ridicat al acestuia; 

 existenţa unor zone naturale deosebite care pot fi transformate 

în zone de agrement şi valorificate turistic; 

 prezenţa atracţiilor turistice renumite din zonă (Cheile Bicazului, 

Lacul Roşu, Parcul Naţional Ceahlău); 

 realizarea de investiţii în infrastructura turistică, pentru 

asigurarea unui grad ridicat al calităţii; 

 iniţierea unor acţiuni de promovare a potenţialului turistic 

regional şi de semnalizare a obiectivelor turistice; 

 dezvoltarea ecoturismului; 

 accesarea de fonduri nerambursabile în vederea valorificării 

obiectivelor turistice locale, dar şi a protejării acestora; 

 colaborarea cu localităţile din apropiere şi derularea unor 

proiecte comune, în vederea dezvoltării turismului zonal; 

 participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale (de 

exemplu, Târgul de turism al României, organizat de Romexpo - 

Bucureşti de două ori pe an); 

 realizarea şi implementarea unor strategii de dezvoltare a 

turismului la nivel local, judeţean şi regional; 

 atragerea de investitori interesaţi să investească; 

 accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării, reabilitării 

şi modernizării infrastructurii turistice. 

 percepţia negativă a turiştilor străini asupra României, care 

poate afecta inclusiv oraşul Bicaz, în ciuda potenţialului său 

turistic ridicat; 

 creşterea tendinţei turiştilor români de a vizita locuri din 

străinătate, în defavoarea celor naţionale; 

 scăderea nivelului veniturilor, care limitează posibilităţile 

potenţialilor turişti; 

 starea nefavorabilă a drumurilor din Regiunea Nord-Est, care 

determină potenţialii turişti să aleagă alte itinerarii, din alte 

regiuni ale ţării, unde pot avea o accesibilitate ridicată; 

 concurenţa din partea staţiunilor turistice cu renume; 

 interesul scăzut al agenţilor economici din domeniul turistic 

pentru îmbunătăţirea serviciilor şi a infrastructurii turistice; 

 percepţia negativă asupra nivelului de calitate al serviciilor din 

unităţile de cazare şi cele de alimentaţie publică. 
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Educaţie 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 situaţia favorabilă din punct de vedere al dotărilor unităţilor de 

învăţământ, prin prisma modernizărilor efectuate, dar şi a 

numărului de elevi la un calculator; 

 disponibilitatea în oraş a formelor de învăţământ: primar, 

gimnazial, liceal; 

 distribuţia omogenă a elevilor în cele trei forme de învăţământ: 

primar, gimnazial, liceal; 

 raportul dintre numărul de elevi şi numărul de cadre didactice se 

încadrează în media europeană, unui cadru didactic revenindu-i 

un număr de 14 elevi; 

 reducerea numărului de persoane fără studii; 

 existenţa specializării Fabricarea produselor din lemn, aceasta 

fiind în concordanţă cu profilul economic al zonei, ca dovadă a 

adaptării la noile cerinţe privind piaţa locurilor de muncă; 

 includerea Grupului Şcolar Bicaz în proiectul OECD PISA 2012; 

 dotarea liceului cu laboratoare moderne de informatică, chimie, 

psiho-pedagogie, biologie şi fizică, precum şi cu un cabinet de 

religie; 

 existenţa unui fond de carte consistent în bibliotecile unităţilor 

şcolare; 

 şase din cele şapte unităţi de învăţământ existente sunt racordate 

la sistemul de apă potabilă; 

 la cinci dintre unităţile de învăţământ sistemul de încălzire este 

asigurat de centrală termică cu gaz; 

 liceul din Bicaz dispune de un internat şi o cantină oferind condiţii 

de acces şi pentru elevii care nu au domiciliu în zona urbană; 

 editarea lunară de către Şcoala nr. 1 Mărceni a unei reviste 

proprii, care a câştigat de-a lungul timpului numeroase premii; 

 starea fizică a clădirilor unităţilor de învăţământ din 

oraşul Bicaz este una precară, majoritatea fiind clădiri 

vechi, de peste 30 de ani; 

 lipsa lucrărilor de reconsolidare şi a reparaţiilor la 

unităţile şcolare existente; 

 evoluţia negativă a numărului cadrelor didcatice; 

 creşterea ratei abandonului şcolar; 

 trendul descendent al ratei de promovabilitate a 

examenelor naţionale; 

 scăderea numărului de calculatoare din instituţiile 

şcolare; 

 din cele şapte unităţi şcolare dotate cu calculatoare, doar 

trei beneficiază de internet; 

 inexistenţa unei unităţi de învăţământ post-liceal (lipsa 

posibilităţii de continuare a studiilor după nivelul liceal în 

cadrul localităţii); 

 la două dintre unităţile de învăţământ, încălzirea este 

asigurată de centrale termice pe lemne, fiind necesară 

modernizarea instalaţiei termice; 

 lipsa metodelor de predare moderne, interactive. 

 



               Strategia de dezvoltare socio - economică  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

   
      

 

 

 as        
                140 

 

Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Educaţie 

 
  

 existenţa unui microbuz pentru transport local elevi şi preşcolari; 

 învăţământul este un domeniu prioritar în ceea ce priveşte 

alocarea cheltuielilor din bugetul local. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 derularea unor programe şcolare pentru schimbul de experienţă 

cu unităţi de învăţământ din spaţiul european;   

 accesarea de fonduri europene pentru modernizarea 

infrastructurii şcolare; 

 înfiinţarea de centre after-school; 

 implementarea unui program de burse pentru copiii cu rezultate 

deosebite şi cu o situaţie financiară dificilă; 

 programele guvernamentale “Cornul şi laptele”, „mere în şcoli”; 

 implicarea elevilor în activităţi extra-şcolare şi acţiuni de 

voluntariat; 

 dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat, în vederea 

asigurării unor stagii de practică în mediul privat. 

 costurile asociate frecventării învăţământului, care 

limitează accesul la educaţie; 

 continuarea creşterii abandonului şcolar, din cauza scăderii 

veniturilor şi a imposibilităţii susţinerii materiale a elevilor 

de către familie; 

 îmbătrânirea demografică; 

 instabilitatea legislativă a sistemului educaţional; 

 modificările frecvente din programa şcolară; 

 nivelul scăzut al salariilor cadrelor didactice, cu efecte 

asupra calităţii procesului educaţional; 

 lipsa motivaţiei cadrelor didactice; 

 lipsa interesului elevilor manifestat faţă de activităţile 

educaţionale. 
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Sănătate  

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 evoluţia pozitivă a sumelor alocate sectorului medical din 

bugetul local; 

 deschiderea Centrului de Permanenţă Bicaz;  

 lipsa bolnavilor de HIV/SIDA sau tuberculoză în perioada 2009-

2011; 

 diminuarea numărului bolnavilor internaţi cu 11,3% în anul 

2010 faţă de anul 2009 şi a duratei medii de spitalizare cu 1,82 

zile. 

 poziţionarea geografică a oraşului, în zonă de munte, care are 

efecte benefice asupra sănătăţii locuitorilor, fiind ferit de zonele 

puternic aglomerate sau poluate; 

 rolul depoluator al fabricii de ciment din apropierea oraşului; 

 existenţa a patru cabinete stomatologice; 

 existenţa a şase farmacii şi puncte farmaceutice. 

 

 sistarea activităţii Spitalului Orăşenesc Bicaz începând cu luna 

aprilie 2011; 

 infrastructura sanitară deficitară; 

 insuficienţa personalului medical raportat la populaţia deservită 

- unui medic îi revin 699 de persoane, cu mut peste media 

naţională şi cea  a Uniunii Europene;  

 oraşul se află printre ultimele locuri la nivel judeţean în ceea ce 

priveşte numărul de locuitori care îi revin unui cabinet medical, 

respectiv 839 de persoane; 

 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor 

periodice; 

 accesul limitat la serviciile medicale, prin distanţa relativ mare 

până la cel mai apropiat ambulatoriu de specialitate, laborator 

de imagistică, structură de primiri urgenţe, spital specializat de 

chirurgie cardio-vasculară; 

 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special pe 

partea de prevenire a bolilor; 

 spaţiul rural al oraşului nu este acoperit de puncte sanitare, 

farmacii sau servicii medicale permanente; 

 supraîncărcarea cu pacienţi la cabinetele medicilor de familie şi 

imposibilitatea acestora de a efectua orele pe teren. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 facilitarea accesului populaţiei la serviciile medicale, prin 

redeschiderea Spitalului Orăşenesc Bicaz şi accesarea de 

fonduri europene nerambursabile în vederea dotării 

corespunzătoare a acestuia; 

 derularea pe plan local a unor programe de informare şi 

prevenire a problemelor de sănătate; 

 derularea programelor care încurajează stabilirea medicilor în 

spaţiul rural prin oferirea de locuinţe de serviciu personalului 

medical; 

 posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile 

pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului medical; 

 dezvoltarea sectorului sanitar privat, prin înfiinţarea unei 

policlinici private, sau prin sprijinirea constituirii unor cabinete 

medicale cu diferite specialităţi. 

 

 

 nivelul  scăzut al veniturilor populaţiei pot conduce la 

imposibilitatea susţinerii costurilor serviciilor medicale private; 

 lipsa motivaţiei medicilor şi nemulţumirea acestora vizavi 

sistemul de salarizare din domeniul medical; 

 creşterea ratei şomajului; 

 numărul mare de şomeri neindemnizaţi, care nu beneficiază 

de servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate; 

 tendinţa de neglijare a stării de sănătate; 

 lipsa unui comportament preventiv în ceea ce priveşte 

problemele de sănătate; 

 tendinţa de migrare a personalului medical fie către alte 

localităţi, fie în străinătate; 

 stilul de viaţă nesănătos (alimentaţie necorespunzătoare, lipsa 

mişcării, ş.a.); 

 percepţia negativă asupra calităţii serviciilor de sănătate. 
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Incluziune socială 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 existenţa unui serviciu de asistenţă socială şi a unui 

compartiment de consiliere a rromilor în cadrul primăriei; 

 funcţionarea Asociaţiei pentru Incluziune Socială (APIS); 

 prezenţa ONG-urilor care activează în domeniul social; 

 înregistrarea unei uşoare creşteri a înscrierilor persoanelor 

de etnie rromă la nivel liceal; 

 derularea unor proiecte de incluziune socială a rromilor; 

 numărul persoanelor fără adăpost redus şi păstrarea 

constantă a acestuia în ultimii ani; 

 lipsa înregistrării cazurilor de mortalitate infantilă în ultimii 

ani; 

 

 

 prezenţa fenomenului de îmbătrânire demografică; 

 creşterea ratei de abandon şcolar cu aproximativ 19,5% în anul 

2012 faţă de anul 2007; 

 existenţa deficienţelor în ceea ce priveşte sprijinirea persoanelor 

cu dizabilităţi; 

 sistarea funcţionării cantinei de ajutor social începând cu anul 

2009; 

 78% dintre persoanele cu dizabilităţi nu dispun de indemnizaţie; 

 ponderea scăzută a persoanelor cu dizabilităţi angajate; 

 lipsa unităţilor de învăţământ specializate şi a personalului 

calificat pentru copiii cu dizabilităţi; 

 lipsa amenajărilor specifice nevoilor persoanelor cu dizabilităţi în 

instituţiile şi spaţiile publice din oraş; 

 lipsa unui centru de bătrâni; 

 inexistenţa unui centru pentru combaterea violenţei; 

 lipsa unui centru de plasament pentru copiii abandonaţi; 

 încetarea activităţii organizaţiei non-guvernamentale „Montur”, 

asociaţie pentru copiii defavorizaţi renumită în Bicaz; 

 încadrarea oraşului Bicaz într-o zonă defavorizată din punct de 

vedere al riscului de sărăcie şi al excluziunii sociale (Regiunea 

Nord-Est); 

 numărul scăzut al absolvenţilor de etnie rromă raportat la 

numărul de elevi înscrişi; 

 scăderea numărului de ajutoare de încălzire oferite. 
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Incluziune socială 

 
  

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 implementarea unor proiecte investiţionale pentru oferirea de 

sprijin persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii pe piaţa 

muncii şi a desfăşurării activităţii profesionale, prin dotarea cu 

echipamente speciale sau adaptări la locul de muncă, 

respectiv asigurarea unor diverse condiţii speciale; 

 existenţa fondurilor nerambursabile europene destinate creării 

şi dezvoltării infrastructurii sociale; 

 înfiinţarea de noi ONG-uri pe plan social, pentru servicii 

destinate vârstnicilor, copiilor abandonaţi şi altor categorii de 

persoane defavorizate; 

 derularea unor programe pentru perfecţionarea personalului 

din domeniul social, dar şi pentru dezvoltarea voluntariatului; 

 derularea de programe/proiecte care facilitează schimbul de 

bune practici şi experienţă cu ONG-uri specializate din ţară şi 

din străinătate; 

 derularea unor programe prin care să fie asigurate servicii de 

îngrijire la domiciliu pentru persoanele incluse în grupurile 

vulnerabile; 

  dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat pentru 

prevenirea şi ameliorarea problemelor sociale; 

 obţinerea unor sponsorizări din partea unor parteneri publici 

sau privaţi pentru sprijinirea grupurilor defavorizate. 

 

 existenţa dicrepanţelor inter-regionale majore în ceea ce priveşte 

riscul de sărăcie şi excluziune socială; 

 trendul ascendent al ratei abandonului şcolar care contribuie la 

prezenţa unui risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială; 

 creşterea gradului de îmbătrânirea demografică; 

 creşterea ratei şomajului; 

 situaţia economică instabilă; 

 nivelul de salarizare scăzut în domeniul asistenţei sociale; 

 lipsa fondurilor necesare funcţionării ONG-urilor care activează în 

domeniu, conducând la sistarea activităţii acestora; 

 lipsa capacităţii autorităţilor publice de a asigura funcţionalitatea 

infrastructurii sociale după finalizarea implementării proiectelor de 

investiţii; 

 imposibilitatea angajării de asistenţi sociali ca urmare a blocării 

posturilor din administraţia publică prin legislaţia în vigoare; 

 creşterea numărului de persoane cu copii care pleacă să lucreze în 

străinătate; 

 decalajele majore faţă de media UE în privinţa accesului la 

serviciile de protecţie socială şi a măsurilor active pentru 

promovarea incluziunii sociale. 
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Patrimoniul cultural-sportiv 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 existenţa unui patrimoniu cultural bogat în zona Bicazului; 

 oraşul Bicaz prezintă însemnătate istorică şi culturală, devenind 

parte a Domeniului Coroanei în timpul regalităţii, începând cu anul 

1884; 

 existenţa monumentelor istorice incluse în Lista monumentelor 

istorice emisă de către Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 

 existenţa în localitate a următoarelor instituţii şi organizaţii cu 

tradiţie care susţin cultura: Casa de Cultură, Biblioteca 

Orăşenească, muzeele, Clubul Cimentiştilor (actualul Moldoclub 

Bicaz), Clubul Copiilor şi al Elevilor; 

 organizarea periodică de evenimente care susţin şi promovează 

valorile culturale şi tradiţionale ale oraşului (Ex: Festivalul 

Internaţional de folclor „Ceahlăul”, Festivaluri, datini şi obiceiuri, 

Ziua Marinei, Atelierul de creaţie de la Potoci, etc.); 

 funcţionarea Bibliotecii Orăşeneşti într-o locaţie reabilitată, dotată 

corespunzător; 

 situarea localităţii pe primul loc în ceea ce priveşte numărul total 

de biblioteci raportat la numărul de locuitori, comparativ cu 

celelalte localităţi din judeţ;  

 existenţa a trei centre de documentare şi informare; 

 prezenţa unei săli etnografice în cadrul Clubului Cimentiştilor 

(actualul Moldoclub Bicaz); 

 desfăşurarea în cadrul Clubului Copiilor şi al Elevilor a cercurilor de 

automodelism, atletism, carting, chimie experimentală, 

informatică, muzică, navomodelism; 

 existenţa caselor vechi, construite în secolul al XX-lea, cu o 

arhitectură deosebită;  

 existenţa unei colecţii de pictură şi obiecte etnografice specifice 

zonei, care contribuie la întărirea identităţii locale; 

 funcţionarea actualului sediu al Primăriei în cadrul fostului 

Palat regal; 

 starea avansată de degradare fizică a fostului Palat regal;  

 lipsa unui teatru sau a altor instituţii precum o filarmonică, 

un teatru de operă sau operetă sau un teatru pentru copii;  

 scăderea numărului de permise eliberate de Biblioteca 

oraşului Bicaz  şi a numărului de împrumuturi; 

 desfiinţarea cercurilor de pictură, foto, sculptură şi radio din 

cadrul Clubului Copiilor şi al Elevilor; 

 baza materială de antrenamente  nesatisfăcătoare în cadrul 

Clubului Copiilor şi al Elevilor; 

 situaţia nefavorabilă din punct de vedere al dotărilor din 

sălile de sport, cele existente fiind minime;  

 insuficienta valorificare a patrimoniului cultural existent; 

 lipsa unei strategii de dezvoltare şi promovare culturală a 

oraşului şi a obiectivelor culturale deţinute;  

 lipsa promovării monumentelor istorice ale oraşului. 
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Patrimoniul cultural-sportiv 
  

 funcţionarea ansamblului folcloric numit „Floare de Colţ”; 

 existenţa micilor întreprinzători locali care îşi desfăşoară activitatea 

în domeniul artizanatului în vecinătatea zonelor de importanţă 

turistică;  

 existenţa condiţiilor necesare desfăşurării diferitelor activităţi 

sportive, precum: escaladă, alpinism, mountain bike, skijeting, 

înot, pescuit sportiv, fotbal, handbal, tenis de câmp, ciclism clasic, 

karting, zbor cu parapanta şi nu numai; 

 funcţionarea a două săli de sport în Bicaz; 

 existenţa unui teren de tenis de câmp; 

 funcţionarea unei Baze sportive – Club Sportiv Cimentul 

(organizaţie neguvernamentală, non-profit); 

 participarea sportivilor locali la competiţii naţionale şi câştigarea 

unor premii de către aceştia; 

 desfăşurarea de evenimente sportive pe plan local; 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea fostului Palat 

regal în care îşi are sediul Primăria Bicaz şi redarea sa statutului 

iniţial; 

 derularea unor programe care să atragă un număr din ce în ce mai 

mare de utilizatori în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti Bicaz; 

 obţinerea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea bazei 

materiale de antrenamente din Cadrul Clubului Copiilor şi al 

Elevilor; 

 abordarea unor proiecte investiţionale viitoare, care să aibă ca scop 

modernizarea sălilor de sport; 

 desfăşurarea unor programe de promovare a obiectivelor culturale, 

dar şi a oportunităţilor care există din punct de vedere turistic. 

