
 1 

  

 

 

 

VOLUMUL I 

MEMORIU GENERAL 
 

 

 

 

PLAN URBANISTIC 

GENERAL 
PROIECT NR. 2144/2008 

 

 

 

COMUNA 
≈GÂRCINA≈ 

JUDEŢUL NEAMŢ 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

1. INTRODUCERE .............................................................................................................................................................. 4 

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL ...................................................................................... 4 
1.1.1 Denumirea lucrării ............................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Beneficiar ............................................................................................................................................................. 4 
1.1.3 Proiectant general ................................................................................................................................................ 4 
1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori ................................................................................................................................ 4 
1.1.5  Data elaborării .................................................................................................................................................... 4 

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL ................................................................................................................ 4 
1.2.1 Solicitări ale temei - program .............................................................................................................................. 5 
1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării ............................................................................................................................... 5 
1.2.3 Domenii de utilizare ............................................................................................................................................. 6 
1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate .................................................................................................................... 6 
1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local ............................ 6 
1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare ........................................................................ 6 

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE ............................................................................................................................................. 6 
1.3.1 Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G. ....................................................................................... 7 
1.3.2 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. .................................................................. 7 

1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic ..................................................................................................................... 7 
1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ ................................................................................................................ 8 
1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv ................................................................................................................. 8 

1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică ............................................................................... 9 
1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor ................................................... 9 
1.3.5 Suportul topografic al P.U.G. ............................................................................................................................... 9 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ................................................................................................................... 10 

2.1 EVOLUŢIA - DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII TERITORIAL-ADMINISTRATIVE CARE FACE OBIECTUL P.U.G.

 ......................................................................................................................................................................................... 10 
2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit ............................................................. 10 
2.1.2 Consideraţii istorico – geografice ..................................................................................................................................... 12 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ........................................................................................................................... 13 
2.2.1 Consideraţii generale ......................................................................................................................................... 13 

2.2.3 Geologie şi Relief ............................................................................................................................................................. 13 
2.2.3.2.1 Caracterizarea morfologică şi morfometrică ............................................................................................................... 14 

2.2.4 Caracteristici şi date geotehnice ........................................................................................................................ 15 
2.2.5. Resurse naturale ................................................................................................................................................ 17 
2.2.6 Climatologie ....................................................................................................................................................... 17 
2.2.7 Hidrografie ......................................................................................................................................................... 23 
2.2.8 Vegetaţia şi fauna ............................................................................................................................................... 26 
2.2.9 Pedologie............................................................................................................................................................ 28 
2.2.10 Riscuri naturale ................................................................................................................................................ 29 

2.3 RELAŢII ÎN TERITORIU ................................................................................................................................................. 29 
2.4 ACTIVITATI ECONOMICE ............................................................................................................................................. 30 
2.5 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ..................................................................................................... 37 
2.6 CIRCULAŢIA ................................................................................................................................................................ 41 
2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL ............................................................................. 42 
2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE....................................................................................................................................... 48 
2.9 ECHIPARE EDILITARĂ .................................................................................................................................................. 49 

2.9.1 Gospodărirea apelor .......................................................................................................................................... 52 
2.9.2 Alimentarea cu apă............................................................................................................................................. 53 
2.9.3 Canalizare .......................................................................................................................................................... 54 
2.9.4 Alimentarea cu energie electrică ........................................................................................................................ 54 
2.9.5 Telefonie ............................................................................................................................................................. 54 
2.9.6 Alimentarea cu energie termică .......................................................................................................................... 54 
2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale ............................................................................................................................. 54 
2.9.8 Gospodărire comunală ....................................................................................................................................... 54 

2.10 POTENTIALUL TURISTIC AL COMUNEI ........................................................................................................................ 56 
2.11.PROBLEME DE MEDIU ................................................................................................................................................ 64 
2.12 DISFUNCŢIONALITĂŢI (LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII) .......................................................................... 65 



 3 

2.13 NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI .................................................................................................................... 67 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ ................................................................................................... 69 

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE ......................................................................................................................................... 69 
3.2 EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI ................................................................................................................................. 69 
3.3 OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU ..................................................................................................................... 69 
3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ................................................................................................................................... 71 
3.5 EVOLUŢIA POPULAŢIEI ................................................................................................................................................ 73 
3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI ....................................................................................................................................... 74 
3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL ..................................................................... 76 
3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE ................................................................................................................. 83 
3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE ........................................................................................................................... 83 

3.9.1 Gospodărirea apelor .......................................................................................................................................... 83 
3.9.2 Alimentarea cu apă............................................................................................................................................. 83 
3.9.3 Canalizare .......................................................................................................................................................... 84 
3.9.4 Alimentare cu energie electrică .......................................................................................................................... 85 
3.9.5 Telefonie ............................................................................................................................................................. 86 
3.9.6 Alimentare cu energie termică ............................................................................................................................ 86 
3.9.7 Alimentare cu gaze naturale ............................................................................................................................... 86 
3.9.8 Gospodărire comunală ....................................................................................................................................... 86 

3.10 PROTECŢIA MEDIULUI ............................................................................................................................................... 88 
3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE ................................................................................................................................... 89 
3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ ............................................................................................................................ 91 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE .............................................................................................................. 93 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  

4 

1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General 

1.1.1 Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic General al comunei Gârcina, judeţul Neamţ 
 

1.1.2 Beneficiar 

Consiliul Local al comunei Gârcina 
 

1.1.3 Proiectant general 

S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, Bloc 7, scara A, Ap. 4, Piatra 
Neamţ, judeţul Neamţ 
 

1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori 

Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu sediul în Piatra Neamţ, 
str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ 
 

1.1.5  Data elaborării 

Ianuarie 2022 
 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţilor care compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 

P.U.G. se elaborează în scopul: 

- stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 
dezvoltare urbanistică a localităţilor; 

- utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

- precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi 
geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 

- evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 
localităţii; 

- creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii 
şi serviciilor; 

- fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 

- asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

- corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 
Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică, 

reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul 
propriu unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la 
bugetul statului sau ale unor întreprinzători. 
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Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic 
General se menţionează: 

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 

- valorificarea superioară potenţialului natural, economic şi uman; 

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 

- stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 
viitoare de dezvoltare; 

- stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 

- stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 
construire; 

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 

- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

- evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

- stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 

- stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare 
şi realizare a construcţiilor. 
 