 scăderea interesului pentru cultură; 

 pierderea tradiţiilor în decursul timpului; 

 scăderea interesului pentru produsele de artizanat, 

tradiţionale, conducând la dispariţia meşterilor populari; 

 caracterul neregenerabil al resurselor culturale; 

 reducerea interesului pentru citit cărţi determinată de 

dezvoltarea noilor tehnologii informaţionale; 

 înclinaţia către sedentarism; 

 lipsa fondurilor pentru susţinerea cofinanţării proiectelor 

finanţate din fondurilor nerambursabile; 

 lipsa fondurilor necesare pentru îndrumarea copiilor către 

practicarea diferitelor tipuri de sport. 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Mediu 

 
  

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 nivelul redus de poluare; 

 diversitatea resurselor naturale disponibile; 

 realizarea unor proiecte investiţionale în infrastructura hidroedilitară 

şi în managementul deşeurilor; 

 existenţa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 

 încadrarea Ceahlăului în categoria siturilor de importanţă comunitară; 

 includerea lacului Izvoru Muntelui în categoria ariilor naturale 

protejate;  

 rolul depoluator al fabricii de ciment situată în apropierea localităţii; 

 încadrarea apelor din zona Bicazului în clase superioare de calitate; 

 implementarea unor proiecte privind reabilitarea spaţiilor verzi; 

 implementarea unui proiect privind conservarea mediului 

înconjurător; 

 folosirea unei forme de energie alternativă prin montarea a 30 de 

panouri solare în curtea Spitalului Orăşenesc. 

 

 cantitatea mare de pet-uri care se regăseşte pe suprafaţa 

lacului de acumulare Izvoru Muntelui; 

 oraşul Bicaz deţine cea mai redusă suprafaţă de spaţii 

verzi comparativ cu celelalte oraşe din judeţ; 

 situarea suprafeţei medii de spaţii verzi/cap de locuitor 

cu mult sub normele Guvernului Român; 

 insuficienta utilizare a unor forme alternative de 

producere a energiei; 

 lipsa investiţiilor în reabilitarea termică a clădirilor; 

 lipsa acţiunilor de colectare a deşeurilor în localităţile 

Secu, Potoci şi Izvoru Alb. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 realizarea unor investiţii în vederea reciclării materialelor; 

 derularea unor programe pentru educarea comunităţii locale în scopul 

valorificării factorilor de mediu şi a resurselor naturale; 

 realizarea de investiţii pentru a curăţa lacul Izvoru Muntelui de pet-

uri, dar şi pentru prevenirea acestei situaţii critice; 

 derularea unor programe pentru conservarea mediului, în special a 

pădurilor; 

 accesarea de fonduri europene pentru extinderea spaţiilor verzi; 

 utilizarea unor forme alternative de producere a energiei; 

 investirea în reabilitarea termică a clădirilor; 

 iniţierea unor acţiuni de colectare a deşeurilor şi la nivelul localităţilor 

Secu, Potoci şi Izvoru Alb; 

 derularea unor programe de informare şi conştientizare a populaţiei 

 gestionarea iresponsabilă a resurselor naturale; 

 fenomenele meteo extreme; 

 calamităţi naturale; 

 comportamentul neadecvat al unor locuitori şi/sau turişti 

faţă de mediul înconjurător, determinând degradarea sa; 

 punerea în circulaţie a unui număr din ce în ce mai mare 

de autovehicule; 

 lipsa interesului locuitorilor faţă de colectarea selectivă a 

deşeurilor. 
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      DOMENIUL SUPUS ANALIZEI 

    

Analiza  SWOT 

 

Mediu 

 
  

cu privire la importanţa colectării selective; 

 derularea unor programe de sprijinire a întreprinderilor care dezvoltă 

produse prietenoase cu mediul; 

 accesarea de fonduri nerambursabile pentru investirea în tehnologii 

care folosesc energii regenerabile. 
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    Strategie de dezvoltare locală – Bicaz,      

2014 – 2020 
 

4 



 

 

 

 

Bicaz – Un orăşel turistic montan, vibrant, plin de farmec.  

Oraşul Bicaz va deveni un important centru urban, atractiv pentru 

locuit, cu efervescenţă antreprenorială, deschis acţiunilor de 

parteneriat în scopul dezvoltării micro-regionale. 

 

Viziune 2020  

Direcţii strategice de dezvoltare 
 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta planificare strategică a presupus identificarea şi trasarea unei 

viziuni comune de dezvoltare asupra viitorului oraşului Bicaz, prin prisma 

căreia se identifică atât managementul local cât şi comunitatea locală.  

 

Viziunea pentru 2020 creionează în perspectivă imaginea oraşului ideal 

pentru comunitatea “bicăjeană”, ţinând cont în acelaşi timp de realitatea 

actuală a oraşului, de resursele disponibile şi de rezultatele analizei SWOT 

care a reliefat punctele tari şi slabe, oportunităţile şi ameninţările 

identificate la nivelul oraşului Bicaz.  

 

Direcţiile strategice de dezvoltare, obiectivele strategice, măsurile şi 

planurile de acţiune propuse în cadrul prezentei strategii de dezvoltare au 

scopul de a transpune viziunea enunţată în realitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Viziunea oraşului Bicaz, proiectată pentru 2020, este fundamentată pe 4 

direcţii strategice de dezvoltare: 

 

1. Bicaz – un oraş atractiv, vibrant 

2. Bicaz – un adevărat partener al mediului de afaceri 

3. Bicaz – principalul centru turistic urban din judeţul Neamţ 

4. Bicaz – partener al dezvoltării micro-regionale 

 

“Dacă vrei să-ţi cunoşti trecutul, priveşte atent la condiţiile actuale. 

 Dacă doreşti să-ţi cunoşti viitorul, priveşte atent la acţiunile tale prezente.”  - Autor necunoscut 
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                Bicaz - Un oraş atractiv, vibrant 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Una dintre cele mai importante direcţii pe care Bicazul trebuie să le urmeze 

pentru a menţine tinerii şi populaţia activă în oraş, stopând manifestarea 

fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, constă în construirea unei 

comunităţi locuibile şi atractive, cu un mediu urban sigur, alături de 

un sistem educaţional eficient, o asistenţă medicală calitativă şi un 

mediu ambiant plăcut. Atractivitatea pentru locuit a oraşului va creşte 

atunci când prin funcţiunile sale publice oferă un mediu prosper din punct de 

vedere economic ce satisface nevoile materiale şi ne-materiale ale 

locuitorilor săi.  

 

Localizarea avantajoasă a oraşului Bicaz, denumit sugestiv “oraşul mării 

dintre munţi” prezintă premisele necesare transformării acestuia într-un oraş 

atractiv pentru locuit, având în vedere că are de partea sa cadrul natural 

deosebit, un mediu de afaceri local care prezintă potenţial de dezvoltare, 

importante resurse materiale şi umane disponibile.  

 

Prin urmare, oraşul Bicaz poate deveni un oraş montan model al judeţului, 

în care locuitorii săi beneficiază de un standard de viaţă ridicat într-un cadru 

natural frumos, cu o infrastructură modernă, servicii publice calitative şi un 

management local sănătos. 

 

 

Unul dintre aspectele cheie ce stă la baza dezvoltării urbane este cel legat de 

performanţele şi capacitatea administraţiei publice locale. Practicarea 

managementului urban trebuie să vizeze sporirea gradului de atractivitate şi 

competitivitate a oraşului într-un mod integrat, luându-se în considerare pe 

de o parte planificarea teritorială (locuinţe, birouri, zone industriale, centre 

comerciale, spaţii verzi şi de agrement, infrastructura), serviciile de utilitate 

publică necesare a fi asigurate populaţiei şi pe de altă parte sursele de 

finanţare corelate acestora. Astfel, este vitală reorientarea atitudinii 

autorităţii publice locale de la cea de „administrare” la cea de 

„management”, integrând în programul de dezvoltare al oraşului aspecte 

cheie ce ţin de filozofia sectorului privat. 

 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de bază (infrastructura 

rutieră, de alimentare cu apă, canalizare şi gaze, de telecomunicaţii, de 

sănătate, educaţie şi servicii sociale) reprezintă prioritatea numărul unu 

pentru ca Bicazul să se poată poziţiona ca oraş atractiv pentru locuit, accesul 

facil la utilităţi şi servicii publice calitative constituind una din necesităţile 

materiale de bază ale populaţiei.   
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Un alt factor care contribuie semnificativ la atragerea şi menţinerea 

populaţiei active în oraş este reprezentat de starea şi diversitatea 

infrastructurii de petrecere a timpului liber, fiind esenţiale investiţiile în 

amenajarea unor zone de promenadă, extinderea şi refacerea de spaţii verzi 

(parcuri, grădini de vară), amenajarea de terenuri pentru practicarea 

sporturilor, piscine închise şi în aer liber şi centre de agrement.  

 

Mai mult, administraţia locală trebuie să încurajeze organizarea periodică de 

diverse activităţi şi evenimente locale – spectacole de muzică live, expoziţii, 

târguri de produse locale, acţiuni cultural-tradiţionale - precum şi să sprijine 

dezvoltarea unei zone de restaurante, cafenele, magazine, care integrate 

vor oferi locuitorilor alternative diverse de petrecere a timpului liber, 

contribuind la dezvoltarea spiritului local şi la consolidarea identităţii locale.  

 

Pe lângă eforturile întreprinse de managementul local în direcţia 

administrării şi modernizării serviciilor publice oferite populaţiei, este vitală 

susţinerea şi dezvoltarea mediului de afaceri local în vederea asigurării 

prosperităţii economice locuitorilor săi.  

 

Asemănător oamenilor, afacerile se dezvoltă, de regulă, în condiţiile 

existenţei unei economii de piaţă şi, sunt atrase de comunităţi vibrante care 

oferă standarde ridicate în ceea ce priveşte calitatea vieţii. Crearea unui 

mediu de viaţă calitativ şi atractiv pentru locuit va avea un impact direct 

asupra creşterii populaţiei tinere şi mature în oraşul Bicaz, fenomen ce va 

angrena sporirea numărului de investitori atraşi prin prisma forţei de muncă 

disponibile şi mediului ambiant plăcut al oraşului. 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, este importantă conturarea unei imagini clare a activelor şi a 

potenţialului oraşului precum şi promovarea adecvată a acestuia. Deşi până 

în prezent administraţia s-a axat în principal pe menţinerea şi dezvoltarea 

sectorului industrial, oraşul Bicaz are multe de demonstrat ca şi centru 

urban vibrant în care este oportun să investeşti, să lucrezi şi să 

locuieşti, iar angrenarea integrată a funcţiunilor urbane concomitent 

cu dezvoltarea mediului de afaceri local va conduce la o dezvoltare 

echilibrată şi durabilă a oraşului. 
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        Bicaz - Un adevărat partener al mediului de afaceri 

 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                    
Oraşul Bicaz, se caracterizează în prezent printr-un mediu de afaceri relativ 

divers dacă ne orientăm după domeniile de activitate ale firmelor active, însă 

insuficient dezvoltat pentru a avea capacitatea de a oferi locuri de muncă la 

nivelul cererii existente şi venituri salariale decente pentru populaţia activă a 

oraşului.  

 

Sectorul comerţului, industria, turismul, domenii principale care susţin şi 

caracterizează în prezent economia locală, se confruntă cu o perioadă 

dificilă, de instabilitate, creionată în mare măsură de performanţele în 

scădere ale acestora în materie de unităţi active, cifră de afaceri şi număr de 

angajaţi. 

 

Pentru a-şi dezvolta o economie sustenabilă, oraşul Bicaz trebuie să 

consolideze baza sa economică existentă dar şi să identifice modalităţi de a 

valorifica oportunităţile economice locale folosind capacitatea şi resursele 

disponibile, astfel încât să diversifice paleta de activităţi economice 

practicate de mediul de afaceri local, reducând dependenţa economiei 

oraşului de domeniul principal reprezentat de comerţ, care deţinea în 2011 

aproximativ 42% din volumul total al cifrei de afaceri înregistrat la nivel 

local. 

 

 

 

Evoluţia tehnologiei din ultimii ani a permis ca o gamă variată de locuri de 

muncă să fie mai mobile şi importanţa sporită a economiei bazate pe 

cunoaştere au condus la diminuarea locurilor de muncă „ancorate” într-o 

anumită locaţie datorită materiilor prime sau clienţilor. Analizând tendinţele 

mediului de afaceri din ultimii ani se constată că firmele se pot localiza acolo 

unde vor avea acces la forţă de muncă, medii de afaceri competitive şi 

facilităţi. 

 

Prin urmare este esenţială orientarea administraţiei publice locale spre 

crearea unui mediu economico-social atractiv pentru existenţii şi 

potenţialii investitori, cu scopul de a pune bazele unei economii 

sustenabile a oraşului. Este necesară conştientizarea importanţei 

planificării orientate către cerinţele pieţei, în care rolul administraţiei locale 

este de a crea un mediu de afaceri prietenos investitorilor, de a iniţia acţiuni 

de promovare a imaginii oraşului, de a face cunoscute oportunităţile de 

investiţii şi resursele care pot fi valorificate din punct de vedere economic, 

de a facilita investiţiile prin măsuri/politici fiscale atractive şi prin informarea 

populaţiei locale. 
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Astfel, în următoarea perioadă programatică 2014 – 2020, este important ca 

administraţia locală să asigure capacitatea fizică necesară pentru dezvoltarea 

suplimentară industrială şi comercială în oraş, astfel încât acesta să devină 

un loc atractiv şi competitiv pentru afaceri şi dezvoltare urbană.  

 

Pentru o viziune coerentă asupra infrastructurii tehnico-materiale ce poate fi 

pusă la dispoziţie pentru dezvoltarea mediului de afaceri, este important ca 

administraţia locală să identifice zonele din cadrul oraşului ce sunt/vor fi 

desemnate pentru uz comercial sau industrial la densităţi adecvate. Este 

esenţială corelarea dimensiunii mediului de afaceri cu dimensiunea populaţiei 

rezidente a oraşului, astfel încât dezvoltarea pentru uz rezidenţial să nu 

devină exagerată în raport cu dezvoltarea pentru uz industrial sau comercial.  

 

Un dezechilibru în sensul unui uz rezidenţial de mare densitate poate 

conduce pe termen mediu şi lung la sufocarea mediului de afaceri, cauzată 

de efecte precum creşterea valorii terenurilor şi clădirilor sau insuficienţa 

suprafeţelor de teren necesare investiţiilor. 

 

Mai mult, administraţia publică locală trebuie să utilizeze puţinele 

instrumente pe care le are la dispoziţie pentru a crea un mediu atractiv, 

comparativ cu oraşele şi comunele din regiune, prin practicarea unei politici 

de impozitare a terenurilor şi activelor prietenoasă investitorilor, precum şi 

prin asigurarea unor condiţii flexibile de concesionare a terenurilor/clădirilor 

pentru realizarea de investiţii.  

 

Astfel, pentru a defini un cadru favorabil dezvoltării afacerilor, oraşul Bicaz 

trebuie să acţioneze ca un partener al mediului de afaceri şi să 

întreprindă măsuri prin care acesta va deveni competitiv şi atractiv 

pentru dezvoltatori şi investitori, în comparaţie cu locaţiile alternative 

din zonele învecinate.  

 

 

 

Asigurarea unor costuri reduse de dezvoltare (impozite scăzute pe 

proprietate), promovarea resurselor materiale disponibile, reducerea 

procedurilor birocratice de obţinere a aprobărilor necesare realizării de 

investiţii, acţiuni de educare şi informare a populaţiei pentru o atitudine 

pozitivă cu privire la efectele şi beneficiile dezvoltării mediului de afaceri 

local, reprezintă acţiuni ce sunt la îndemâna administraţiei publice locale 

pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării afacerilor. 
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         Bicaz – Principalul centru turistic urban din județul Neamț  

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oraşul Bicaz, pe lângă potenţialul turistic propriu reprezentat de obiective 

naturale şi cultural-istorice, dispune de o localizare strategică extrem de 

favorabilă ce l-a transformat în principalul punct de acces spre Masivului 

Ceahlău sau spre alte obiective turistice importante din zonă (Cheile 

Bicazului si Cheile Şugăului (25 km), Peştera Toşorog (24 km), Peştera 

Munticelu (26 km), Valea Tarcăului, ruinele Palatului Cnejilor sau Mănăstirea 

Buhalnița, Poiana Teiului, stațiunile Durau sau Borsec, etc.), obiective care 

atrag un număr considerabil de turişti.  

 

Astfel, oraşul Bicaz prezintă avantajul concurenţial de a fi localizat cel mai 

aproape dintre toate oraşele judeţului Neamţ, de obiectivele importante şi 

consacrate ale acestuia, avantaj ce îl poate propulsa ca principal centru 

turistic urban din judeţul Neamţ. 

 

Evident, acest avantaj trebuie valorificat prin transformarea oraşului Bicaz 

într-o destinaţie turistică de succes, fiind necesare o serie de eforturi şi 

politici comune ale administraţiei publice locale şi a operatorilor economici 

locali care activează în turism.  

  

 

 

 

 

Cheia dezvoltării cu succes a oraşului din punct de vedere turistic constă în 

trasarea următoarelor direcţii: acces şi accesibilitate ridicată, 

infrastructură de turism dezvoltată, atracţii şi activităţi de zi diverse, 

atracţii şi activităţi nocturne, dezvoltarea şi promovarea bucătăriei 

locale, servicii de informare turistică, a căror implementare integrată va 

conduce la conturarea imaginii de oraş - destinaţie turistică, ce poate 

concura din punct de vedere turistic la nivel naţional şi internaţional. Astfel, 

provocarea administraţiei publice locale în materie de turism este de a crea 

o destinaţie turistică care oferă experienţe de calitate vizitatorilor săi  în 

acord cu necesităţile acestora. 

 

Acces şi accesibilitate ridicată  

 

O destinaţie urbană modernă trebuie să dispună de o infrastructură rutieră 

care asigură accesul facil al vizitatorilor către şi în interiorul acesteia. Astfel, 

este important ca administraţia publică locală să reabiliteze şi să 

modernizeze infrastructura rutieră orăşenească a Bicazului dar şi să facă 

demersurile necesare pentru reabilitarea drumurilor de acces către oraşul 

Bicaz care nu sunt în administrarea proprie. De asemenea, extrem de 

importantă este şi orientarea facilă a vizitatorilor în oraş dar şi către 

obiectivele turistice principale ale regiunii, fiind necesară amplasarea de 

panouri informative şi de direcţionare în scop turistic. 
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Infrastructură de turism dezvoltată 

 

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii şi crearea unor condiţii moderne şi 

atractive de cazare, este necesară dezvoltarea unei infrastructuri turistice 

care să permită oferirea de servicii de wellness, spa, petrecere a timpului 

liber, sport, afaceri şi alte activităţi care contribuie la ocuparea timpului 

turiştilor pe perioada de sejur. Pentru a deveni o destinaţie turistică atractivă 

şi competitivă este necesar ca în oraşul Bicaz să se dezvolte structuri de 

primire turistică care să ofere o gamă variată de facilităţi cu scopul creării 

unor experienţe deosebite pentru turişti.  

 

Atracţii şi activităţi de zi diverse 

 

Dezvoltarea economică din ultimii ani, precum şi accesul la informaţie şi 

servicii turistice din ce în ce mai competitive ca urmare a concurenţei din 

afara României, au condus la conturarea unui alt tip de consumator, faţă de 

cel cu care era obişnuit mediul turistic românesc. În prezent, turiştii sunt în 

căutarea de senzaţii, emoţii, relaţii inter-umane, experienţe noi, aceste 

aspecte contând din ce în ce mai mult în preferinţa pentru o anumită 

destinaţie turistică.   

 

Astfel, se recomandă ca administraţia publică locală să organizeze în 

parteneriat cu mediul privat din domeniul turistic sesiuni de 

informare/workshop-uri care vizează importanţa organizării unor astfel de 

activităţi care contribuie la satisfacţia turiştilor într-o măsură mai ridicată 

decât produsele turistice clasice oferite.  

 

 

 

 

 

Prin urmare, pachetele/produsele turistice ce urmează a fi dezvoltate şi 

oferite turiştilor trebuie să includă şi tipuri de activităţi care conduc la 

experienţe, senzaţii şi emoţii noi, ceea ce va contribui direct la diferenţierea 

oraşului de alte destinaţii turistice similare şi crearea unei identităţi  

atractive.  

 

De asemenea un impact extrem de ridicat asupra deciziei turiştilor de a se 

întoarce într-o anumită locaţie îl are şi modalitatea prin care cei care 

lucrează în turism interacţionează cu aceştia, fiind necesară devoltarea şi 

specializarea capitalului uman implicat în turism.  

 

Atracţii şi activităţi nocturne 

 

Oraşul Bicaz ca destinaţie turistică de succes trebuie să ofere turiştilor 

facilităţi pentru petrecerea timpului liber după ora 18.00. Astfel, este 

necesară dezvoltarea unor zone de restaurante, cafenele în care se 

organizează spectacole cu muzică live, divertisment, activităţi culturale şi de 

artă, furnizând turiştilor o gamă diversă de posibilităţi de petrecere a 

timpului liber pe timpul serii şi al nopţii.  
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Dezvoltarea şi promovarea bucătăriei locale 

 

O bucătărie cu specific local, cu preparate unice, contribuie în mare măsură 

la adăugarea de experienţe turiştilor. Este oportun să se identifice 

preparatele/mâncărurile tradiţionale, cu specific local, iar restaurantele  să-şi 

dezvolte/ creeze meniurile în această direcţie, utilizând produse locale 

proaspete şi de calitate superioară. 

 

Servicii de informare turistică 

 

Serviciile calitative şi integrate de informare a turiştilor sunt esenţiale pentru 

o destinaţie turistică de succes. Este necesar ca modalităţile de transmitere 

şi punere la dispoziţie a informaţiilor necesare turiştilor să acopere toate 

canalele de informare la care aceştia apelează, de la centre de informare 

turistică până la pagini de prezentare web. În aceeaşi măsură persoanele 

care lucrează în domeniul turistic trebuie încurajate să cunoască foarte bine 

produsele cu specific local şi programul de evenimente/activităţi organizate 

în oraş pentru ca la rândul lor să le poată oferi/recomanda potenţialilor 

turişti. 

  

………………………………………………………………………………………………… 

 

În concluzie, poziţionarea extrem de favorabilă concomitent cu dezvoltarea 

sa urbană, îi vor conferi oraşului Bicaz, avantajul de a oferi potenţialilor 

turişti posibilitatea de a-şi petrece sejurul într-un mediu atractiv, cu unităţi 

de cazare adaptate cerinţelor turiştilor, cu dotări şi facilităţi specifice unui 

oraş turistic modern (obiective şi evenimente culturale, zone de promenadă 

şi de shopping, supermarket-uri, bănci, etc.), dar şi posibilitatea de a 

experimenta şi de a vizita o varietate largă de obiective de interes turistic 

aflate în imediata apropiere a oraşului. 

 

 

Fundamentală, în atingerea acestei direcţii de dezvoltare, este abordarea de 

tip parteneriat public-privat, singura care poate conduce la maximizarea 

valorificării superioarea a întregului potenţial turistic oferit de zonă. 

Succesul, depinde în mare măsură şi de realizarea unei strategii de 

marketing care să conducă la identificarea şi atragerea unui număr cât mai 

mare de categorii de turişti, prin promovarea intensă a oraşului din punct de 

vedere turistic. 
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             Bicaz - Partener al dezvoltării regionale   

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Este oportun ca oraşul Bicaz să-şi dezvolte relaţiile şi să coopereze cu 

comunităţile învecinate care pot completa paleta de resurse disponibile la 

nivelul acestuia, având în vedere ca această strategie va conduce la avantaje 

economice comune. Comunele învecinate oferă „baza de teren” necesară 

dezvoltării investiţiilor mari, creşterii rezidenţiale, comerciale şi industriale, 

precum şi obiective turistice importante care atrag un număr considerabil de 

turişti în regiune.  

 

Astfel, oraşul Bicaz şi comunele învecinate sunt interdependente iar o 

cooperare eficientă trebuie să se axeze pe sprijinirea dezvoltării punctelor 

forte ale fiecărei comunităţi în parte. Toate comunităţile vor avea de 

câştigat, de exemplu, când ocuparea forţei de muncă creşte la nivel regional 

ca urmare a eforturilor comune de creştere a atractivităţii zonei pentru 

investitori. 

 

Această interdependenţă demonstrează importanţa cooperării în scopul 

dezvoltării economice a zonei. Cooperarea între comunităţile învecinate în 

beneficiul regional, este productivă şi benefică pentru fiecare parte implicată, 

cu condiţia ca fiecare administraţie publică locală să-şi protejeze în 

continuare interesele economice proprii.  

 

 

Este recomandabil ca oraşul Bicaz şi comunităţile învecinate să coopereze pe 

probleme economice cheie ale beneficiilor reciproce, cum ar fi îmbunătăţirea 

la nivel regional a infrastructurii de transport, de marketing, atragerea de 

investitori, crearea de centre pentru dezvoltarea afacerilor/centre de 

cercetare şi inovare, agrearea unor politici comune de dezvoltare turistică a 

zonei, etc.. Prin urmare, adoptarea unei atitudini şi orientări ale 

administraţiei publice locale spre cooperare şi înţelegere a contextului 

regional este esenţială pentru dezvoltarea economică a oraşului Bicaz. 

 

Angajat deja în parteneriate şi structuri care vizează dezvoltarea 

microregională, oraşul Bicaz îşi propune să dezvolte aceste 

parteneriate, fiind deschis și către altele noi, în vederea valorificării 

eficiente şi durabile a resurselor şi oportunităţilor existente la nivel de 

micro-regiune şi nu numai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Obiective strategice, măsuri şi planuri de acţiune 
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        Bicaz - Un oraş atractiv, vibrant 
    Obiective strategice, măsuri şi planuri de acţiune 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Obiective         OS 1.1  Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază  

    strategice:      OS 1.2  Crearea de condiţii de viaţă calitative, specifice unui oraş european 

    OS 1.3  Îmbunătăţirea atractivităţii generale a oraşului şi menţinerea capitalului uman 

    OS 1.4  Dezvoltarea integrată a oraşului prin revitalizarea zonelor rurale componente 

 

 

Măsuri Obiectivul 1.1: 

1.1.1  Creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii oraşului 

1.1.2  Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare şi creşterea 

gradului de acces şi conectare la aceasta 

  
Măsuri Obiectivul 1.2: 
1.2.1  Asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate conforme 

standardelor europene 

1.2.2  Dezvoltarea echilibrată a fondului locativ în acord cu nevoile 

comunităţii 

1.2.3   Asigurarea unui grad ridicat de siguranţă a cetăţeanului 

1.2.4   Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi      

patrimoniului natural 

1.2.5  Protecţia zonelor expuse la risc de degradare 

Măsuri Obiectivul 1.3: 

1.3.1 Revitalizarea şi diversificarea infrastructurii recreative şi de petrecere 

a timpului liber 

1.3.2  Îmbunătăţirea generală a aspectului oraşului 

1.3.3  Consolidarea identităţii oraşului şi a spiritului local 

1.3.4  Crearea unui mediu atractiv pentru tineri  
 

Măsuri Obiectivul 1.4: 

1.4.1  Diminuarea gradului de izolare a zonelor rurale a oraşului 

1.4.2 Reducerea disparităţilor interurbane în ceea ce priveşte accesul la 

serviciile de bază  

1.4.3  Integrarea produselor cu specific tradiţional în circuitul local şi 

regional de distribuţie  

1.4.4 Dezvoltarea activităţilor non-agricole în spaţiile rurale cu accent pe 

turismul rural 

 

1 
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PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 1.1 

 

OBIECTIV 1.1 Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază  

COD  

MĂSURĂ 
DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
1

.1
.1

 

Creşterea accesibilităţii, 

conectivităţii şi 

mobilităţii oraşului 

A.1   Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane (prioritare sunt cele aflate într-un stadiu avansat de 

degradare) 

A.2   Reabilitarea trotuarelor şi zonelor pietonale existente. Construirea de noi trotuare şi zone pietonale acolo 

unde se impune. 

A.3   Amenajarea infrastructurii specifice pentru creşterea accesibilităţii persoanelor cu deficienţe de 

mobilitate, cărucioare, biciclete 

A.4   Modernizarea şi completarea infrastructurii de semnalizare, protecţie şi siguranţă rutieră 

A.5   Modernizarea şi eficientizarea sistemului de informare şi orientare atât în perimetrul interurban cât şi 

către zonele adiacente şi oraşele naţionale importante  

A.6   Modernizarea locurilor de parcare existente şi crearea de spaţii noi de parcare 

A.7   Realizarea demersurilor necesare în vederea reabilitării drumurilor care asigură conexiunea oraşului la 

nivel regional şi naţional (DN 15, DN 12 C) şi judeţene (DJ 155F) 

A.8   Realizarea unei centuri de ocolire a oraşului pentru traficul de tonaj greu 

M
  
1

.1
.2

 

 

Îmbunătățirea calităţii 

infrastructurii tehnico-

edilitare şi creşterea 

gradului de acces şi 

conectare la aceasta 

A.1   Reabilitarea şi extinderea reţelei existente de furnizare a apei potabile 

A.2   Realizarea unei zone de captarea a apei la Izvorul Muntelui  

A.3   Extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare a apelor uzate.  

A.4   Retehnologizarea staţiei de epurare prin construirea a 5 staţii de pompare ape uzate. 

A.5   Realizare  reţea pentru colectarea apelor pluviale  

A.6   Campanii de promovare şi informare a cetăţenilor privind avantajele racordării la reţelele publice de 

utilităţi 

A.7   Extinderea reţelei centralizate de gaz metan 

A.8   Reabilitarea şi extinderea sistemului de iluminat stradal şi conectarea integrală a oraşului la sistem 
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PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 1.2 

 

OBIECTIV 1.2  Crearea de condiţii de viaţă calitative, specifice unui oraş european 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
1

.2
.1

 

Asigurarea unor servicii 

educaţionale, sociale şi 

de sănătate conforme 

standardelor europene 

A.1    Modernizarea infrastructurii unităţilor educaţionale 

A.2    Dotarea şcolilor cu tehnică informaţională modernă 

A.3    Înfiinţarea de centre de tip after school 

A.4    Dotarea unităţilor de învăţământ cu sisteme de supraveghere şi securitate 

A.5    Adaptarea ofertei educaţionale la realităţile şi nevoile identificate pe piaţa muncii 

A.6    Specializarea factorului uman responsabil de calitatea serviciilor de învăţământ 

A.7    Consilierea părinţilor şi copiilor privind avantajele continuării studiilor în dezvoltarea profesională viitoare 

A.8    Organizarea de ore de dirigenţie în parteneriat cu ONG-uri cu teme precum droguri, abuzul familial, 

alcoolul, violenţa fizică, în vederea reducerii impactului negativ asupra orientării profesionale 

A.9    Dotarea sălilor de sport cu echipamente tehnice moderne şi de calitate 

A.10  Proiecte de incluziune socială în instituţiile de învăţământ a grupurilor vulnerabile 

A.11  Dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat în procesul educaţional 

A.12  Dezvoltarea şi adapatarea la condiţiile locale a infrastructurii de furnizare a serviciilor sociale (Ex.  

redeschiderea cantinei de ajutor social, înfiinţarea unor centre sociale pentru categoriile dezavantajate) 

A.13  Derularea de proiecte privind protecţia socială a copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate 

A.14  Programe de consiliere, orientare şi reorientare profesională pentru tineri şi adulţi 

A.15  Dezvoltarea de proiecte sociale pentru incluziunea şi educarea populaţiei de etnie rromă 

A.16  Promovarea şi încurajarea acţiunilor de voluntariat 

A.17   Sprijinirea infiinţării de ONG-uri cu activitate în domeniul social  
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OBIECTIV 1.2  Crearea de condiţii de viaţă calitative, specifice unui oraş european 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

A.18   Crearea si promovarea unei baze de date cu ONG-urile care activează în demeniul social la nivelul local 

A.19   Specializarea/instruirea persoanelor implicate în asigurarea de servicii sociale 

A.20   Dezvoltarea de proiecte ce vizează schimbul de experienţă cu organizaţii care oferă servicii sociale 

calitative atât din ţară cât şi din străinătate   

A.21   Redeschiderea şi reluarea activităţii spitalului din oraşul Bicaz 

A.22   Dotarea tehnică medicală modernă a spitalului orăşenesc 

A.23   Îmbunătăţirea parcului auto specializat al spitalului pentru intervenţii în caz de urgenţe medicale 

A.24   Atragerea de capital privat în dezvoltarea sectorului medical 

M
  
1

.2
.2

 

Dezvoltarea echilibrată a 

fondului locativ în acord 

cu nevoile comunităţii 

A.1     Alocarea de terenuri în vederea construirii de locuinţe care au asigurate racordarea la utilităţi publice 

A.2     Construirea de locuinţe în regim de închiriere pentru persoanele cu venituri modeste; 

A.3     Reabilitarea termică a blocurilor din oraş 

A.4     Extinderea reţelei de distribuţie a gazului în toate cartierele de locuinţe 

A.5     Campanii de conştientizare a riscurilor produse de sistemele improvizate de încălzire a imobilelor 

A.6     Racordarea integrală a gospodăriilor la reţeaua de gaz în zonele cu infrastructura specifică existentă 

M
 1

.2
.3

 

Asigurarea unui grad 

ridicat de siguranţă a 

cetăţeanului 

A.1     Dotarea tehnică a structurilor publice responsabile cu siguranţa comunităţii: poliţia locală, poliţia  

comunitară, pompieri 

 

A.2     Dotarea cu sisteme de monitorizare video a spaţiilor publice cu grad ridicat de popularitate 

 

A.3     Realizarea de campanii de informare cu teme referitoare la siguranţa cetăţeanului  
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OBIECTIV 1.2  Crearea de condiţii de viaţă calitative, specifice unui oraş european 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
1

.2
.4

 

Protecția mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor şi   

patrimoniului natural 

A.1     Extinderea sistemului de colectare selectivă şi transport deşeuri la nivelul întregului oraş 

A.2     Dotarea sistemului cu echipamente şi mijloace de transport specifice colectării selective 

A.3     Ecologizarea şi amenajarea zonelor cu potenţial turistic şi de agrement 

A.4     Informarea fermierilor cu privire la beneficiile utilizării în agricultură a deşeurilor naturale generate de 

compostarea deşeurilor biodegrabile 

A.5     Dotarea oraşului cu suficiente coşuri de gunoi şi panouri de informare pentru păstrarea curăţeniei  

publice 

A.6     Încurajarea soluţiilor alternative de producere a energiei electrice 

A.7     Sprijinirea înfiinţării de centre pentru reciclarea deşeurilor 

A.8     Valorificarea durabilă a spaţiilor publice destinate agrementului 

A.9     Promovarea acţiunilor de îmbunătăţire a factorilor de mediu 

A.10   Adaptarea sistemului de iluminat stradal în vedere utilizării energiei din surse regenerabile pentru a 

acoperi parţial cosumul energetic al reţelei. 