1.2.1 Solicitări ale temei - program 

 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Gârcina, judeţul Neamţ. 

Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice 
aferente teritoriului administrativ Gârcina, prezentându-se şi impunându-se reglementări 
urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor 
proiectelor care urmează a se efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea 
materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al comunei Gârcina este documentul coordonator 
principal în contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor 
structurale ale mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor 
industriale şi de agrement, sistemului de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice 
adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea 
parametrilor-cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio-economic, pentru 
optimizarea reţelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară a comunei. 

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de mediu, 
exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei 
existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex. 
 

1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării 

Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 
desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care, după anul 1989 cunosc procese noi de 
dezvoltare. 

Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor 
de dezvoltare urbanistică a comunei Gârcina şi a localităţilor componente, din punct de 
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vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Neamţ (P.A.T.J.), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 
Zonal Regional - Regiunea de Nord-Est (Piatra Neamţ) şi cu prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V. 
 

1.2.3 Domenii de utilizare 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna 
Consiliului Local şi al Primăriei comunei Gârcina, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de 
utilitate publică. 
 

1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate 

Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin 
găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort 
acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile 
colective în spaţiul administrativ. 
 

1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de 
Consiliul Local 

La data emiterii prezentei lucrări, la nivelul Consiliului Local al comunei Gârcina 
sunt în dezbatere publică Strategia şi Directivele de Dezvoltare ale comunei pentru 
perioada 2014 – 2020. Datele culese până la data elaborării prezentei lucrări au stat şi vor 
sta la baza actualizării P.U.G., regăsindu-se în toată dezvoltarea acestuia. 
 

1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 1997, proiect 80/97, de 
către S.C. EDILPROIECT S.A. Piatra Neamţ. Datorită modificării cerinţelor din punct de 
vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan 
Urbanistic General pentru comuna Gârcina. 
 

1.3 Surse de documentare 

 Planul Urbanistic General al comunei Gârcina, proiect 80/97 elaborat de către S.C. 
EDILPROIECT S.A. Piatra Neamț. 

 Documentare şi consultare efectuată la Primăria Gârcina, judeţul Neamţ. 

 Amenajamentul Ocolului Silvic Gârcina. 
Geologia depozitelor paleogene și miocen inferioare din sectorul central-nordic al 
flișului Carpaților Orientali -Referat- Prof. dr. Ilie Turculeţ, drd. Grădianu Ionuţ, 

2006. 

Monografia comunei Gârcina – “Gârcina, Pagini de monografie” anul 2012, 
elaborată de profesorul Constantin Baroi. 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  

7 

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile: 

-Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor istorice 

-Arheologie – Repertoriul arheologic naţional 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală 

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor-Secretariatul de Stat pentru Culte, 
lăcaşuri de cult din România -baza de date. 

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno-culturală. 

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi în România. 

www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ. 

 

1.3.1 Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G. 

 
În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, 

pentru comuna Gârcina au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi dezvoltare 
a infrastructurii, dintre care amintim: 

- Proiectul ’’Cuejdel’’, care prevedea realizarea unui spaţiu de relaxare, pentru cei 
dornici de a trăi în natură; 

- Modernizarea DJ 157 E către Mănăstirea Almaş; 
- Proiecte privind reabilitarea şi reutilarea şcolilor din comună cu material didactic 

nou; 
- Realizarea unui nou Spital de Urgenţe al judeţului Neamţ, pe un teren pus la 

dispoziţie de către comuna Gârcina, în imediata vecinătate a municipiului Piatra Neamţ; 
- Proiecte privind introducerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare la 

nivelul comunei, proiect deja aprobat; 
- Modernizarea drumului Dragoş Vodă-Gârcina, pe o lungime de 4,079 km; 
- Modernizarea drumurilor vicinale din comuna Gârcina, pe o lungime totală de 

5,308 km. 
 

1.3.2 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 
 

Lucrări de reparaţii (balastare) drumuri comunale, comuna Gârcina; 
Termoizolaţie faţadă la Şcoala cu Clasele I-VIII Cuejdiu, comuna Gârcina; 
Modernizare drum comunal DC 145 - Gârcina din DJ 157D – Cuejdiu, km 0+000-

7+700, comuna Gârcina. 
 

1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic 

 

Reambularea suportului topografic 

a) Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, 
Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată 
în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi 
imprimare în 1984. 

b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2008-2010. 

c) Hărţi silvice. 

http://www.cultura.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.culte.ro/
http://www.edrc.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.neamt.insse.ro/
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d) Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2011. 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. 

Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. şi 
elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu 
echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe 
planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi 
corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a 
măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS. 

-  Stabilirea condiţiilor geotehnice 
Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

-  Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 
Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

-  Protecţia mediului 
Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

-  Regimul juridic al terenurilor 
Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 

-  Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitectură – urbanistice cu valoare 
deosebită 

Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, 
arhitectural – urbanistică etc.) 
Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – 
arhitectural. 

- Echipare edilitară majoră 
-  Potenţialul balnear sau turistic al localităţii 

Valorificarea potențialului turistic sau balnear 
 

1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ 

 
Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei; 
În cadrul şedinţelor de Consiliu Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile 

scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii 
şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban. 
 

1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv 

 
Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru 

diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a 
mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în discuţie, 
evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei existente şi 
o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în seamă. 

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio-economic prin 
prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi 
temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie să 
reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei, natalitatea, 
mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de viaţă la naştere, emigrarea şi 
imigrarea etc.  
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Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie cu indicatorii de ordin economic. 
Interacţiunea între social şi economic este evidentă printr-o dependenţă în ambele sensuri. 
Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori pozitivi ai demografiei de regulă ele 
cauzează creşteri ale factorilor economici. Ori o scădere din punct de vedere economic 
are o puternică repecursiune asupra evoluţiei demografice. Se poate spune deci că, orice 
fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic chiar dacă nu 
imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp). 