A.11   Încurajarea consumului raţional de energie în instituţiile publice (campanii de informare, montare de  

becuri economice, implementare sisteme care produc energie din surse regenerabile) 

M
 1

.2
.5

 

Protecţia zonelor expuse 

la risc de degradare 

A.1     Lucrări de combatere a torenţilor în zonele cu risc de eroziune 

A.2     Lucrări de stabilizare versanţi 

A.3     Lucrări de îndiguire în zonele cu risc de inundaţii 

A.4     Realizare lucrări de împădurire a terenurilor/zonelor degradate sau a zonelor cu risc de alunecare teren 
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PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 1.3 

 

 

OBIECTIV 1.3 Îmbunătăţirea atractivității generale a oraşului și menţinerea capitalului uman 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
1

.3
.1

 

Revitalizarea şi 

diversificarea 

infrastructurii 

recreative şi de 

petrecere a timpului 

liber 

A.1     Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice de recreere şi de agrement 

A.2     Amenajarea de piste pentru biciclişti pe traseele identificate de administraţia locală în acord cu 

comunitatea 

 A.3     Amenajarea şi reamenajarea de spaţii de joacă pentru copii cu elemente de joc şi joacă moderne şi 

calitative 

A.4     Amenajarea unor zone de promenadă cu acces la restaurante şi cafenele 

A.5     Crearea unui centru SPA şi de tratament cu dotări moderne şi calitative 

A.6     Construirea şi amenajarea unui ştrand 

A.7     Amenajare patinoar 

A.8     Crearea de parcuri de agrement outdoor (tiroliene, căţărare, trasee montane) şi indoor (tenis de masă, 

bowling, etc.) 

A.9     Reorganizarea zonelor publice cu accent pe realizarea de piste de carting, role, skateboarding 

A.10   Înfiinţarea de reţele wireless prin care se va oferi acces gratuit la internet în zonele publice ale oraşului 

(parcuri, zone de agrement, etc.) 

A.11   Modernizarea bazei materiale a Clubului Copiilor şi Elevilor pentru lărgirea arierei de activităţi 

recreaţionale oferite 

A.12   Promovarea şi susţinerea creării de centre de sport şi recreere în cartierele populate ale oraşului în   

parteneriat cu reţeaua educaţională 
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OBIECTIV 1.3 Îmbunătăţirea atractivității generale a oraşului și menţinerea capitalului uman 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
1

.3
.2

 

Îmbunătățirea 

generală a aspectului 

oraşului 

A.1   Reactualizarea Planului Urbanistic General în vederea creării unui  cadru coerent şi funcțional de 

dezvoltare urbană 

A.2   Realizarea şi implementarea unui plan general peisagistic al oraşului, care să  creeze o identitate vizuală 

unitară a oraşului precum şi un farmesc aparte (amenajări peisagistice deosebite ale parcurilor, zonelor 

verzi, pavaje, jardiniere, amenajari verzi ale acoperişurilor, punerea în valoarea a cadrului natural, etc.) 

A.3   Modernizarea şi extinderea în spaţiile publice a mobilierului urban  

A.4   Reabilitarea parcurilor, scuarurilor publice şi a amenajărilor perimetrelor construibile ale oraşului 

A.5   Reabilitarea clădirilor vechi/blocurilor cu aspect degradat 

 A.6   Îmbunătăţirea gradului de salubrizare a zonelor publice (parcuri, zone de agrement, spaţii verzi, spaţii 

publice), precum şi a dotărilor pentru menţinerea curăţeniei în oraş 

M
  
1

.3
.3

 

Consolidarea identității 

oraşului şi a spiritului 

local 

A.1    Susţinerea şi promovarea intensă a festivalurilor / evenimentelor culturale organizate cu periodicitate la 

nivelul oraşului. Identificarea şi organizarea de noi festivaluri/evenimente cu caracter periodic. 

A.2    Susţinerea activităţilor de sporire a măndriei locale prin dezvoltarea festivalului de datini şi obiceiuri de 

iarnă şi crearea unor noi festivaluri tematice 

A.3    Dezvoltarea şi promovarea Festivalului Internaţional de folclor “Ceahlăul” 

A.4    Organizarea de tabere de creaţie şi ateliere artistice pentru susţinerea si conservarea artei locale 

A.5    Organizare evenimente sportive (cross, ciclism, etc.) 

A.6    Sprijinirea ONG-urilor şi organizaţiilor culturale precum şi a proiectelor derulate de acestea  

A.7    Promovarea şi susţinerea iniţiativelor civice locale de dezvoltare culturală a oraşului 

A.8    Campanii de conştientizare şi educare a comunităţii privind valorile culturale locale 

A.9   Reabilitarea Palatului Regal de vară şi deschiderea acestuia pentru publicul larg. Promovarea importanţei  

istorice a acestuia. 

A.10  Organizarea de teatre în aer liber pentru copii şi adulţi 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

OBIECTIV 1.3 Îmbunătăţirea atractivității generale a oraşului și menţinerea capitalului uman 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

A.11  Reabilitarea clădirilor şi obiectivelor de patrimoniu cultural local 

A.12  Dezvoltarea de relaţii de parteneriat la nivelului instituţiilor de cultură, educaţie, turism 

M
  

1
.3

.4
 

Crearea unui mediu 

atractiv pentru tineri 

A.1    Dezvoltarea de programe de locuinţe sociale pentru tineri 

A.2    Stabilirea unui set de facilităţi la înfiinţarea unei afaceri pe teritoriul oraşului Bicaz 

A.3    Promovarea oportunităţilor de investiţii disponibile pentru tineri cu finanţare din fonduri nerambursabile 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 1.4 

 

 

OBIECTIV 4 Dezvoltarea integrată a orașului prin revitalizarea zonelor rurale componente 

COD  

MĂSURĂ 
DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
1

.4
.1

 

Diminuarea gradului 

de izolare a zonelor 

rurale ale orașului 

A.1   Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de legătură între mediul rural şi cel urban 

A.2   Modernizarea şi reabilitarea drumurilor locale de acces în interiorul satelor aparţinătoare oraşului  

A.3   Modernizarea drumurilor forestiere/agricole de exploataţie 

A.4   Modernizarea şi reabilitarea drumurilor locale de acces în interiorul satelor aparţinătoare oraşului Bicaz 

A.5   Stimularea participării cetăţenilor din mediul rural la probleme şi proiectele derulate de administraţia publică    

locală în ceea ce priveşte dezvoltarea comuităţii 

M
  
1

.4
.2

 

Reducerea 

disparităţilor 

interurbane  

A.1   Realizare sistem/e centralizat/e de alimentare cu apă şi canalizare în toate satele componente ale oraşului 

A.2   Campanii de promovare şi conştietizare privind importanţa racordării populaţiei rurale la reţeaua centralizată 

de alimentare cu apă şi canalizare 

A.3   Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale din mediul rural în concordanță cu populaţia 

preşcolară şi şcolară existentă 

A.4   Derularea de campanii de promovare a importanţei educaţiei, vizând diminuarea fenomenului de abandon 

şcolar manisfestat mai acut în mediul rural 

A.5   Facilitarea accesului la liceul din oraş al elevilor din spaţiul rural prin acordarea de facilităţi (cazare în  cadrul 

internatului, burse de studii, etc.) 

A.6   Amenajarea de cabinete medicale şi farmacii în satele aparţinătoare oraşului 

A.7   Derularea de programe destinate prevenirii şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 

populaţiei din mediul rural  

A.8   Sprijin pentru derularea de campanii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei din spaţiul rural 

A.9   Promovarea în rândul comunităţii rurale a importanţei rolului medicului de familie ca factor intermediar în 

acordarea serviciilor de sănătate 

A.10   Reabilitarea/amenjarea unor spaţii destinate activităţilor culturale, tradiţionale şi recreative în zonele rurale  
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

OBIECTIV 4 Dezvoltarea integrată a orașului prin revitalizarea zonelor rurale componente 

COD  

MĂSURĂ 
DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

A.11   Identificarea copiilor talentaţi din mediul rural, sprijinirea şi promovarea acestora prin intermediul 

festivalurilor/ spectacolelor organizate pe plan local  

A.12   Susţinerea ansamblurilor/formaţiilor artistice din mediul rural şi promovarea acestora la nivel naţional. 

A.12   Derularea de proiecte comune între comunitatea urbană şi cea rurală privind colectarea selectivă a 

deşeurilor 

A.13   Dezvoltarea de programe privind incluziunea socială a comunităţii rurale (inclusiv rromi) în rândul    

comunităţii urbane 

M
  
1

.4
.3

 

Integrarea produselor 

cu specific tradițional 

în circuitul local și 

regional de distribuție 

A.1     Facilitarea accesului micilor producători în pieţele agro-alimentare ale oraşului Bicaz şi a zonelor învecinate 

A.2     Organizarea periodică de târguri agroalimentare cu produse specific tradiţionale în zona urbană a Bicazului, 

precum şi sprijinirea organizării unor astfel de târguri  

A.3     Realizarea de campanii de promovare a produselor cu specific tradiţional obţinute pe plan local 

A.4     Construirea şi amenajarea de spaţii pentru expunerea şi desfacerea produselor cu specific tradiţional 

M
  
1

.4
.4

 Dezvoltarea 

activităților non-

agricole în spațiile 

rurale cu accent pe 

turismul rural 

A.1     Campanii de informare privind posibilităţile de finanţare nerambursabilă a activităţilor de servicii, producţie 

şi meşteşuguri  

A.2     Formarea profesională a capitalului uman în domeniul practicării şi promovării turismului rural 

A.3     Stimularea/sprijinirea înfiinţării de pensiuni agro-turistice 

A.4     Stimularea şi sprijinirea înfiinţării de IMM-uri care practică activităţi non-agricole în spaţiile rurale  

A.5     Sprijinirea dezvoltării activităţilor de artizanat -  amenajarea spaţii de expunere a obiectelor de artizanat, 

organizarea de targuri şi expoziţii pentru promovarea obiectelor de artă populară şi artizanat, susţinerea 

înfiinţării de asociaţii de meşteşugari 

A.6     Organizare sesiuni de instruire a tinerilor şi creare ateliere pentru practicarea meşteşugurilor în vederea 

asigurării conservării artei populare locale 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

 

        Bicaz - Un adevărat partener al mediului de afaceri 
       Obiective strategice, măsuri şi planuri de acţiune 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Obiective         OS 2.1  Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local şi să creeze locuri de muncă  

strategice:       OS 2.2  Accelerarea relansării procesului investiţional, bază pentru revigorarea şi dezvoltarea economică a zonei 

 

 

 

 

 

 

Măsuri Obiectivul 2.1: 

2.1.1  Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale bazate pe valorificarea  

resurselor existente 

2.1.2   Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

2.1.3   Susţinerea dezvoltării agriculturii montane şi valorificarea produselor 

agroalimentare 

2.1.4  Stimularea inovării şi a economiei orientate spre cunoaştere 
 

 

 

 

 

Măsuri Obiectivul 2.2: 

2.2.1  Crearea unui mediu antreprenorial atractiv pentru investiţii şi  

investitori 

2.2.2  Sprijinirea creării de noi afaceri şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial local 

2.2.3  Dezvoltarea factorului uman în acord cu oportunităţile existente pe 

piaţa muncii 

 

 

 

 

 

 

2 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 2.1 

 

 

 

OBIECTIV 2.1 Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local și să creeze locuri de muncă variate 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

 

Sprijinirea dezvoltării 

afacerilor locale bazate 

pe valorificarea  

resurselor existente 

A.1   Organizarea de târguri/expoziţii de promovare a produselor locale 

A.2   Organizarea de campanii de informare a potenţialilor antreprenori privind avantajele comercializării 

produselor locale 

A.3 Sprijnirea participării producătorilor locali la pieţe şi târguri specializate organizate la nivel naţional şi 

internaţional pentru a promova produsele locale 

A.4  Elaborarea unui plan de marketing detaliat, bazat pe studii aprofundate, care stabileşte strategiile ce 

trebuie urmate pentru promovarea resurselor existente în oraşul Bicaz 

A.5   Stimularea înfiinţării de asociaţii şi grupuri de producători locali în vederea amplificării valorificării 

resurselor locale şi a produselor ecologice 

A.6   Integrarea produselor locale în consumul intern al comunităţii, educarea populaţiei în a consuma cu 

preferinţă produse locale 

A.8   Identificarea produselor autentice locale şi sprijinirea înregistrării acestora ca mărci locale  

A.9   Crearea unui portal e-business pentru promovarea mediului de afaceri local pe plan naţional şi 

internaţional 

M
  

2
.1

.2
 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

sprijinire a afacerilor 

A.1   Realizarea de investiţii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii şi plasării investiţiilor (căi de 

acces, reţea de apă, canalizare) 

A.2   Construirea unui centru de afaceri care să includă: incubator de afaceri, pavilion expoziţional şi  spaţii de 

sprijinire a activităţii IMM-urilor 

A.3   Amenajarea de locaţii pentru comercializarea permanentă a produselor autohtone 

A.4   Construirea unui parc tehnologic şi industrial pentru atragerea investitorilor interesaţi de valorificarea 

superioară a resurselor locale – lemn, fructe de pădure, ciuperci, etc.) 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

OBIECTIV 2.1 Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local și să creeze locuri de muncă variate 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
2

.1
.3

 

Susținerea dezvoltării 

agriculturii montane și 

valorificarea produselor 

agroalimentare 

A.1     Organizarea producătorilor în asociaţii cooperatiste cu capacităţi proprii de transformare şi 

comercializare a produselor agricole  

A.2     Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de ferme zootehnice  

A.3     Modernizarea fermelor existente şi dotarea lor tehnologică conform normelor europene 

A.4     Sprijinirea şi încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii 

A.4     Amenajarea de pieţe agro - alimentare în cartierele de locuinţe   

A.5     Înfiinţarea unui centru zonal de colectare şi depozitare a produselor agricole  

A.6     Înfiinţarea unui centru de colectare şi prelucrare a laptelui 

A.7     Adaptarea exploataţiilor agricole pentru practicarea agriculturii în sistem ecologic 

A.8     Sprijinirea producătorilor agricoli pentru alinierea la standardele comunitare ce vizează domeniul 

agroalimentar (acţiuni de promovare şi informare)  

A.9     Sprijinirea participării producătorilor agricoli locali la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale 

A.10   Promovarea şi informarea privind condiţiile de acordare a subvenţiilor de stat deţinătorilor de terenuri 

agricole  

A.11   Promovarea proiectelor şi programelor cu finanţare europeană destinate modernizării sectorului  

agricol 

A.12   Practicarea unor condiţii flexibile de concesionare a terenurilor agricole/păşunilor aflate în proprietatea 

autorităţilor publice 

M
 2

.1
.4

 

Stimularea inovării şi a 

economiei orientate spre 

cunoaştere 

A.1     Crearea infrastructurii suport pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare prin înfiinţarea şi 

dotarea centrelor de transfer tehnologic şi a centrelor de inovare 

A.2     Facilitarea organizării unor parteneriate europene pentru promovarea inovării şi a cunoştinţelor IT 

A.3     Organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru promovarea abordărilor inovative 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

OBIECTIV 2.1 Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local și să creeze locuri de muncă variate 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

A.4     Dezvoltarea infrastructurii TIC la nivelul sectorului public şi privat 

A.5     Sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin retehnologizare – utilizarea de echipamente, 

metode şi procese de producţie moderne, performante, investiţii în eficienţă energetică, dezvoltarea 

instrumentelor online şi alte facilităţi utilizând tehnologia IT&C 

A.6     Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii care reflectă noile cerinţe şi provocări la nivel european, 

cum ar fi: industriile culturale şi creative, turismul, serviciile sociale (legate de îmbătrânirea 

demografică, de îngrijire şi sănătate), produsele şi serviciile de ecoinovaţie, economia cu emisii scăzute 

de carbon şi de eficienţa resurselor 

A.7     Sprijinirea formării de clustere în domenii cu tradiţii şi bune perspective de creştere a pieţei 