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge în modul cel mai evident 
asupra amenajării teritoriului prin modificări ce schimbă peisajul natural. Politica de 
dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte 
tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social sau 
economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor 
evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări. 
 

1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică 

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de 
statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de 
Statistică Neamţ. 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ. 
 

1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor 

În perioada întocmirii prezentului P.U.G. au fost finalizate proiecte de alimentare 
cu apă şi canalizare şi sunt în curs de derulare proiecte privind modernizarea drumurilor 
comunale şi vicinale. 
 

1.3.5 Suportul topografic al P.U.G. 
 

-Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, 
Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere executată în 1974 
şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere executată în 1981 şi imprimare în 1984. 

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2008-2010. 

- Hărţi silvice. 

- Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2011. 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. 
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. 
Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 
10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile 
topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea 
detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor 
G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1 Evoluţia - Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-
administrative care face obiectul P.U.G. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Piatra - Muntele a 
județului Neamț și era formată din satele Gârcina, Cuejdiu, Dărmănești și Ciritei, având în 
total 1755 de locuitori. În comună funcționa o fabrică de spirt, trei mori de apă, patru 
biserici și o școală. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași alcătuire, în plasa 
Piatra a aceluiași județ, populația fiind de 2725 de locuitori. În 1931, comuna, formată din 
satele Cuejdiu și Gârcina, a devenit comună suburbană a comunei urbane Piatra Neamț. 

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Piatra Neamț din regiunea 
Bacău. În 1968 a revenit la județul Neamț, preluând și satul Almaș de la comuna Dobreni. 

  

2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit 

 
Epoca medievală începe odată cu apariția relațiilor feudale și a primelor formațiuni 

prestatale pe teritoriul României și se încheie la începutul sec. al XIX-lea. Pe teritoriul 
actual al satului Almaș, a fost descoperită vatra satului medieval Roșcani (astăzi dispărut), 
dar atestat documentar încă din sec. al XV-lea. 

Cu toate că nu au fost identificate urme arheologice și documente istorice care să 
probeze locuirea acestui teritoriu în feudalismul timpuriu, trebuie să admitem, totuși, că 
aceste ținuturi au fost populate înaintea documentului dat de alexandru cel Bun la 12 iulie 
1415, în care se face danie Mănăstirii Bistrița, satul lui Opriș și al lui Oană, nepotul său. 
Astăzi, acest sat este un mic cartier al comunei Gârcina, situat în înșeuarea dintre pârâul 
Cuejdi și pârâul Borzoghean, având o poziție strategică deosebită datorită vizibilității atât 
spre Piatra Neamț, cât și spre Gârcina, această așezare fiind un punct de observație 
important pentru zona respectivă. 

În privința satului Almaș, prima menționare documentară datează din 12 aprilie 
1436, într-un act de danie prin care Ilie Voievod și fratele său, Ștefan Voievod, fiii 
Domnului Alexandru Voievod i-l fac lui Baico, pentru “ale sale drepte și cu credințe slujbe”. 

Un alt document care afirmă dania lui Alexandru cel Bun din 1415 și dania lui 
Ștefan cel Mare din 1458 este dat de Ștefan Voievod la 1462, în care sunt menționate 
sate care au aparținut în timp comunei Gârcina (Mărăței și Dărmănești). 

Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei și nepotul lui Alexandru cel Bun, dă un alt 
act la 3 februarie 1467 în Suceava, în care se reafirmă dania către Mănăstirea Bistrița a 
satelor din imediata apropiere a acestei mănăstiri. 

Actul din 1467 este mai extins decât cel din 1415, cuprinzând și alte sate din 
ținutul Neamțului, care sunt făcute danie Mănăstirii Bistrița. 

În timp ce actul lui Alexandru cel Bun dă Mănăstirii Bistrița “tot venitul de la mic 
până la mare”, dania lui Ștefan cel Mare acordă Mănăstirii Bistrița și puterea 
judecătorească “să nu îndrăznească să îi judece pe acești oameni ai mănăstirii, ci să îi 
judece înșiși călugării noștri de la Bistrița, “iar alt judecător să nu aibă asupra lor, pentru că 
am dat să fie mănăstirii noastre de la Bistrița, neclintit niciodată în veci tot venitul care va 
cădea în aceste sate mănăstirești”. Sintagma “sate mănăstirești” sugerează faptul că 
satele menționate sunt în totalitate sub jurisdicția Mănăstirii Bistrița și vor fi așa, probabil, 
până în sec. XIX. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B_%28interbelic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dobreni,_Neam%C8%9B
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În Dicționarul Geografic asupra județului Neamț al lui Constantin D. Gheorghiu, 
publicat la București în 1895 sunt descrise și satele comunei Gârcina: 

 
Satul Almaș este situat în comuna Dobreni, plasa Piatra Muntele, așezat pe valea 

pârâului cu aceeași denumire, precum și pe coastele dealurilor Almaș, Bisericii, Hârcul, 
Morilor, Cierilor. Este format din două trupuri: Cotuna de Jos și Cotuna de Sus, care, la un 
loc, posedă 96 de case în care trăiesc 396 de suflete, dintre care 128 bărbați și 204 femei, 
199 necăsătoriți, 153 căsătoriți, 33 văduvi, un divorțat și 7 nevolnici; din aceștia numai 26 
posedă cunoștință de carte, restul de 370 nu posedă nici cele mai elementare cunoștințe 
de scriere și citire. 

Sătenii se ocupă cu agricultura, creșterea vitelor, dar mai cu deosebire de negoțul 
poamelor (fructelor) de care e îmbelșugat acest sat. 

În sat se află două biserici cu doi preoți, o școală comunală cu o populațiune de 47 
elevi, o moară, situate la marginea Cierilor, două cârciumi, o clădire cu 6 odăi ce servea 
de locuință personalului, 5 ferăstraie, 5 rotari, 3 fierari și un tâmplar. 

Comunicațiunea cu satele vecine se face prin drumul ce dă în șoseaua județeană 
Piatra Neamț, în dreptul kilometrului șapte. 