(agricultura, turismul, prelucrarea lemnului, etc.) 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 2.2 

 

 

OBIECTIV 2.2 Accelerarea relansării procesului investițional, bază pentru revigorarea și dezvoltarea economică a zonei 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
2

.2
.1

 

Crearea unui mediu 

antreprenorial atractiv 

pentru investiții și 

investitori 

A.1   Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de planificare, zonare şi dezvoltare (Planul Urbanistic General, 

Planul Urbanistic zonal, etc.) pentru a permite celor interesaţi să ia decizii cu privire la amplasare, 

expansiune, investiţii, planificarea afacerilor 

A.2   Crearea unui mediu concurenţial şi de afaceri, favorabil în ceea ce priveşte impozitele pe proprietate, 

costurile şi aprobările pentru dezvoltare 

A.3  Asocierea oraşului Bicaz cu operatorii economici interesaţi să investească în proiecte de interes public 

A.4 Identificarea oportunităţilor locale şi promovarea acestora 

A.5   Practicarea unor politici de închiriere atractive a spaţiilor de birouri  

M
  
2

.2
.2

 

Sprijinirea creării de noi 

afaceri și dezvoltarea 

spiritului antreprenorial 

local 

A.1   Promovarea politicilor naţionale privind scutirea de taxe şi impozite la înfiinţarea întreprinderilor 

A.2   Organizare sesiuni de informare cu privire la oportunităţile oferite de oraşul Bicaz 

A.3   Dezvoltarea serviciilor specializate de sprijin şi consultanţă în afaceri pentru start-up-uri 

A.4   Promovarea antreprenoriatului, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea microîntreprinderilor de către 

întreprinzători (în special tineri până la vârsta de 35 ani, femei, locuitori din mediul rural) 

A.5   Elaborarea unui ghid al investitorului 

M
  
2

.2
.3

 

Dezvoltarea factorului 

uman în acord cu 

oportunitățile existente 

pe piața muncii 

A.1   Crearea şi implementarea de diverse programe destinate perfecţionării, calificării şi recalificării în 

domeniile cu potenţial de dezvoltare economică la nivel de regiune 

A.2   Evaluarea constantă a cererii de ofertă de pe piaţa muncii locale şi regionale 

A.3   Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele ofertei de pe piaţa muncii prin crearea de specializări 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

OBIECTIV 2.2 Accelerarea relansării procesului investițional, bază pentru revigorarea și dezvoltarea economică a zonei 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

relevante mediului economic local 

A.4   Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între instituţiile de învăţământ, organisme care oferă servicii de 

formare profesională, agenţi economici şi serviciile de ocupare a forţei de muncă; 

A.5   Încheierea unui parteneriat între instituţiile locale de învăţământ şi mediul de afaceri local în vederea 

efectuării de stagii de practică a elevilor în cadrul firmelor. 

A.6    Promovarea conceptului de învăţare continuă pe parcursul vieţii în randul populaţiei prin intermediul 

conferinţelor, sesiunilor de instruire. 

A.7   Intensificarea/diversificarea acțiunilor Agentiei locale de pentru ocuparea forței de muncă 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

 

         Bicaz – Principalul centru turistic urban din județul Neamț 
   Obiective strategice, măsuri şi planuri de acţiune 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Obiective         OS 3.1  Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur 

strategice:       OS 3.2  Creşterea notorietăţii oraşului Bicaz ca destinație turistică pe plan intern şi internaţional 

 

 

 

 

 

Măsuri Obiectivul 3.1: 

3.1.1  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism 

3.1.2  Dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice a oraşului 

3.1.3  Dezvoltarea capitalului uman implicat în activitatea de turism 

3.1.4  Minimizarea impactului turismului asupra mediului înconjurător 
 

 

 

 

 

Măsuri Obiectivul 3.2: 

3.2.1  Branding, marketing şi informare turistică 

3.2.2  Promovarea intensă a oraşului ca destinaţie turistică la nivel 

naţional şi internaţional 

3.2.3  Dezvoltarea de parteneriate strategice în domeniul turismului 

 

 

 

 

 

3 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 3.1 

 

 

OBIECTIV 3.1 Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
3

.1
.1

 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii de turism 

A.1    Reabilitarea şi modernizarea căilor de acces spre obiectivele şi zonele turistice ale oraşului 

A.2    Realizarea demersurilor necesare pentru reabilitarea drumului judeţean 155F axial Durău – Izvorul  

Muntelui (discuţii cu autorităţile care administrează drumul, memorii justificative care să sublinieze 

beneficile reabilitării acestuia asupra dezvoltării regionale) 

A.3    Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică (sistem de indicatoare de direcţionare la 

obiectivele turistice locale şi regionale, indicatoare de direcţionare către unităţile de cazare active) 

A.4    Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea obiectivelor turistice şi de agrement (prioritar - 

realizare parcare la portul Bicaz) 

A.5    Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale cu potenţial turistic (Ex: modernizarea şi 

transformarea în muzeu a Palatului de Vară al Regelui, reabilitarea Casei de Cultură) 

A.6    Încurajarea şi susţinerea înfiinţării de noi structuri de primire turistică şi modernizării celor existente 

A.7    Promovarea şi susţinerea dezvoltării infrastructurii de agrement şi recreaţionale în cadrul structurilor 

de primire turistice 

A.8  Amenajarea de zone turistice lângă lacul Izvorul Muntelui 

A.9  Modernizarea şi dezvoltarea porturilor turistice de pe Lacul de acumulare Izvorul Muntelui 

A.10   Amenajarea turistică a Lăcuşorului Bicaz 

A.11   Realizarea şi promovarea de trasee turistice pe ruta oraşului Bicaz-Masivul Ceahlău 

A.12   Amenajare puncte de belvedere 

A.13   Realizare zonă pentru promenadă în zona râului Bistriţa 

A.14   Omologarea satului Izvorul Muntelui ca staţiune turistică 
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Oraşul Bicaz, 2014 - 2020 

 

OBIECTIV 3.1 Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

A.14   Finalizarea Centrului de Informare şi Promovare turistică 

M
  
3

.1
.2

 

 

Sprijinirea dezvoltării şi 

diversificării ofertei 

turistice a orașului 

A.1     Revitalizare turistică montană a oraşului prin construirea de pârtii de schi,  amenajare zonă pentru 

sănii şi pentru practicarea sporturiloractivităților de iarnă. 

A.2    Crearea unei game de activităţi diverse care conduc la experienţe noi pentru turişti (vizite la meşteri 

locali, trasee montane inedite, trasee de echitaţie, vizite la hidrocentarală/, cursuri de gastronomie 

locală) 

A.2     Realizare şi amenajare traseu turistic Poiana Crucii 

A.3     Realizare şi amenajare traseu turistic Stânişoara 

A.4     Realizare şi amenajare traseu turistic în jurul oraşului Bicaz 

A.5     Realizare trasee mountainbike pentru legături cu UAT-urile din jurul orașului 

A.6     Realizare trasee turistice de echitaţie în oraşul Bicaz 

A.8     Conturarea, respectarea şi promovarea unui program cu evenimente locale  (târguri, concursuri, 

festivaluri, sărbători tradiţionale/tematice, etc.) 

A.9     Dezvoltarea şi promovarea gastronomiei cu specific tradiţional local (inventarierea reţetelor 

tradiţionale, promovarea acestora şi susținerea introducerii lor în meniurile restaurantelor locale, 

includerea în broşurile de prezentare) 

A.10   Organizarea de excursii cu specific tematic în zonele învecinate oraşului 

A.12   Identificarea tipurilor de turism practicabile în oraşul Bicaz şi promovarea acestora la târguri locale şi 

naţionale de profil 

A.13   Realizarea de puncte de atracţie turistică în zonele rurale ale oraşului. Dezvoltarea turismului rural, 

ecologic. 
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OBIECTIV 3.1 Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
3

.1
.3

 

Dezvoltarea capitalului 

uman implicat în 

activitatea de turism 

A.1     Organizarea de sesiuni de instruire/formare pentru managerii din turism şi personalul de servire din 

cadrul unităţilor turistice 

A.2     Sesiuni de informare şi promovare a  metodelor de bună practică în turism pentru investitorii care 

activează în domeniu 

A.3    Susţinerea formării de ghizi specializaţi în oraşul Bicaz 

A.4    Introducerea în unităţile şcolare din Bicaz a specializărilor turism şi alimentaţie publică 

A.5    Calificarea şi perfecţionarea forţei de muncă active din domeniul turismului şi serviciilor conexe 

M
  
3

.1
.4

 

Minimizarea impactului 

turismului asupra mediului 

înconjurător 

A.1  Realizarea de campanii de promovare şi conştientizare privind practicarea turismului prietenos cu 

mediul încojurător 

A.2    Elaborarea unui ghid de bune practici privind dezvoltarea turistică în acord cu protejarea mediului  

înconjurător, destinat antreprenorilor turistici 

A.3    Realizarea şi montarea de panouri informative cu privire la necesitatea protejării mediului 

înconjurător în zonele frecventate de turişti 

A.4    Promovarea prevederilor legislative din domeniul protejării mediului 

A.5    Antrenarea/implicarea agenţilor de turism în conservarea şi întreţinerea mediului ca element de bază 

al conservării ofertei turistice 
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PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 3.2 

 

OBIECTIV 3.2 Creșterea notorietății orașului Bicaz ca destinație turistică pe plan intern și internațional 

COD MĂSURĂ DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
3

.2
.1

 

Branding, marketing și 

informare turistică 

A.1   Crearea unui brand şi a unei identităţi turistice a oraşului (Exemple posibile: “Bicaz – oraşul mării 

dintre munţi” sau “Bicaz – oraşul de vară al regelui”) 

A.2   Dezvoltarea elementelor ce definesc identitatea turistică a oraşului 

A.3   Realizarea şi implementarea unei strategii de marketing şi promovare turistică a oraşului 

A.4   Elaborarea unor oferte turistice unitare, personalizate a oraşului Bicaz  

A.5 Crearea  şi administrarea unui site de prezentare turistică a oraşului Bicaz (obiective turistice, trasee, 

activităţi, program de evenimente) 

A.6 Realizarea unei broşuri de prezentare a oraşului şi a obiectiveleor turistice ale zonei 

A.7   Crearea de ghiduri, hărţi turisice, CD-uri şi cataloage de prezentare turistică a oraşului şi a zonelor 

învecinate 

A.8   Dezvoltarea unui plan de atragere a turiştilor în oraşul Bicaz în strânsă colaborare cu antreprenorii din 

turism (preţuri atractive, pachete turistice diversificate, acordarea anumitor servicii gratuite) 

M
  
3

.2
.2

  

Promovarea intensă a 

orașului ca destinaţie 

turistică la nivel naţional și 

internaţional 

A.1   Crearea unui portal de prezentare a oraşului, a obiectivelor turistice din zonă, a evenimentelor 

organizate şi activităţilor ce pot fi practicate, inclusiv o bază de date a structurilor de primire turistică 

A.2   Promovarea turistică a oraşului în social media  -  crearea şi administrarea de pagini de prezentare 

turistică a oraşului pe reţelele de socializare cunoscute 

A.3   Organizarea de evenimente de amploare pentru promovarea zonelor şi obiectivelor turistice din oraş 

A.4   Participarea la târguri de promovare turistică la nivel naţional şi internaţional a unei delegaţii a 

oraşului Bicaz 

A.5   Publicitate outdoor, publicitate în revistele specializate de tursim 

A.6   Dezvoltarea colaborării turistice a oraşului Bicaz cu centre de informare turistică din România pentru 

promovarea şi elaboarare unor circuite şi trasee care să unească zone turistice invecinate 

A.7   Crearea de info trip pentru reporteri, jurnalişti şi agenţi de turism locali şi străini 
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M
 2

.3
 Dezvoltarea de 

parteneriate strategice în 

domeniul turismului 

A.1   Încheierea de parteneriate de tip public-privat pentru dezvoltarea turistică a zonei 

A.2   Parteneriate între administraţiile locale din zonă în scopul dezvoltării turistice a zonei 

A.3   Realizarea de parteneriate între administraţia locală şi operatorii de transport pentru asigurarea 

mijloacelor de trasport necesare pe traseele turistice identificate 

A.4   Dezvoltarea de parteneriate cu structuri naţionale, regionale de turism  
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         Bicaz - Partener al dezvoltării regionale 
    Obiective strategice, măsuri şi planuri de acţiune 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Obiective          OS 4.1   Asigurarea unui management instituţional şi strategic orientat spre dezvoltarea economico-socială comună  

strategice:        OS 4.2   Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice şi creşterea eficienţei actului decizional 

 

 

 

 

Măsuri Obiectivul 4.1: 

4.1.1  Crearea de parteneriate strategice de dezvoltare microregională 

4.1.2 Încurajarea schimburilor comerciale interzonale şi implicarea 

comunelor limitrofe, cu efecte comune de dezvoltare economică 

4.1.3    Facilitarea implementării de investiţii comune 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri Obiectivul 4.2: 

4.2.1  Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia 

publică locală 

4.2.2  Consolidarea relaţiei dintre administraţia publică locală şi comunitatea 

locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 4.1 

 

OBIECTIV 4.1 Asigurarea unui management instituţional şi strategic orientat spre dezvoltare economico-socială comună 

COD 

 MĂSURĂ 
DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
  
4

.1
.1

 

Crearea de parteneriate 

strategice de dezvoltare 

microregională 

A.1   Crearea de asociaţii/parteneriate de dezvoltare la nivel microregional în vederea facilitării şi 

implementării coerente a proiectelor comune 

A.2   Sprijinirea activităţii Grupului de Acţiune Locală Ceahlău 

A.3   Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de cercetare, dezvoltare, inovare cu prioritate în domenii precum 

cel agroalimentar, prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei etc., implicând şi reprezentanţi ai 

comunelor învecinate. 

A.5 Facilitarea interacţiunii dintre întreprinderile existente la nivel judeţean şi cele existente la nivel local 

prin implicarea activă în dezvoltarea de cluster; 

A.6   Dezvoltare unui parteneriat care să vizeze transformarea microregiunii într-o zonă turistică de succes, 

competitivă la nivel naţional şi internaţional 

A.7   Stabilirea unui plan/program pentru întâlniri între reprezentanţii autorităţilor publice din microregiune 

în scopul identificării şi fructificării oportunităţilor comune de dezvoltare  

M
  
4

.1
.2

 Încurajarea schimburilor 

comerciale interzonale și 

implicarea comunelor 

limitrofe, cu efecte comune 

de dezvoltare economică  

A.1   Implicarea producătorilor agricoli din comunele limitrofe în proiecte de distribuţie şi valorificare a 

produselor locale. 

A.2   Cooperare la nivelul autorităţilor locale în vederea înfiinţării de structuri care pot deservi interese 

comune de dezvoltare socio-economică (depozit frigorifc pentru fructe şi ciuperci de pădure, centru 

de afaceri, centru de cercetare/inovare, etc.) 

A.3   Realizarea de asociaţii şi organizaţii agricole pentru facilitarea desfacerii produselor la nivel  

microregional 

A.4   Campanii comune de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile datorate 

consumării produselor de pe plan microregional 
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M
 4

.1
.3

 
Facilitarea implementării 

de investiţii comune  

A.1   Iniţierea de proiecte investiţionale comune cu alte UAT-uri pentru dezvoltarea durabilă a zonei 

A.2   Extinderea proiectelor relevante ale oraşului asupra comunelor din microregiune prin atragerea 

fondurilor nerambursabile aflate sub administrarea Grupului de acţiune Locală “Ceahlău” 

A.3    Sesiuni de promovare şi informare la nivel de microregiune privind oportunităţile de finanţare a 

investiţiilor/proiectelor de dezvoltare comune prin intermediul fondurilor cu finanţare europeană 

nerambursabilă (Ex. promovarea oportunităţilor de finanțare prin GAL Ceahlău). 

A.4    Campanii de promovare la nivel microregional a proiectelor investiţionale implementate cu impact 

pozitiv asupra dezvoltării microregionale 
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PLANUL DE ACŢIUNI 2014 – 2020  - OBIECTIV STRATEGIC 4.2

 

 

OBIECTIV 4.2 Îmbunătățirea capacității admnistrației publice și creșterea eficienței actului decizional 

COD 

MĂSURĂ 
DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI 

M
 4

.2
.1

 Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor publice furnizate 

de administraţia publică 

locală 

A.1   Oferirea serviciilor on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri pentru plata taxelor şi impozitelor locale 

A.2   Implementarea de soluţii TIC specifice administraţiei locale de tip e-administraţie 

A.3   Reducerea birocratiei şi a duratei de livrare a documentelor emise de primărie 

A.4  Introducerea şi aplicarea unui sistem de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici din cadrul 

primăriei oraşului 

A.5   Instruirea funcţionarilor publici în domenii cheie de administraţie publică (sistemul de achiziţii publice, 

limbi străine, managementul proiectelor investiţionale, dezvoltarea aptitudinilor de operare pe 

calculator) 

M
 4

.2
.2

  

Consolidarea relaţiei dintre 

administraţia publică locală 

şi comunitatea locală 

A.1   Realizarea pe pagina web a primăriei oraşului Bicaz a unei secţiuni de sugestii şi reclamaţii 

A.2   Organizarea de consultări publice periodice între autorităţile locale şi mediul de afaceri în ceea ce  

priveşte luarea deciziilor cu impact asupra mediului economic  

A.3   Amenajarea unor puncte locale ale administraţiei publice în zonele rurale ale oraşului 

A.4   Crearea de pagini de internet/bloguri în vederea facilitării schimbului informaţional pe teme de interes  

public 

A.5   Publicarea pe site-ul primăriei a bugetului oraşului şi a planului anual de achiziţii precum şi a justificării 

cheltuirii fondurilor publice 

A.6  Realizarea de rapoarte anuale de activitate de către compartimentele aflate în subordinerea   

administraţiei locale şi publicarea acestora pe site-ul primăriei 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Surse de finanțare 

 



 

Surse de finanțare 
 

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a 

orașului Bicaz impun existența unei susţineri financiare, care poate fi 

generată de existenţa mai multor surse: fie din resurse externe (fonduri 

nerambursabile, guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri 

rambursabile – de forma creditelor), fie din resurse proprii. La aceste surse 

de finanţare se adaugă şi posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip 

public-privat, identificate ca fiind o rezolvare a problemelor comunitare din 

mai multe state europene dezvoltate. Luând în considerare contextul socio-

economic prezent, cea mai bună variantă ar fi o combinaţie între cele 

prezentate anterior.  

 

Pentru oraşul Bicaz, fondurile europene vor constitui un instrument 

important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală şi consolidarea 

competitivităţii.  

 

Fonduri de finanțare nerambursabilă  
 

Instrumentele financiare utilizate de Uniunea Europeană, precum fondurile 

structurale și de coeziune, acţionează pentru realizarea obiectivelor Politicii 

de Coeziune prin implementarea Programelor Operaţionale, în vederea 

eliminării disparităţilor economice şi sociale între regiuni, respectiv a 

realizării coeziunii economice şi sociale.  

 

Politica de coeziune este finanțată din bugetul Uniunii Europene prin trei 

instrumente structurale, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune FC), 

cărora li se agaugă Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

(FEPAM), ca acţiuni complementare. Acestea constituie principala sursă de 

investiții la nivelul UE care poate ajuta statele membre să restabilească  

creşterea şi să asigure o redresare bogată în locuri de muncă, garantând o 

dezvoltare durabilă, în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020.  

 

Fondul European de Dezvoltare Regională: susţine dezvoltarea 

economică integrată la nivel regional şi local şi durabile prin mobilizarea 

capacităților locale şi diversificarea structurilor economice, în special în 

domeniile: cercetare şi dezvoltare tehnologicăm inovare şi antreprenoriat; 

societate informaţională, protecţia mediului, prevenirea riscurilor, turismul, 

transport, energie, investiţii în educaţie, sănătate şi sprijin pentru investiţii 

pentru IMM-uri.   

 

Fondul Social European (FSE): susţine politicile naţionale pentru ocuparea 

deplină a forţei de muncă, asigurarea calităţii şi productivitatea muncii, 

promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităţilor regionale şi 

naţionale. Pentru perioada 2014-2020 principalele obiective ale FSE vor avea 

în vedere: ocuparea forţei de muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe piaţa 

muncii, incluziunea socială (FSE va finanţa proiecte ce îi va ajuta pe cei aflaţi 

în dificultate şi pe cei proveniţi din grupuri defavorizate să obţină 

competențe şi locuri de muncă), creşterea calităţii educației (FSE finanţează 

activităţi pentru creşterea calităţii învăţământului şi formării; reducerea 

abandonului şcolar fiind o prioritate) şi o administraţie publică mai puternică 

(FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea administraţiei 

şi a guvernării publice.  

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR): sprijină 

ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Principalele 

priorităţi ale FEADR vizează transferul de cunoştinţe şi inovarea, 

competitivitiatea agriculturii, gestionarea resurselor naturale şi combaterea 
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schimbărilor climatice, precum şi dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale. Pe 

de altă parte, cele şase priorităţi ale FEADR vor avea drept obiectiv o 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în sectorul agricol, 

alimentar şi forestier, precum şi în zonele rurale în ansamblu.77  

 

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM): 

reprezintă noul fond propus pentru finanţarea politicilor Uniunii Europene în 

domeniul pescuitului şi afacerilor europene, pentru perioada 2014-2020. 

Priorităţile FEPAM vor pune accent asupra viabilităţii şi competitivităţii 

pescuitului şi a acvaculturii, sprijinind în acelaşi timp sustenabilitatea 

mediului.  

 

Noul fond va sprijini pescarii în tranziţia către pescuitul durabil, va ajuta 

comunităţile din zonele de coastă să îşi diversifice economiile, va finanţa 

proiecte care să creeze noi locuri de muncă şi va facilita accesul la 

finanţare78.  

 

Parteneriate de tip public-privat  

 

O altă opţiune viabilă care a luat naştere în condiţiile restricţiilor bugetare, 

fiind gândite să exprime o modalitate de cooperare între entitatea publică şi 

sectorul privat pentru furnizarea unor servicii de calitate, servind ca un 

instrument adecvat realizării de investiţii publice.  

 

Printre principalele avantaje ale parteneriatului public-privat se conturează 

următoarele: 

 accelerarea realizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură; 

 reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică; 

                                                           
77

 Cadru Strategic Comun 2014-2020, accesat pe www.eufinantare.info 
78

 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), accesat pe ec.europa.eu 

 ambele sectoare aduc o contribuţie proprie în cadrul 

parteneriatului79.  

În prezent, parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general 

recomandată şi promovată pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea 

serviciilor publice. La nivel naţional, modul de realizare a unui proiect de 

parteneriat public privat este reglementat de Legea nr. 178 din octombrie 

2010, actualizată la 23 aprilie 2013, care are ca obiectiv proiectarea, 

finanţare, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, 

dezvoltarea şi transferul unui bun  sau serviciu public.  

 

Creditarea  

 

Reprezintă o modalitate relativ simplă de obţinere a finanţării pentru 

proiectele de investiţii. Cu toate acestea, costurile aferente creditelor sunt 

mari şi implică un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte posibilitatea de 

rambursare a datoriilor, cu atât mai mult sub aspectul incertitudinii generate 

de criza financiară.  

 

 

Capacitatea financiară a unităţii administrativ teritoriale  

 

În vederea evaluării capacităţii financiare generale a unităţii administrativ 

teritoriale, este necesar a se analiza veniturile totale ale căror beneficiar este 

oraşul Bicaz. Astfel, bugetul local al oraşului pentru anul 2013 cuprinde 

venituri şi cheltuieli publice în valoare de 10.688.000 lei. Acesta a înregistrat 

o creştere de aproximativ 14,3% faţă de anul precedent.  

 

 

 

                                                           
79

 Aspecte teoretico-practice privind parteneriatul public privat în Uniunea Europeană, 

accesat pe www.ugb.ro 



 

Din totalul veniturilor din bugetul local, 93,9% este reprezentat de veniturile 

curente, în cadrul cărora impozitele şi taxele pe bunuri şi servicii ocupă cea 

mai ridicată pondere (5.609.000 lei – 61,6% din totalul veniturilor curente). 

Venitul din subvenţii constituie un procent de 6,2% din totalul veniturilor 

aferent bugetului local pentru anul 2013.  

 

 
 

 

Previzionarea valorii bugetului oraşului Bicaz pentru perioada următoare nu 

poate fi calculată cu o marjă acceptabilă de eroare din cauza mai multor 

factori: instabilitate economică, lipsa unei previziuni clare a evoluţiei 

indicatorilor economici naţionali, lipsa unei linearităţi în formarea bugetului 

din anii anteriori etc.  

 

Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este oportună 

atragerea de fonduri externe, întrucât suma destinată acestora este redusă 

în raport cu necesităţile de investire. De asemenea, fondurile provenite din 

bugetul local sunt extrem de limitate, disponibilitatea acestora fiind relativă, 

motiv pentru care nu este recomandată susţinerea proiectelor din bugetul 

local. 
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Subvenții 

Distribuția veniturilor din bugetul local - 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 Portofoliu de proiecte 
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Portofoliu de proiecte 
 

Materializarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Bicaz, pentru perioada 2014-2020, va consta în implementarea unei serii de proiecte investiţionale concrete, 

care vor răspunde necesătăţilor de dezvoltare socio-economică ale oraşului. Stabilite în concordanţă cu viziunea şi obiectivele strategice trasate pentru orizontul 

de timp 2014-2020, proiectele de investiţii propuse vor contribui la construirea unei comunităţi locuibile şi atractive, la dezvoltarea și diversificarea mediului de 

afaceri local, generator de noi locuri de muncă, respectiv la transformarea oraşului Bicaz într-o destinaţie turistică de succes.  

 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere din oraşul Bicaz.  

2. Realizare centură de ocolire a oraşului Bicaz.  

3. Extinderea şi modernizarea infrastructurii edilitare din oraşul Bicaz.   

4. Extindere reţea de distribuţie gaz metan.  

5. Realizarea unui plan general peisagistic al oraşului.  

6. Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe.  

7. Amenajare parcuri de joacă pentru copii.  

8. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare de la nivelul oraşului Bicaz.  

9. Reabilitare Liceu Teoretic Bicaz.  

10. Înfiinţare centru de tip after-school.  

11. Înfiinţare centru rezidenţial pentru bătrâni.  

12. Înfiinţare centru de zi pentru copiii defavorizaţi.  

 

 

13. Redeschiderea şi modernizarea Spitalului orăşenesc.  

14. Construire centru de sprijinire a afacerilor.  

15. Construire parc tehnologic, industrial şi ştiinţific. 

16. Înfiinţarea unui atelier destinat practicării meşteşugurilor locale.  

17. Reabilitarea Palatului Regal de Vară şi deschiderea acestuia pentru 

publicul larg. 

18. Reabilitarea şi promovarea Muzeului de Istorie şi Etnografie.  

19. Înfiinţare teatru de vară.  

20. Realizare complex multifuncţional de agrement.  

21. Amenajare turistică a lăcuşorului Bicaz.  

22. Înființare centru de informare turistică.  

23. Amenajare trasee turistice.  

24. Realizare pârtie de schi şi amenajare zonă pentru săniuş. 
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1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din orașul Bicaz 

Scop proiect Sporirea accesibilităţii şi conectivităţii oraşului Bicaz ca suport pentru dezvoltarea economică a acestuia. 

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din cadrul oraşului Bicaz; 

2) Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din oraşul Bicaz; 

3) Îmbunătăţirea accesibilităţii către principalele puncte turistice din oraş şi împrejurimi.  

4) Asigurarea racordării tuturor localităţilor aparţinătoare oraşului Bicaz la drumurile publice;  

5) Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier.  

Activități 

 

 modernizarea străzilor orăşeneşti; (pe o lungime de 7,5 km) 

 reabilitarea trotuarelor şi realizarea pistelor de biciclişti; 

 reabilitare DC 211, care facilitează accesul în satele Izvorul Alb-Secu; (pe o lungime de 15,37 km) 

 reabilitare drumurilor locale din satul Potoci (pe o lungime de 3 km); 

 reabilitare poduri (pod de legătură Spital-Mărceni, punte Piatra Corbului); 

 realizare pod Cheiţa.  

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a străzilor; 

 gradul de acces către satele aparţinătoare oraşului; 

 durata timpului de deplasare. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectivul 1.1 ”Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”. 

Măsura 1.1.1 ”Creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii oraşului”. 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2018 

Valoare estimată 6.500.000 euro 
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2. Realizare centură de ocolire a orașului Bicaz 

Scop proiect Realizarea unei variante ocolitoare a oraşului Bicaz, în vederea devierii traficului greu din oraş. 

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului Bicaz.  

2) Reducerea timpului de deplasare prin evitarea traversării zonei urbane. 

3) Fluidizarea traficului rutier în interiorul oraşului Bicaz. 

Activități 

 realizarea lucrărilor de construire a şoselei de centură; (pe o lungime de 3 km); 

 construirea zonelor de parcare pentru vehiculele cu gabarit mare;  

 construirea sistemelor de indicatoare rutiere şi de orientare; 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a străzilor; 

 gradul de acces către satele aparţinătoare oraşului; 

 durata timpului de deplasare. 

 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectivul 1.1 ”Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”. 

Măsura 1.1.1 ”Creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii oraşului”. 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2018 

Valoare estimată 1.200.000 euro 
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3. Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare din orașul Bicaz 

Scop proiect 
Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor oraşului Bicaz prin facilitarea accesului la infrastructura edilitară 

şi creşterea calităţii furnizării acestor servicii.  

Obiective specifice 
1) Creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la utilităţile de bază. 

2) Sporirea calităţii serviciilor de furnizare a utilităţilor publice de bază oferite populaţiei.  

 

Activități 

 reabilitarea şi extinderea rețelei de furnizare a apei potabile, pe o lungime de 4.2 km; 

 extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate, pe o lungime de 1.5 km. 

 înfiinţare reţea pluvială a oraşului; 

 retehnologizarea staţiei de epurare.  

Indicatori de performanță 

 reţea de alimentare cu apă şi canalizare extinsă; 

 reducerea cu 60% a pierderilor de apă; 

 rețea pluvială extinsă; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectivul 1.1 ”Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”. 

Măsura 1.1.2 ”Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare  şi creşterea gradului de acces şi conectare 

la aceasta”. 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2016 

Valoare estimată 2.000.000 euro 
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4. Extindere reţea de distribuţie gaz metan 

Scop proiect 
Asigurarea accesului locuitorilor oraşului Bicaz la utilităţile de bază în vederea creşterii standardelor de viaţă a 

acestora.  

Obiective specifice 1) Creşterea gradului de accesibilitate a locuitorilor oraşului Bicaz la reţeaua de distribuţie a gazului metan.  

Activități 

 extinderea reţelei de distribuţie a gazului metan în cartierele Capşa, Ciungi, Piatra Șoimului, pe o lungime 

de 6,1 km; 

 realizare racordări la reţeaua de gaz;  

 campanii de informare în rândul comunităţii locale.  

Indicatori de performanță 

 reţea de distribuţie a gazului metan (pe o lungime de 6.1 km);  

 gradul de racordare la reţeaua de distribuţie a gazului;  

 gradul de acces la reţeaua de distribuţie a gazului.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectivul 1.1 ”Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază”. 

Măsura 1.1.2 ”Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare şi creşterea gradului de acces şi conectare la 

aceasta”. 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2018 

Valoare estimată 800.000 euro 
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5. Realizarea unui plan general peisagistic al oraşului 

Scop proiect Crearea unei identităţi unitare a oraşului Bicaz şi a unui farmec aparte din punct de vedere peisagistic.   

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea aspectului general al oraşului Bicaz prin punerea în valoare a cadrului natural.  

2) Protejarea mediului înconjurător şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin amenajarea spaţiilor 

verzi.  

Activități 

 contractarea unei firme specializate în vederea elaborării planului general peisagistic; 

 proiectarea peisagistică a parcurilor şi zonelor verzi, a spaţiilor dintre blocuri, a acoperişurilor blocurilor de 

locuinţe.  

 organizarea de dezbateri publice şi publicarea pe site-ul Primăriei Bicaz a planului general peisagistic în 

vederea consultării populaţiei.  

 aprobarea planului general peisagistic al oraşului Bicaz 

 

Indicatori de performanță  1 plan de amenajare perisagistică întocmit; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.3 ”Îmbunătăţirea atractivităţii generale a oraşului şi menţinerea capitalului uman”. 

Măsura 1.3.2 ”Îmbunătăţirea generală a aspectului oraşului”. 

Surse de finanțare  Bugetul local; 

Perioada de implementare 2015-2016 

Valoare estimată 50.000 euro 
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6. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 

Scop proiect 
Îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi sporirea eficienţei energetice prin reabilitarea termică a blocurilor de 

locuinţe, din oraşul Bicaz. 

Obiective specifice 

1) Creşterea eficienţei energetice şi reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră.  

2) Îmbunătăţirea izolării termice a blocurilor de locuinţe din oraşul Bicaz în vederea creşterii calităţii vieţii 

locuitorilor. 

3) Îmbunătăţirea aspectului blocurilor de locuinţe din oraşul Bicaz.  

Activități 

 identificarea şi inventarierea blocurilor care necesită intervenţii de reabilitare termică; 

 proiectarea lucrărilor de intervenţie; 

 executarea lucrărilor de intervenţie; 

 recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică.  

 

Indicatori de performanță  numărul blocurilor reabilitate termic.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viață calitative, specifice unui oraş european” 

Măsura 1.2.2 ”Dezvoltarea echilibrată a fondului locativ în acord cu nevoile comunităţii” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2016 

Valoare estimată 3.000.000 euro 
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7. Amenajare parcuri de joacă pentru copii 

Scop proiect Asigurarea condiţiilor optime de petrecere a timpului liber pentru copii, prin amenajarea de parcuri de joacă.  

Obiective specifice 

1) Lărgirea spaţiilor pentru agrement şi petrecere a timpului liber.  

2) Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber în rândul copiilor.  

3) Crearea unui spaţiu adecvat practicării jocurilor şi activităţilor recreative pentru copii.  