Numărul vitelor se urcă la 454 capete dintre care: 40 boi, 42 vaci, 280 oi, 10 cai, 
23 râmători, 30 viței, 16 junci și un taur. 

Se povestește că, odinioară, în apropiere, ar fi avut loc o crâncenă bătălie între 
români și unguri. 

 
Satul Cuejdi, situat pe valea cu aceeași denumire, împreună cu satul Gârcina are 

o populațiune de 248 de capi de familie. În acest sat se află o biserică, două mori, iar, în 
apropiere, cariere de piatră. Locuitorii se îndeletnicesc cu agricultura și creșterea vitelor. 

 
Dărmăneștiul era un sat în comuna Gârcina, plasa Piatra Muntele, așezat pe 

valea ce se cuprinde între muntele Cozla și dealul Balaur, la 2 km depărtare de orașul 
Piatra Neamț, mărginându-se către nord cu satul Gârcina. 

Are o populațiune de 86 de capi de familie sau după sex 190 bărbați, 182 femei, 
după starea civilă 183 necăsătoriți, 145 căsătoriți, 43 văduvi, un divorțat. În raport cu 
instrucțiunea doar 36 știu carte. 

Sătenii se îndeletnicesc cu agricultura și speculațiunea produselor animale și 
vegetale. În acest sat se află o velniță (fabrică de spirt) cu un capital de 100.000 lei, 51 
lucrători, producând anual 309.234 litri, două mori, o biserică de lemn veche în care după 
descriere se păstrează o icoană a Maicii Domnului ce s-a purtat de un boier în bătălia de 
la Poltava (1709). 

 
Comuna Gârcina, situată în centrul plășii Piatra Muntele și a județului pe toată 

întinderea văii Cuejdiu, este formată din satele Gârcina, Cuejdiu, Dărmănești, Ciritei. Are o 
populațiune de 1755 de suflete sau 334 capi de familie care, repartizați după sex numără 
839 bărbați și 858 femei, după starea civilă 945 necăsătoriți, 584 căsătoriți, 122 văduvi, 8 
divorțați, iar în raport cu instrucțiunea doar 82 știu carte. 

Dintre locuitorii împroprietăriți în 1864 sunt astăzi 161 care trăiesc și stăpânesc 
locurile lor, 45 ca urmași, 8 locuri au fost părăsite și se stăpânesc de către alții, 51 de inși, 
deși cultivatori de pământ și însurați, nu au nici un fel de împroprietărire precum nici 
perspectiva de a moșteni după urma legiuiților lor părinți. 

Agricultura se face pe o întindere de 1811 hectare și anume: 302 hectare grâu, 13 
hectare grâu de vară, 4 hectare hrișcă, un hectar secară, 455 hectare porumb, 50 hectare 
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orz, 80 hectare ovăz, 3,5 hectare cânepă, 9 hectare cartofi, 8 hectare fasole, 11 hectare 
mazăre, 10 hectare livezi artificiale, 86 hectare fânețe naturale. Imașul are o întindere de 
78 hectare și nutrește un număr de 2175 capete vite. 

În această comună se află 4 biserici (dintre care două în stare rea) cu 2 preoți, 
plătiți din fondurile comunale cu 700 lei, venitul fonciar anual al pământurilor bisericești se 
urcă la cifra de 1929 lei, o școală înființată în 1864 cu un învățător plătit de stat, o fabrică 
de spirt cu capital de 100.000 lei și 51 lucrători ce produce anual 309.234 litri; o pietrărie, 5 
rotari, 4 fierari, 3 mori de apă dintre care una cu două pietre, 7 cârciumi. 

Locuitorii se îndeletnicesc cu agricultura și creșterea vitelor, iar străinii care sunt în 
număr de 24 se îndeletnicesc cu industria și speculațiunea. 

Bugetul comunei este de 8519 lei la venituri și 7129 lei la cheltuieli, înregistrându-
se un excedent de 1390 lei după bugetul anului trecut. 

Comunicația cu satele vecine se face prin șoseaua județeană Piatra Neamț, printr-
un drum care începe din precedentul km 2-3 și duce la satul Gârcina iar de aici pe valea 
Cuejdiului în sus pe drumul comunal la satul Cuejdi. 

În lucrarea “Tezaurul toponimic al României, Moldova vol 1, 1772 - 1988”, apărută 
în Editura Academiei Române în 1991, sunt menționate cele 5 localități care au făcut parte 
în decursul anilor din Comuna Gârcina. Dintre acestea doar Gârcina, Cuejdi și Almaș fac 
parte astăzi din comuna Gârcina. 

Ciriteiul, fost sat al comunei Gârcina, astăzi suburbie a orașului Piatra Neamț, a 
fost înglobat acestuia în anul 1925. 

Dărmăneștiul, fost sat, astăzi cartier în partea de Nord a orașului Piatra Neamț, 
pierde o parte din teritoriu inclusă ca mahala în orașul Piatra Neamț (1859); înglobat în 
orașul Piatra Neamț conform decretului din 1925; înglobat în orașul Piatra Neamț conform 
împărțirii administrative din 1950. 

Foste sate ale comunei Gârcina, Oprișeni și Roșcani sunt astăzi trupuri ale satului 
Gârcina (Oprișeni), respectiv al satului Almaș (Roșcani). 

 

2.1.2 Consideraţii istorico – geografice 

 
În comuna Gârcina, cele mai vechi urme ale viețuirii oamenilor preistorici au fost 

descoperite pe Dealul Hârcu, din satul Almaș și sunt de vârstă Eneolitică, aparținând 
culturii Cucuteni. 

În perioada secolelor II-IV după Hristos, pe teritoriul Moldovei s-a dezvoltat 
civilizația dacilor liberi, ale căror așezări erau situate pe înălțimi sau pe terasele râurilor, 
dar, în general, în locuri bine apărate natural. Ocupațiile principale erau agricultura și 
păstoritul, dar și meșteșugurile, vânatul și pescuitul. 