Activități 

 amenajarea terenurilor destinate parcurilor de joacă; 

 amenajarea terenurilor cu alei şi spaţii verzi; 

 dotarea parcurilor cu echipamente specifice (leagăne, balansoare, măsuţe, bănci etc.); 

Indicatori de performanță 
 3 parcuri de joacă amenajate; 

 gradul de satisfacţie a copiilor; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.3 ”Îmbunătăţirea atractivității generale a oraşului şi menţinerea capitalului uman”.  

Măsura 1.3.1 ”Revitalizarea şi diversificarea infrastructurii recreative şi de petrecere a timpului liber”.  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 

Valoare estimată 1.000.000 euro 
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8. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare de la nivelul oraşului Bicaz 

Scop proiect 
Sporirea calității activităților didactice desfăşurate în oraşul Bicaz prin asigurarea condiţiilor propice desfăşurării 

acestuia.  

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare.  

2) Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional de la nivelul oraşului Bicaz.  

3) Păstrarea şi atragerea cadrelor didactice specializate prin asigurarea unor condiţii moderne adecvate 

desfăşurării activităţii didactice.  

Activități 

 lucrări de reabilitare şcoala I-VIII Bicaz Mărceni; 

 lucrări de reabilitare grădiniţă Mărceni; 

 lucrări de reabilitare teren de fotbal din cadrul şcolii Mărceni; 

 dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şi materiale didactice moderne; 

 dotarea unităţilor de învăţământ cu PC-uri şi conectarea acestora la internet;  

 modernizarea infrastructurii de acces către instituţiile de învăţământ.  

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a unităţilor şcolare; 

 sporirea dotărilor cu materiale didactice şi echipamente a unităţilor de învăţământ; 

 numărul de PC-uri achiziţionate şi conectate la internet.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viață calitative, specifice unui oraş european”. 

Măsura 1.2.1 ”Asigurarea unor servicii educaționale, sociale şi de sănătate conforme standardelor europene”  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2016 

Valoare estimată 1.000.000 euro 
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9. Reabilitare Liceu Teoretic Bicaz 

Scop proiect Îmbunătăţirea infrastructurii Liceului Teoretic Bicaz în vederea asigurării unor servicii educaționale calitative.  

Obiective specifice 

1) Modernizarea infrastructurii în care funcţionează Liceul Teoretic din Bicaz.  

2) Sporirea calităţii activităţilor didactice desfăşurate în cadrul învăţământului liceal, din oraşul Bicaz.  

3) Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ liceal de la nivelul oraşului Bicaz.  

Activități 

 lucrări de reabilitare şi modernizare a imobilului; 

 dotarea liceului cu mobilier şi echipamente didactice specifice; 

 dotarea liceului cu PC-uri şi conectarea acestora la internet. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a Liceului Teoretic;  

 gradul de dotare a liceului;  

 minim 10 PC-uri achiziţionate.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viaţă calitative, specifice unui oraş european”. 

Măsura 1.2.1 ”Asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate conforme standardelor europene”. 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2017 

Valoare estimată 2.500.000 euro 
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10. Înfiinţare centru after school 

Scop proiect 
Sporirea nivelului de educaţie a populaţiei tinere de la nivelul oraşului Bicaz prin adoptarea unei oferte 

educaţionale moderne de tip ”after school”. 

Obiective specifice 
1) Dezvoltarea infrastructurii de la nivelul oraşului Bicaz destinată activităţilor de tip ”after-school”.  

2) Antrenarea copiilor în activităţi educative, altele decât cele prevăzute în programa şcolară. 

Activități 

 lucrări de execuţie a centrului destinat activităţilor de tip ”after school”; 

 dotarea centrului cu mobilier şi echipament specific; 

 promovarea serviciilor oferite de centru; 

 crearea de noi locuri de muncă. 

Indicatori de performanță 

 1 centru after-school înfiinţat, cu un număr de 20 de locuri; 

 gradul de dotare al centrului;  

 minim 5 locuri de muncă nou create.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viață calitative, specifice unui oraş european”. 

Măsura 1.2.1 ”Asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate conforme standardelor europene”. 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2018 

Valoare estimată 400.000 euro 
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11. Înfiinţare centru rezidenţial pentru bătrâni 

Scop proiect 
Reducerea cazurilor de excluziune socială sau de izolare socială în rândul bătrânilor din oraşul Bicaz prin 

înfiinţarea unui centru rezidenţial destinat acestora. 

Obiective specifice 

1) Dezvoltarea infrastructurii sociale destinate persoanelor vârstnice din oraşul Bicaz.  

2) Integrarea activă a bătrânilor din oraşul Bicaz în viaţa socială.  

3) Asigurarea unui trai decent persoanelor vârstnice din oraşul Bicaz.  

Activități 

 lucrări de execuţie a centrului rezidenţial de găzduire şi îngrijire a bătrânilor din oraşul Bicaz;  

 dotarea centrului cu mobilier şi echipamente specifice; 

 angajarea persoanlului necesar; 

 promovarea serviciilor oferite de centru;  

 atragerea de voluntari pentru activitatea de sprijin, acompaniere şi consiliere psihologică a bătrânilor; 

 cursuri de formare şi specializare a personalului angajat şi a voluntarilor implicaţi activ 

Indicatori de performanță 

 1 centru rezidenţial înfiinţat cu o capacitate de 30 de locuri;  

 gradul de dotare a centrului; 

 minim 8 locuri de muncă nou create; 

 10 voluntari activi în desfăşurarea activităţilor de sprijin, acompaniere şi consiliere psihologică a bătrânilor 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viaţă calitative, specifice unui oraş european”. 

Măsura 1.2.1 ”Asigurarea unor servicii educaţionale, sociale și de sănătate conforme standardelor europene”.  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 

Valoare estimată 800.000 euro 
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12. Înfiinţare centru de zi pentru copiii defavorizaţi 

Scop proiect Furnizarea unor servicii sociale calitative în oraşul Bicaz, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor defavorizaţi.  

Obiective specifice 

1) Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale destinate copiilor defavorizaţi din oraşul Bicaz.  

2) Reducerea cazurilor de excluziune socială în rândul copiilor.  

3) Diminuarea abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate.  

Activități 

 lucrări de construire sau amenajare a centrului de zi pentru copiii defavorizaţi din oraşul Bicaz; 

 dotarea centrului cu mobilier şi echipamente specifice; 

 angajarea personalului necesar; 

 promovarea serviciilor oferite de centru; 

 atragerea de voluntari pentru desfăşurarea activităţilor destinate copiilor.  

Indicatori de performanță 

 1 centru de zi înfiinţat, cu o capacitate de 30 de locuri; 

 gradul de dotare a centrului; 

 minim 5 locuri de muncă nou create; 

 minim 8 voluntari implicaţi în desfăşurarea activităţilor destinate copiilor.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viață calitative, specifice unui oraş european”. 

Măsura 1.2.1 ”Asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate conforme standardelor europene”.  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2019 

Valoare estimată 700.000 euro 
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13. Redeschiderea şi modernizarea Spitalului orăşenesc 

Scop proiect Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea la standarde europene a serviciilor medicale din oraşul Bicaz.  

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea dotării şi echipării Spitalului orăşenesc din Bicaz; 

2) Îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare prin aducerea la standarde a clădirii; 

3) Sporirea calităţii serviciilor medicale furnizate locuitorilor oraşului Bicaz; 

Activități 

 lucrări de reabilitare şi modernizare a imobilului în cadrul căruia se desfăşoară activitatea medicală; 

 reabilitare ambulatoriu; 

 dotarea spitalului cu mobilier şi aparatură de specialitate; 

Indicatori de performanță 
 gradul de modernizare a spitalului;  

 numărul echipamentelor de specialitate achiziţionate; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.2 ”Crearea de condiţii de viață calitative, specifice unui oraş european”. 

Măsura 1.2.1 ”Asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate conforme standardelor europene”.  

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2017 

Valoare estimată 2.500.000 euro 
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14. Construire centru de sprijinire a afacerilor 

Scop proiect Dezvoltarea mediului de afaceri local prin înfiinţarea unui centru de spijinire a afacerilor.  

Obiective specifice 

1) Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor. 

2) Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale. 

3) Identificarea oportunităţilor de afaceri de la nivelul oraşului Bicaz. 

Activități 

 construire/amenajare imobil destinat centrului de sprijinire a afacerilor; 

 înfiinţare incubator de afaceri;  

 înfiinţare pavilion expoziţional şi spaţii de sprijinire a activităţii IMM-urilor; 

 racordarea la reţelele de utilităţi; 

 amenajarea infrastructurii de acces; 

 amenajarea de spaţii de parcare; 

 promovarea oportunităţilor oferite de centrul de sprijinire a afacerilor.  

Indicatori de performanță 

 1 clădire construită/amenajată; 

 numărul de IMM-uri incubate; 

 gradul de utilizare a incubatorului; 

 evoluţia cifrei de afaceri;  

 numărul locurilor de muncă nou create. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 2.1 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local şi să creeze 

locuri de muncă variate” 

Măsura 2.1.2 ”Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor” 

Surse de finanțare 
 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2020 

Valoare estimată 1.000.000 euro 
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15. Construire parc tehnologic, industrial şi ştiinţific 

Scop proiect 
Diversificarea infrastructurii de afaceri de la nivelul oraşului Bicaz prin dezvoltarea de zone economice propice 

întreprinderilor inovatoare. 

Obiective specifice 

1) Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea unui parc tehnologic, industrial și știinţific.  

2) Formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare.  

3) Crearea unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor economice, de cercetare ştiinţifică şi transfer 

tehnologic.   

4) Asigurarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul oraşului Bicaz.  

5) Dezvoltarea relaţiilor economice între companiile locale şi cele străine.  

Activități 

 înfiinţarea parcului tehnologic, industrial şi ştiinţific; 

 dotarea cu echipamente specifice; 

 promovarea activităţii parcului tehnologic, industrial şi ştiinţific prin participarea la târguri, expoziţii, misiuni 

economice; 

 crearea unui portal e-business pentru promovarea activităţii parcului tehnologic, industrial şi ştiinţific. 

Indicatori de performanță 
 1 parc tehnologic, industrial şi ştiinţific înfiinţat; 

 gradul de sporire a activităţilor economice; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 2.1 ”Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local şi să creeze 

locuri de muncă variate” 

Măsura 2.1.2 ”Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor” 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2020 

Valoare estimată 2.000.000 euro 
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16. Înfiinţarea unui atelier destinat practicării meşteşugurilor locale 

Scop proiect 
Păstrarea şi transmiterea tradiţiilor populare către noile generaţii prin înfiinţarea unui atelier de producţie a artei 

populare meşteşugăreşti. 

Obiective specifice 
1) Dezvoltarea şi promovarea meşteşugurilor locale.  

2) Antrenarea tinerilor în practicarea meşteşugurilor locale. 

Activități 

 amenajarea/construirea atelierului destinat practicării meşteşugurilor locale; 

 achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje necesare desfăşurării activităţi; 

 promovarea activităţi atelierului;  

 promovarea produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal; 

Indicatori de performanță 
 1 atelier de meşteşuguri înfiinţat; 

 gradul de dotare al atelierului;  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.3 ”Îmbunătăţirea atractivităţii generale a oraşului şi menținerea capitalului uman” 

Măsura 1.3.3 ”Consolidarea identităţii oraşului şi a spiritului local” 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2018-2019 

Valoare estimată 600.000 euro 
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17. Reabilitarea Palatului Regal de Vară şi deschiderea acestuia pentru publicul larg 

Scop proiect 
Punerea în valoare a obiectivelor culturale cu potenţial turistic din oraşul Bicaz prin reabilitarea Palatului de vară 

şi deschiderea acestuia pentru publicul larg.  

Obiective specifice 

1) Protejarea şi conservarea obiectivului de patrimoniu cultural local – Palatul Regal de Vară 

2) Crearea unui spaţiu adecvat practicării şi promovării activităţilor culturale.  

3) Diversificarea ofertei turistice locale prin transformarea Palatului Regal de Vară în muzeu.   

Activități 

 reabilitarea şi consolidarea clădirii aferente Palatului Regal de Vară;  

 amenajarea unui muzeu în cadrul Palatului.  

 îmbunătăţirea echipamentelor şi dotărilor din cadrul Palatului;  

 amenajări peisagistice şi arhitecturale; 

 amenajare spaţii de parcare; 

 iluminat ambiental; 

 amplasare indicatoare turistice explicative şi direcţionale; 

 promovarea Palatului Regal de vară la nivel regional şi naţional;  

 organizarea de cursuri pe diverse tematici culturale în cadrul Palatului. 

Indicatori de performanță 

 gradul de consolidare a imobilului; 

 1 muzeu amenajat în cadrul Palatului; 

 gradul de dotare şi echipare; 

 sporirea gradului de notorietate a Palatului.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 1.3 ”Îmbunătăţirea atractivităţii generale a oraşului şi menţinerea capitalului uman”. 

Măsura 1.3.3 ”Consolidarea identităţii oraşului şi a spiritului local”. 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”. 

Măsura 3.1.1 ”Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism”. 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2016 

Valoare estimată 2.000.000 euro 
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18. Reabilitarea și promovarea Muzeului de Istorie și Etnografie 

Scop proiect Creşterea atractivităţii turistice a oraşului Bicaz prin diversificarea ofertei culturale.  

Obiective specifice 
1) Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii culturale. 

2) Promovarea importanţei tursitice şi culturale a Muzeului de Istorie şi Etnografie.   

Activități 

 lucrări de reabilitare şi consolidare a Muzeuluide Istorie şi Etnografie; 

 îmbunătăţirea dotărilor şi echipamentelor din cadrul muzeului; 

 achiziţionarea de noi vitrine şi standuri de expunere a obietelor din cadrul muzeului; 

 amenajări peisagistice şi arhitecturale; 

 amenajarea de spaţii de parcare; 

 amplasare indicatoare turistice explicative şi direcţionale. 

Indicatori de performanță 

 gradul de modernizare a muzeului; 

 gradul de echipare şi dotare a muzeului; 

 numărul de vizitatori ai muzeului; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”. 

Măsura 3.1.1 ”Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism”. 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 

Valoare estimată 600.000 euro 
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19. Înfiinţare teatru de vară 

Scop proiect 
Dezvoltarea activităţilor culturale de la nivelul oraşului Bicaz prin asigurarea unei infrastructuri specifice 

moderne.  

Obiective specifice 

1) Dezvoltarea infrastructurii culturale din oraşul Bicaz. 

2) Diversificarea şi promovarea activităţilor culturale ca o alternativă de petrecere a timpului liber pentru 

locuitori.  

3) Creşterea cu 20% a numărului de evenimente culturale organizate în oraşul Bicaz.  

Activități 

 pregătirea terenului aferent construcției; 

 construirea teatrului de vară; 

 dotarea teatrului cu echipamente specifice desfăşurării activităţilor culturale; 

 promovarea activităţilor şi evenimentelor susținute în cadrul acestuia.  

Indicatori de performanță 
 1 teatru de vară înfiinţat; 

 frecvenţa desfăşurării evenimentelor culturale în cadrul teatrului.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 1.3 ”Îmbunătăţirea atractivităţii generale a oraşului şi menţinerea capitalului uman”. 

Măsura 1.3.3 ”Consolidarea identităţii oraşului şi a spiritului local”. 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2017-2019 

Valoare estimată 800.000 euro 
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20. Realizare complex multifuncțional de agrement 

Scop proiect 
Sporirea atractivităţii oraşului Bicaz în rândul turiştilor şi locuitorilor acestuia prin dezvoltarea infrastructurii de 

agrement. 

Obiective specifice 

1) Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru turişti şi pentru localnici; 

2) Creşterea numărului de turişti atraşi în zonă.  

3) Creşterea indicelui de utilizare a unităţilor de cazare din oraşul Bicaz.  

4) Creşterea numărului de locuri de muncă.  

Activități 

 amenajarea/construirea de spaţii cazare şi servire a mesei; 

 amenajare piscină acoperită; 

 amenajare piscină în aer liber cu zonă de plajă;  

 realizare terenuri de sport (fotbal, tenis); 

 înființare centru Spa şi de tratament; 

 amenajarea şi dotarea centrului cu aparatură modernă.  

Indicatori de performanță 

 1 complex multifuncţional de agrement înfiinţat;  

 gradul de dotare a centrului;  

 numărul de turişti/vizitatori care apelează la serviciile centrului.  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz într-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”. 

Măsura 3.1.1 ”Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism” 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2020 

Valoare estimată 3.000.000 euro 
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21. Amenajare turistică a lăcuşorului Bicaz 

Scop proiect 
Valorificarea turistică a resurselor naturale existente la nivelul oraşului Bicaz prin amenajarea turistică a 

lăcuşorului Bicaz. 

Obiective specifice 
1) Valorificarea şi diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber. 

2) Dezvoltarea infrastructurii de agrement în scop turistic.  

Activități 

 amenajarea unei zone de picnic;  

 dotarea cu mobilier specific: mese, bănci, coşuri de gunoi; 

 realizarea unui sistem de iluminat public în cadrul zonei de agrement; 

 amenajare loc de joacă pentru copii; 

 amenajare spaţii de campare; 

 construire spaţiu de închiriere a echipamentelor de pescuit; 

 amenajare locuri de parcare; 

 asigurare servicii de pază. 

Indicatori de performanță 

 1 zonă de picnic amenajată; 

 mobilier specific: 12 mese, 17 bănci, 12 coşuri de gunoi; 

 1 loc de joacă pentru copii; 

 10 locuri de parcare amenajate;  

 2 locuri de muncă nou create; 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”.  