În satul Almaș, “Roșcani”, a fost descoperită o așezare dacică (sec. II-III d.Hr.). 
Odată cu retragerea aureliană (sec. III d.Hr.) în intervalul sec. III-XIII populația 

daco-romană s-a confruntat cu fenomenul migrațiilor. În aceste condiții, băștinașii nu și-au 
părăsit vatra strămoșească, chiar dacă temporar ei s-au retras în locuri mai ferite (văile 
montane). 

E de presupus că și văile Cuejdiului și Almașului ofereau condiții ideale pentru 
adăpost, dar urme materiale ale trăirii pe aceste meleaguri nu au fost încă descoperite, 
însă, existența unor dovezi de locuire din secolele VIII-X la Bâtca Doamnei și Văleni ne fac 
să presupunem că și teritoriul comunei Gârcina era locuit sau cel puțin cunoscut. 
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2.2 Elemente ale cadrului natural 

2.2.1 Consideraţii generale 

Administrativ-teritorial comuna Gârcina aparţine judeţului Neamţ, satul de 
reşedinţă Gârcina, aflându-se la o distanţă de 7 km faţă de municipiul Piatra Neamţ. 

Comuna, situată în partea centrală a judeţului cuprinde trei sate: Gârcina, Cuejdiu 
şi Almaş şi se mărgineşte la nord cu teritoriul comunelor Crăcăoani și Negrești, la sud cu 
municipiul Piatra Neamţ și cu teritoriul comunelor Pângărați și Alexandru cel Bun, în partea 
de est cu teritoriul comunelor Girov și Dobreni iar la vest cu teritoriul comunei Hangu. 

Înşirată pe văile frumoase ale Cuejdiului şi Almaşului, această comună cuprinde 
culmile sudice ale Munţilor Stânişoarei, doar partea de est a comunei fiind ocupată de 
zona deluroasă, cu puţine terenuri arabile. 

Pe pârâul Cuejdel, în anul 1991, s-a format un important lac de baraj natural care-i 
poartă numele. 

Accesul în comună şi în satele Cuejdi și Almaș se realizează prin drumul naţional 
DN 15C Piatra Neamţ – Tg. Neamţ şi drumurile judeţene DJ 157D, DJ157E. 

 

2.2.3 Geologie şi Relief 

 

2.2.3.1 Geologie 
 

’’Zona aflată în studiu se află în cadrul flişului carpatic, zonă dezvoltată puternic la 
est de riftul Tethysian. Zona flişului carpatic este legată şi de evoluţia unui alt rift, numit 
riftul dacidelor externe şi de acumularea unor sedimente la est de acest rift, acumulare 
realizată pe un fundament de tip carpatic şi platformic. 

Flişul carpatic are dezvoltarea cea mai amplă în Carpaţii Orientali şi este foarte 
redusă în Carpaţii Meridionali, unde este reprezentat de pânza de Severin. În Carpaţii 
Orientali, flişul s-a dezvoltat la est de zona cristalino-mezozoică, din nordul ţării până în 
valea Dâmboviţei. 

Sedimentarea a început să se manifeste din Tithonic şi a funcţionat până în 
Miocenul inferior, fiind o sedimentare activă, desfăşurată în cadrul unei subsidenţe şi 
materializată prin depuneri detritice, care cuprind faciesul de fliş (gresii, argile, 
conglomerate). În acelaşi timp au avut loc şi acumulări de depozite de altă natură, 
reprezentate prin formaţiuni calcaroase şi silicioase, însă, cu totul subordonat. 

A existat o perioadă în care zona flişului carpatic a fost împărţit în flişul intern, 
situat în partea de vest, constituit din depozite cretacice, şi zona flişului extern, situată în 
est, constituită din depozite paleogene. 

Din punct de vedere structural, flişul carpatic prezintă un ansamblu de pânze 
suprapuse, şariate unele peste altele, de la vest la est. Acest ansamblu este şariat peste 
Mollasa pericarpatică şi marginea Forelandului.’’ 

În cadrul flişului carpatic s-au separat mai multe unităţi cu caracter de pânză; 
unele au extindere în tot lungul Carpaţilor Orientali, altele doar extindere regională. De la 
vest la est, s-au separat: - pânza de Ceahlău; 

- pânza de Vârghiş; 
- pânza de Baraolt; 
- pânza de Teleajen; 
- pânza de Audia; 
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- pânza de Tarcău; 
- pânza de Vrancea. 

Zona Gârcina este situată în cadrul pânzei de Vrancea. 
În ceea ce urmează vom prezenta câteva caracteristici ale formaţiunilor pânzei de 

Vrancea care sunt prezente în zona analizată. 
Vârsta formaţiunilor geologice, prezente aici, este cuprinsă între cretacic eocen şi 

pleistocen superior. 
Dintre acestea, cel mai bine reprezentat este eocenul, în partea de vest a 

comunei, prin fliş grezos–şistos (strate de Podu-Secu, strate de Plopu), fliş şistos (strate 
de Bisericani); gresia de Lucăceşti, fliş calcaros-şistos (strate de Suceviţa, strate de 
Jgheabul Mare, strate de Straja), fliş grezos (faciesul gresiei de Tarcău) şi fliş grezos-
şistos (facies de Fusaru şi faciesul gresiei de Kliwa). Către est întâlnim formaţiuni 
burdigaliene şi helveţiene, reprezentate prin marne, gresii, gipsuri şi nisipuri, care fac 
trecerea spre formaţiunile mollasei, iar în lungul văii Cuejdi se găsesc formaţiuni 
pleistocene reprezentate prin nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri şi depozite aluvionare. 
 
2.2.3.2. Relief 

 
Relieful este elementul principal al peisajului fizico-geografic, determinând, într-o 

mare măsură, repartiția celorlalte componente ale mediului geografic, precum și specificul 
activității economice. 
 

2.2.3.2.1 Caracterizarea morfologică şi morfometrică 

 
Ca urmare a unei evoluții paleogeografice începută în mezozoicul superior și 

continuată până în zilele noastre, înfățișarea generală a reliefului cunoaște două aspecte 
diferite, generate, mai ales, de diferențele de facies petrografic și mai puțin de structura 
geologică. Astfel, în cadrul comunei Gârcina se diferențiază două unități morfostructurale: 

− Relieful din zona flișului; 
− Relieful din zona miocenului subcarpatic. 
Relieful din zona flișului se prezintă sub forma unor culmi prelungi, cu orientarea 

de ansamblu NV-SE, dar există culmi montane a căror orientare este diferită față de 
direcția dominantă.  

Acest tip de relief ocupă aproximativ 70% din suprafața comunei, demonstrând 
apartenența acesteia la zona montană. 

Principalul curs de apă al comunei, pârâul Cuejdiu, secționează aceste culmi 
formând sectoare de vale transversală. Pârâul Almaș se află pe flancul estic al 
anticlinalului Horaița-Doamna, în cursul superior, iar în cursul mijlociu traversează 
anticlinalul fals Almașu, format din stratele miocene, anterior menționate. 

Relieful din zona miocenă este format din culmile montane situate la est de flișul 
oligocen, cum ar fi culmea Marinesei și culmea Sasca. Acestea sunt formate din roci 
miocene alipite la zona flișului oligocen. Depresiunea Cuejdiu are orientarea NNV-SSE și 
este delimitată la vest de culmea Cozla, iar spre nord și est, de dealurile subcarpatice 
Mintiana, Turturești și Vulpea. 

Altitudinea medie a comunei Gârcina este cuprinsă între 600-650 m, culmile 
montane având o înălțime de 900-1200 m, în partea superioară a bazinelor Cuejdiu și 
Almaș și 450-650 m, în partea inferioară a comunei Gârcina. Altitudinea maximă se 
găsește în Vârful Prislopașul (1212 m), care se află în hotarul cu comuna Pângărați, iar 
altitudinea minimă se află la limita dintre comuna Gârcina și municipiul Piatra Neamț, la 
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aproximativ 350 m, diferența de nivel fiind de 862 m. 
Pe limita sudică a comunei, unde se învecinează cu municipiul Piatra Neamț și 

comunele Pângărați și Alexandru cel Bun, se află Dealul Mare (1032,5 m), Prohodiștea 
(805 m) și Cozla (676 m). 

Pe limita nordică, la hotarul cu comunele Crăcăoani, Negrești, Dobreni și Girov (în 
zona subcarpatică), cele mai înalte vârfuri sunt Tarnița (1101 m), Măgura (1162 m), 
Mintiana (583 m), Turturești (493 m). În interiorul comunei se mai află înălțimi ce ating 
1000 m, cum ar fi: Matieșul (1016 m), Muncelul (1069 m), culmea Țiganca (1000 m). 
 

2.2.4 Caracteristici şi date geotehnice 

 Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în 
aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau 
indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se limiteze 
densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot ocupa pe perioade 
lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de 
regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care poate avea şi efecte economice 
favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de comunicare pentru 
eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor cutremure 
puternice. 
 Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte 
grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 
 Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire 
sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 
 Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura 
geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei 
seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare. 
 Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte 
terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele de 
acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor. 
 În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice 
inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi 
neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea 
terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare seismică a 
construcţiilor. 
 Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate 
deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor tehnologice, 
criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente. 
 Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se 
ridice pe teritoriul comunei Gârcina se va emite doar în urma efectuării, de către o 
firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 1991, 
cu modificările și completările ulterioare. 
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Figura 1 Harta distribuției coeficientului de risc la alunecări de teren comuna Gârcina 
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2.2.5. Resurse naturale 

Județul Neamț dispune de însemnate rezerve minerale. Dintre acestea 
menționăm: sulfuri polimetalice în zona șisturilor cristaline, combustibili minerali în 
structurile de fliș și cele de platformă, șisturi bituminoase în zona flișului paleocen, sare 
gemă și săruri de potasiu, existența unor pânze bogate de apă potabilă și a unor izvoare 
cu apă sărată, folosită încă din neolitic pentru obținerea sării prin evaporare, existența în 
apropiere a unor importante resurse naturale (păduri și pășuni), favorabile dezvoltării 
meșteșugurilor și creșterii animalelor. 

Aceste resurse se găsesc în depozitele miocene ale zonei, printre care și în 
comuna Gârcina. Alte resurse prezente sunt reprezentate de către gazele naturale. 

Sarea gemă constituie sursa izvoarelor sărate de la Slatina, pe pârâiașul cu 
același nume, afluient de dreapta al Cuejdiului, situat la limita satelor Gârcina și 
Almaș.Alte izvoare sărate au fost identificate pe Cozla, Mintiana și Almaș. 

Zăcăminte de petrol și gaze au fost identificate pe teritoriul comunei Gârcina în 
urma explorărilor efectuate între anii 1965-1989, dar și inainte de al doilea Război Mondial. 

O altă resursă minerală demnă de semnalat o reprezintă rocile de construcții, mai 
ales gresia (folosită înainte atât la temelia caselor cât și la construcția bisericii Cuejdiu). 
Precum și calcarele utilizate în trecut la prepararea varului (Varnița, Vărărie). Datorită 
calității inferioare a acestui calcar, varul obținut era folosit mai mult ca material de 
construcții și mai puțin la văruitul caselor. Aceste cuptoare sunt astăzi desfințate, calcarele 
fiind folosite la prelucrarea macadamului pentru construcția drumurilor forestiere. 

În lucrarea “Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată în Moldova”, 
bilanțul exploatărilor din aniii 2004-2007 efectuate în special în județul Neamț, publicată în 
volumul “Memoria antichitatis”, vol XXIV în 2007 la Piatra Neamț, autorii Olivier Weller, 
Robin Brigand și Marius Alexianu, identifică în comuna Gârcina următoarele izvoare 
sărate: 

• Almaș – izvor pe Dealul La Munte, situat la 2 km nord de satul Gârcina, pe 
marginea stângă a șoselei Piatra Neamț – Târgu Neamț, înaintea bifurcației spre satul 
Almaș. A fost utilizat în vechime pentru conservarea alimentelor și stropirea furajelor. 
Izvorul a dispărut și este înnecat de o zonă umedă (baraj în aval) cu vegetație densă. 