Măsura 3.1.1 ”Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism”. 

 

Surse de finanțare 
 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2016 

Valoare estimată 300.000 euro 
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22. Înfiinţare centru de informare turistică 

Scop proiect Sporirea gradului de atractivitate a oraşului Bicaz  prin promovarea potenţialului turistic al zonei.  

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea informării potenţialilor turişti, a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor de turism cu 

privire la oferta turistică a zonei; 

2) Sporirea numărului de turişti care înnoptează în oraşul Bicaz.  

3) Dezvoltarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de promovare din alte zone turistice. 

Activități 

 stabilirea locaţiei centrului; 

 amenajarea amplasamentului;  

 construirea centrului;  

 dotarea centrului cu echipamentele necesare. 

Indicatori de performanță  1 centru de informare turistică înfiinţat. 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”. 

Măsura 3.1.2 ”Sprijinirea dezvoltării şi diversificarea ofertei turistice a oraşului”.  

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2015-2016 

Valoare estimată 100.000 euro 
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23. Amenajare trasee turistice 

Scop proiect 
Sporirea atractivităţii oraşului Bicaz prin valorificarea potenţialului turistic al zonele cu arii protejate din oraş şi 

împrejurimi.  

Obiective specifice 
1) Diversificarea activităţilor de petrecere a timpului liber atât pentru turişti, cât şi pentru locuitorii oraşului.  

2) Creşterea duratei medii de şedere a turiştilor în oraşul Bicaz.  

Activități 

 amenajare traseu turistic Poiana Crucii; 

 amenajare traseu turistic Stănişoara; 

 amenajare traseu turistic în jurul oraşului Bicaz; 

 amenajare traseu turistic de echitaţie; 

 amenajare traseu mountainbike; 

 amplasarea de indicatoare informative şi descriptive; 

 construirea de refugii montane, locuri de popas, zone de picnic, puncte de informare.   

Indicatori de performanță 

 numărul traseelor turistice amenajate; 

 1 traseu turistic destinat echitaţiei amenajat; 

 1 traseu mountainbike amenajat 

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”. 

Măsura 3.1.2 ”Spijinirea dezvoltării şi diversificarea ofertei turistice a oraşului”.  

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2014-2018 

Valoare estimată 500.000 euro 
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24. Realizare pârtie de schi şi amenajare zonă pentru săniuș 

Scop proiect Dezvoltarea infrastructurii turistice şi diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber în oraşul Bicaz. 

Obiective specifice 

 

1) Sporirea numărului de turişti în oraşul Bicaz; 

2) Creşterea duratei de şedere a turiştilor în unităţile de cazare din oraşul Bicaz;  

3) Creşterea gradului de atractivitate turistică a oraşului Bicaz.  

 

Activități 

 lucrări de amenajare a terenului destinat partiei de schi şi zonei pentru săniuş;  

 amenajare instalație de transport pe cablu; 

 instalare echipamente pentru iluminat nocturn; 

 dotarea cu echipamente specifice producerii zăpezii artificiale;  

 dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi. 

Indicatori de performanță 
 1 pârtie de schi realizată de aprox. 1,5 km;  

 1 zonă pentru săniuş amenajată de aprox. 0,8 km;  

Încadrarea în Strategia de dezvoltare 

locală a orașului Bicaz 

 

Obiectiv 3.1 ”Transformarea oraşului Bicaz dintr-un oraş de tranzit într-un oraş turistic de sejur”.  

Măsura 3.1.1 ”Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism”. 

 

Surse de finanțare 

 Bugetul local; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de implementare 2016-2018 

Valoare estimată 5.000.000 euro 
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Concordanţa cu politicile naţionale şi europene 
 

 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Bicaz a fost elaborată în contextul 

unei noi programări a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, ceea 

ce a generat revitalizarea demersurilor strategice, atât a celor de la nivel 

european, cât şi a celor de la nivel naţional.  

 

Astfel, în cadrul procesului de elaborare a prezentei strategii s-a pus accent 

pe raportarea la toate documentele strategice similare (în curs sau recent 

finalizate).  

 

Unul dintre documentele de referinţă ale Comitetului European este 

Strategia Europa 2020, care urmăreşte a crea condiţii favorabile pentru o 

creştere economică ”mai inteligentă, mai durabilă, mai favorabilă 

incluziunii”. În acest sens, au fost stabilite cinci obiective esenţiale, care 

acoperă domenii precum ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi 

inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, respectiv eficienţa 

energetică.  

 

Strategia oraşului Bicaz se pliază pe aceste obiective, prin intermediul 

măsurilor stabilite, care urmăresc dezvoltarea afacerilor locale, stimularea 

inovării şi a economiei bazate pe cunoaştere, creşterea atractivităţii oraşului 

pentru investitori, dezvoltarea factorului uman, protecţia mediului şi 

promovarea utilizării eficiente a resurselor naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

În contextul mai larg al Strategiei Europa 2020, în mod particular al 

iniţiativei O Uniune a inovării, a fost elaborată la nivel naţional Strategia de  

cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (SNCDI), care este însoţită 

de principalul său instrument de implementare, Planul naţional de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2014-2020 şi de un instrument conex, Planul 

operațional sectorial pentru cercetare, dezvoltare şi inovare. Astfel, se 

identifică o concordanţă între obiectivele generale ale acestui document şi 

măsurile stabilite în cadrul strategiei oraşului Bicaz. Mai exact, se creionează 

necesitatea unei creşteri a competitivităţii economice prin inovare (creşterea 

relevanţei economice a cercetării prin dezvoltarea de noi tehnologii, produse 

şi servicii, respectiv stimularea activităţilor economice care se sprijină pe 

inovare).  

 

Un alt document strategic naţional la care Strategia de dezvoltare locală a 

oraşului Bicaz se raportează este Strategia de dezvoltare durabilă a 

României 2013-2020-2030. Acesta stabileşte obiective concrete privind 

trecerea la o dezvoltare durabilă, bazată pe îmbunătăţirea calităţii vieţii 

oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. Sub acest 

aspect, strategia oraşului Bicaz are în vedere modernizarea sistemelor de 

educaţie şi formare profesională, respectiv sănătate publică şi servicii 

sociale. Ba mai mult, pune accent pe protecţia şi punerea în valoare a 

cadrului natural, cât şi pe valorificarea resurselor naturale pe care le deţine.  
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Prezentul document strategic se aliniază de asemenea şi cu Acordul de 

Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-

2020, care stabileşte priorităţile de finanţare din Fonduri Europene 

Structurale şi de Investiţii, susţinând competitivitatea, convergenţa şi 

cooperarea, încurajând dezvoltarea inteligentă, bazată pe creştere 

economică şi incluziune. Astfel, direcţiile de dezvoltare stabilite în cadrul 

Strategiei oraşului Bicaz vin în concordanţă cu iniţiativele promovate de 

Acordul de parteneriat, mai exact cu cele ce ţin de consolidarea bazei 

economice locale, de facilitarea unui acces echitabil la serviciile publice de 

bază şi de eficientizarea actului administrativ.  

 

În cadrul acestui document a fost propus un set de şase programe 

operaţionale, respectiv: Programul Operaţional Infrastructura Mare, 

Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capital Uman, 

Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică; cărora li se 

adaugă programele de cooperare transfrontalieră.  

 

La baza elaborării Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Bicaz au stat şi 

principalele direcţii de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei de 

dezvoltare regională Nord Est, 2014-2020. Analizând obiectivul strategic 

al regiunii Nord-Est, se remarcă faptul că acesta urmăreşte aspecte 

prevăzute în documentele strategice mai sus prezentate. Mai exact, are în 

vedere derularea unui proces de creştere economică durabilă, favorabil 

creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o 

diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.  

 

De asemenea, Strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-Est a stabilit un 

număr de patru axe prioritare: 

 îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate 

către creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, 

promovarea incluziunii sociale. Obiective:  

creşterea ocupării în rândul tinerilor şi a grupurilor vulnerabile; 

îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţie şi instruire de 

calitate; creşterea accesului la servicii de sănătate de calitate; 

promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale şi 

urbane aflate în declin; 

 dezvoltarea infrastructurii moderne care să asigure creşterea 

accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est. 

Obiective: creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii prin 

realizarea de investiţii în infrastructura de transport; stimularea 

atractivităţii şi economiei locale prin creşterea accesului la 

infrastructura TIC de calitate; 

 sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale. 

Obiective: sprijinirea inovării şi competitivităţii mediului economic, 

promovarea rezultatelor obţinute; impulsionarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate; îmbunătăţirea 

accesului firmelor de servicii de afaceri de calitate pentru firme; 

sprijinirea exporturilor şi competitivităţii produselor locale la export; 

sprijinirea dezvoltării urbane; sprijinirea dezvoltării rurale; sprijinirea 

valorificării potenţialului turistic existent; 

 optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural. 

Obiective: promovarea eficienţei energetice; protejarea mediului şi 

biodiversităţii prin realizarea de investiţii specifice aquis-ului 

comunitar şi valorificarea siturilor naturale80. 

 

Astfel, Strategia de dezvoltare locală a oraşului Bicaz, pentru orizontul de 

timp 2014-2020, prin intermediul principalelor măsuri şi direcţii stabilite în 

cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele 

obiective şi priorităţi urmărite de Strategia regiunii Nord-Est şi îşi asumă 

contribuţia la îndeplinirea acestora.  

 

 

 

 

                                                           
80 Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est, 2014-2020, www.adrnordest.ro 
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Implementare şi monitorizare  
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Bicaz are în vedere 

un proces complex de transformare a resurselor disponibilie (materiale, 

financiare sau umane) în rezultate calitative şi cantitative, generând astfel 

atingerea principalelor obiective definite în etapa de elaborare.  

 

Un prim aspect ce trebuie luat în considerare în cadrul implementării 

strategiei face referire la necesitatea unui efort colaborativ din partea tuturor 

actorilor locali. Astfel, este utilă şi participarea altor factori interesaţi (mediul 

de afaceri, mediul academic sau spaţiul non-guvernamental) în vederea 

susţinerii proiectelor.  

 

Demararea procesului de implementare a strategiei este condiţionată de 

aprobarea sau acordul Consiliului Local al oraşului Bicaz.  

 

În urma dezbaterii documentului strategic este necesară prioritizarea 

proiectelor, selectarea celor de interes major, întrucât capacitatea 

administraţiei publice locale nu poate acoperi pe termen scurt întreaga 

propunere de investiţii. Ulterior trebuie avută în vedere identificarea 

resurselor de finanţare şi pregătirea activităţilor. Luând în considerare 

capacitatea financiară redusă a autorităţilor publice locale, se impune o 

mobilizare în vederea atragerii unor resurse suplimentare (accesarea de 

finanţări nerambursabile este esenţială pentru asigurarea resurselor 

materiale necesare implementării strategiei).  

 

 

 

 

Pe de altă parte, implementarea Strategiei de dezvoltare locală a oraşului 

Bicaz constituie un proces complex, care necesită un management adecvat, 

o structură organizatorică aptă să coordoneze implementarea planului 

strategic, să colaboreze şi să negocieze cu alţi actori implicaţi, respectiv să 

monitorizeze planurile de acţiune. Astfel, formarea unei asemenea echipe 

constituie o prioritate în cadrul etapei de implementare.  

 

Fiind o strategie pe termen mediu, procesul de implementare se va afla sub 

influenţa mai multor factori ai mediului intern şi/sau extern, care pot astfel 

produce efecte pozitive sau negative. De aceea, în cazul apariţiei anumitor 

devieri de la planificare, activitatea de monitorizare va identifica cele mai 

eficiente soluţii de remediere şi readucere a proiectelor pe sensul de 

implementare prevăzut. Această etapă se va realiza pe tot parcursul 

procesului de implementare, şi la finalul acestuia, prin compararea calităţii şi 

cantităţii rezultatelor obţinute cu cele planificate.  

 

Un proces eficient de monitorizare furnizează informaţii sistematice pentru 

consolidarea implementării strategiei şi oferă oportunitatea de a:  

 evalua atingerea obiectivelor în timp util; 

 stabili dacă progresele sunt suficiente pentru atingerea rezultatelor 

preconizate; 

 determină dacă bugetul alocat este respectat. 
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Responsabil pentru monitorizarea implementării strategiei va fi un 

departament din cadrul primăriei oraşului Bicaz, desemnat de primarul 

oraşului. Principalele responsabilităţi ale acestuia vor avea în vedere 

verificarea implementării în perioada programată a activităţilor, precum şi 

colectarea datelor necesare pentru analiza principalilor indicatori (va urmări 

aspecte legate de activităţi, rezultate, buget, performanţele personalului 

angajat şi a autorităţii locale).   

 

Vor fi elaborate periodic, rapoarte de monitorizare a implementării 

strategiei, care vor fi prezentate Consiliului Local şi primarului. Acestea vor 

aduce în evidenţă recomandări pentru implementarea proiectelor viitoare, 

stând la bază experienţa acumulată pe parcursul fiecărui termen de 

raportare.  

 

În vederea evaluării stadiului de implementare a strategiei şi pentru a 

aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele definite, se recomandă a se 

stabili un set de indicatori de evaluare, care să reflecte îndeplinirea 

obiectivelor. Aceştia pot fi de natură economică, politică sau socială şi pot 

avea în vedere următoarele:  

 densitatea IMM-urilor; 

 cifra de afaceri; 

 creşterea / descreşterea investiţiilor străine; 

 locuri de muncă vacante; 

 rata de ocupare a forţei de muncă; 

 rata şomajului 

 gradul de sărăcie; 

 gradul de modernizare a străzilor;  

 gradul de conectare la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare 

menajeră; 

 gradul de acces la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare 

menajeră; 

 gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului metan; 

 nivelul dotărilor unităţilor şcolare; 

 rata de abandon şcolar; 

 densitatea cabinetelor de medicină de familie; 

 numărul beneficiarilor de ajutor social; 

 nivelul de instruire a populaţiei rrome; 

 rata de creştere / descreştere a capacităţilor de cazare turistică;  

 creşterea / descreşterea numărului de sosiri ale turiştilor în unităţile 

de cazare; 

 gradul de satisfacţie cu privire la serviciile publice oferite; 

 nivelul de extindere al spaţiilor de parcare; 

 ponderea spaţiilor verzi în suprafața totală a orașului; 

 calitatea aerului şi a apei.  
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Impactul implementării strategiei de dezvoltare  
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Bicaz, perioada 

2014-2020, va genera un impact semnificativ cu precădere asupra 

comunităţii locale. Concret, plecând de la obiectivele şi direcţiile de 

dezvoltare stabilite în etapa anterioară, se poate creiona că în urma 

implementării acestei strategii, oraşul Bicaz va deveni un centru turistic 

atractiv, un important centru urban care va oferi atât locuitorilor, cât şi 

turiştilor condiţii bune de locuit, o infrastructură propice dezvoltării 

economice şi servicii publice de calitate.  

 

Principalul efect al implementării Strategiei oraşului Bicaz se previzionează a 

fi schimbarea generală a aspectului oraşului, acesta devenind un oraş 

revigorant, bine sistematizat şi atractiv. Tocmai această creştere a 

atractivităţii oraşului va angrena şi dezvoltarea mediului de afaceri, prin 

atragerea investitorilor şi stimularea înfiinţării de noi întreprinderi. De 

asemenea, se va înregistra o creştere a investiţiilor în Bicaz, ca urmare a 

dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat. Sub acest aspect, 

implementarea strategiei va determina şi echilibrarea raportului privind forţa 

de muncă, generând în consecinţă scăderea ratei şomajului, implicit a 

tendinţei de emigrare a tinerilor.  

 

Infrastructura constituie un alt domeniu prioritar care va beneficia de 

efectele pozitive generate de implementarea strategiei. Astfel, dezvoltarea 

infrastructurii rutiere (prin creşterea gradului de modernizare a străzilor), 

îmbunătăţirea reţelei tehnico-edilitare şi a celei informaţionale constituie 

principalele aspecte pozitive rezultate în urma finalizării etapei de 

implementare.  

Ca impact social, implementarea strategiei va contribui la dezvoltarea şi 

calificarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea 

excluziunii sociale prin atragerea tinerilor absolvenţi în activităţi de cercetare 

şi inovare. Ba mai mult, calitatea serviciilor medicale şi de asistenţă socială 

va spori semnificativ, în urma modernizării infrastructurii şi formării continue 

a personalului, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii întregii 

comunităţi locale.  

 

De asemenea, se vor evidenţia şi schimbări în ceea ce priveşte atitudinea 

civică a locuitorilor oraşului Bicaz, datorită campaniilor de informare şi 

conştientizare a populaţiei privind problematica socială sau de mediu.  

 

Prin implementarea Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Bicaz se vor 

obţine beneficii socio-economice şi de mediu, aşa cum s-a evidenţiat 

anterior, dar şi efecte pozitive asupra dezvoltării turismului, reflectându-se 

specificul şi oferta turistică naturală şi antropică a întregii zone. Astfel, 

beneficiind de localizarea într-o zonă montană, în oraşul Bicaz se va dezvolta 

cu precădere turismul montan şi de agrement, dar şi cel cultural şi sportiv.  

 

Nu în ultimul rând, impactul tehnologic urmărit constă în creşterea 

competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere şi 

inovare, prin utilizarea tehnologiilor avansate sau crearea unei platforme de 

cercetare în tehnologii informaţionale orientate înspecial pe ingineria 

comunicaţiilor şi reţele de calculatoare. 

 