• Gârcina – Slatina I – izvor situat la vest de Gârcina, lângă pârâul Cuejdiu, 
într-o zonă forestieră accidentată. Puțul recent, circular, din beton, cu un diametru de 0,6 
m, este încă utilizat de locuitorii din Gârcina și Cuejdiu, ba chiar și de către unii din Piatra 
Neamț. Acest izvor este foarte sărat (160 g/l de NaCl). Nu au fost identificate urme de 
exploatare din vechime. Între pârâul torențial și exploatarea foretieră, acest sector nu 
beneficiază de condiții de explorare favorabile. 

- Slatina II este captată într-un puț monoxil vechi, cu un diametru de 
aproximativ 0,7 m. Aceasta este puțin utilizată și a fost închisă de un mănunchi de spini. 

- Slatina III este captată într-un puț pătrat de lemn, de 0,9 x 0,7 m. Ea este 
încă utilizată pe plan local, pentru saramură și chiar pentru obținerea de huscă (83 g/l de 
NaCl). 
 
2.2.6 Climatologie 

Teritoriul comunei se află în zona montană a bazinului hidrografic al râului Cuejdi, 
la o altitudine de cca. 450 m. Râul Cuejdi este afluent de partea stângă a râului Bistriţa, 
având obârşia în versantul estic al Munţilor Stânişoarei, de sub vârful Buhalniţa. 
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Întreg bazinul râului Cuejdi beneficiază de climat temperat continental, respectiv 

subtipul montan. 
Clima este temperat-continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de 

+7ºC. Cantitatea de precipitaţii medii anuale este de 600 mm. Regimul pluviometric este 
tipic climatului temperat - nuanţa montană, cu maxime în lunile mai – iunie şi minime în 
luna decembrie. 

Râul Cuejdi are o alimentare mixtă, de tip est carpatic cu valori maxime ale 
scurgerii în intervalul aprilie - iulie, generate de topirea zăpezii şi a aportului de precipitaţii; 
valorile minime sunt în intervalele august - septembrie şi decembrie - februarie. 
 

2.2.6.1 Factori care influenţează caracteristicile climatice 

Factori genetici ai climei 

 

- Așezarea geografică și suprafața activă; 

- Radiația solară; 

- Circulația generală a atmosferei. 

 

Așezarea geografică 

Poziția matematică pe paralela de 47 latitudine nordică pe care este situată 
comuna Gârcina, arată că distanța față de Polul Nord și Ecuator este aproximativ egală. 

Suprafața activă se manifestă asupra atmosferei prin etajarea climei pe verticală, 
prin influențarea intensității și direcției vânturilor, prin înclinarea pantelor determină unghiul 
de incidență al razelor solare iar gradul de acoperire cu vegetație influențează temperatura 
și regimul precipitațiilor. 

 

Radiația solară constituie sursa energetică primară a evoluției proceselor fizice din 
atmosferă. În lipsa unor măsurători asupra acestui parametru, dar consultând Atlasul 
Geografic al României, putem aprecia că valoarea radiației solare globale este cuprinsă 
între 120 kcal/cmp/an la Piatra Neamț și 110 kcal/cmp/an în zona montană, cu un maxim 
în luna iulie, de 17 kcal/cmp și un minim în decembrie, de 3 kcal/cmp. 

 

Circulația generală a atmosferei este cauza principală a variațiilor neperiodice ale 
regimului elementelor climatice. Nicolae Topor și C. Stoica (1965), analizând circulația 
deasupra continentului european , identifică patru tipuri de circulație: 

- Circulația vestică; 

- Circulația polară; 

- Circulația tropicală; 

- Circulația de blocare. 

 

Circulația vestică are o frecvență de 45% pe an și reprezintă elementul 
preponderent în transformările atmosferice de deasupra continentului și a României. 
Efectele circulației vestice se manifestă printr-o scădere ușoară a umidității aerului, ca 
urmare a procesului de foehnizare a maselor de aer care traversează pe componentă 
vestică Carpații Orientali. 
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Circulația polară are o frecvență de 30% și se manifestă mai ales iarna, 
determinând răciri semnificative ale vremii. 

Circulația tropicală are o frecvență redusă (15%), dar o importanță deosebită 
pentru România și pentru regiunea în care este situată comuna Gârcina, determinând 
încălzirile de iarnă, dar, mai ales, căldurile excesive din timpul verilor, frecvența și 
amploarea acestora crescând vizibil în ultimii ani. 

Circulația de blocare (10%) are drept element caracteristic devierea perturbațiilor 
atmosferice (cicloni) generate în Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană, către Nord Estul 
Europei, determinând asupra României lungi perioade de secetă. 

 

Regimul termic 

 

Temperatura aerului este elementul climatic de maximă importanță care 
influențează decisiv și evoluția altor componente ale mediului fizico-economico-geografic. 

Pentru a analiza evoluția temperaturii pe teritoriul comunei Gârcina s-au preluat 
date de la stația meteo Piatra Neamț. 

 

a) Valori medii lunare și anuale la Piatra Neamț și Cuejdiu 

 
Se constată astfel, cu ușurință, că în zonă luna cea mai caldă este iulie (19,6°C 

Piatra Neamț și 18,8°C Cuejdiu) iar pe crestele de peste 1000 m, temperatura lunii iulie 
este în jurul valorii de 15-16°C. 

Deasemeni, luna ianuarie este luna cea mai rece a anului, cu valoarea medie de -
2,1°C la Piatra Neamț și de -3,0°C la Cuejdiu, pe crestele montane această valoare 
scăzând la -5°C, -6°C. 

Temperatura medie anuală la cele două stații meteo (Piatra Neamț și Cuejdiu), 
pentru perioada 1970-2011, este de 8,9°C la Piatra Neamț și de 8,0°C la Cuejdiu, scăzând 
pe culmile cele mai înalte la 4-5°C. 
 
Tabel 1 Valori medii ale temperaturilor lunare și anuale la Piatra Neamț și Cuejdiu 

Stația Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Media 
anuală 

Piatra 
Neamț 

-2,1 -1,0 3,0 9,1 14,4 18,0 19,6 18,9 14,3 9,2 3,5 -0,6 8,9 

Cuejdiu -3,0 -1,8 2,3 8,3 13,9 17,2 18,8 18,0 13,7 8,3 2,4 -1,7 8,0 

Diferențe 0,9 0,8 0,7 0,8 0,5 0,8 0,7 0,9 0,6 0,9 1,1 0,9 0,9 

 
Dacă analizăm evoluția temperaturilor în lunile extreme, pe decade, constatăm că 

luna ianuarie a avut cele mai scăzute valori medii în decada 1970-1979 (-2,9°C la Piatra 
Neamț și -3,7°C la Cuejdiu), în timp ce decada 1990-1999 a fost cea mai caldă, având o 
medie de -1,0°C la Piatra Neamț și -2,0°C la Cuejdiu. Luna iulie a avut decada cea mai 
rece tot între 1970-1979 (19,0°C la Piatra Neamț și 18,1°C la Cuejdiu), iar decada 2000-
2009 a fost cea mai caldă, înregistrându-se o medie de 20,4°C la Piatra Neamț și 19,8°C 
la Cuejdiu. 

În ceea ce privește mediile decadice ale valorilor medii anuale de temperatură, 
constatăm că cele mai scăzute decade au fost 1970-1979 și 1980-1989, cu temperatura 
de 8,6°C la Piatra Neamț și 7,6°C la Cuejdiu. În ultimele două decade, media anuală 
cunoaște o creștere apreciabilă, mai ales în decada 2000-2009, când media a fost de 
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9,4°C la Piatra Neamț și 8,8°C la Cuejdiu. 
Amplitudinile termice, atât la stația Piatra Neamț, cât și la stația Cuejdiu sunt mai 

mari în timpul iernii decât în timpul verii, aceasta datorită faptului că masele de aer care 
pătrund pe teritoriul țării noastre în sezonul rece nu pot fi influențate de o radiație solară 
redusă și, ca atare, rămân cu însușirile locurilor de origine, în timp ce, vara, masele de aer 
care ajung în țara noastră sunt influențate de radiația solară care face ca amplitudinile 
termice să fie mai mici. 

 
b)Temperaturi maxime lunare 

 

Diferențele între stația Piatra Neamț și stația Cuejdiu sunt cuprinse între 0,5°C în 
luna mai și 1,7°C în luna decembrie și 1,5°C în luna ianuarie, aceste diferențe datorându-
se faptului că radiația solară în timpul iernii este mai redusă din cauza perioadei de 
insolație mai scurtă la Cuejdiu decât la Piatra Neamț, aerul neavând timp să se 
încălzească suficient. 

Diferența maximelor absolute lunare este cea mai mare în octombrie, iar cea mai 
mică valoare este în luna mai și noiembrie. 

 

c)Temperaturi minime lunare și absolute 
 

Diferențele au valori mai mari în sezonul cald decât în sezonul rece, iar diferența 
anuală este cu 1°C mai mare față de media maximelor lunare, deoarece la Cuejdiu, 
configurația reliefului permite aerului rece să staționeze în timpul nopții și valoarea 
minimelor să fie mai scăzută decât la Piatra Neamț. 

De remarcat este faptul că media minimelor absolute lunare la Piatra Neamț este 
cu 3,3°C mai ridicată decît la Cuejdiu datorită aceluiași fenomen de inversiune termică 
generată de formele negative de relief (stația Cuejdiu este așezată pe fundul văii, iar stația 
Piatra Neamț pe înșeuarea dintre Pietricica și Dealul Vulpea). 

 
d)Amplitudinea maximă lunară și anuală 

 
Amplitudinile maxime lunare la cele două stații au valori sensibil egale, cele mai 

mari fiind în sezonul rece datorită advecției maselor de aer cu proprietăți termice diferite. 
Valoarea maximă a amplitudinii se înregistrează în luna martie (47,2°C la Piatra 

Neamț și 47,4°C la Cuejdiu) deoarece în prima jumătate a lunii martie inerția termică 
menține încă temperaturi de iarnă, iar în a doua jumătate a lunii, mai ales după echinocțiul 
de primăvară, aerul suferă o încălzire apreciabilă, ceea ce face ca amplitudinea să 
crească simțitor. 

Faptul că media anuală a amplitudinilor maxime lunare este de 37,6°C la Piatra 
Neamț și 38,8°C la Cuejdiu demonstrează că la o distanță de aproximativ 10 km și la o 
diferență de altitudine de aproape 100 m, diferențele în evoluția maximelor și minimelor 
sunt relativ mici. 

e)Înghețul este un fenomen meteorologic care prezintă un deosebit pericol prin 
înghețurile timpurii de toamnă și înghețurile târzii de primăvară, care produc pagube, mai 
ales pomilor fructiferi, viței de vie și culturilor de primăvară. 

Data medie de apariție a primului îngheț este 14 octombrie la Piatra Neamț și 1 
octombrie la Cuejdiu, iar data medie a dispariției fenomenului de îngheț este 16 aprilie la 
Piatra Neamț și 21 aprilie la Cuejdiu. 
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Regimul vânturilor 

 
Regimul vânturilor pe teritoriul comunei Gârcina este determinat de trei factori 

principali: 
- Poziția centrilor de acțiune atmosferică pe continentul european; 
- Relieful, care prin orientarea sa față de direcția maselor de aer, prin gradul său 

de fragmentare, influențează atât direcția vânturilor, cât și tăria lor, zonele de vale având o 
viteză mai redusă, comparativ cu crestele montane, iar culmile orientate perpendicular pe 
direcția vântului au drept efect reducerea vitezei; 

- Încălzirea diferită a uscatului (valea și crestele montane) determină vânturile 
locale (briza de munte și briza de vale). 

a) Frecvența vânturilor pe direcții 

Orientarea generală a reliefului pe direcția NV-SE determină cea mai mare 
frecvență a vânturilor pe această direcție, fapt confirmat și de observațiile de la stația 
meteo Piatra Neamț, care dau, pentru direcția NV o frecvență de 31,7%, iar pentru direcția 
SE 12,3%, însumat dând 44,0% frecvență. Dacă la acest procent adăugăm și direcția V 
(10,3%), ajungem la concluzia că aceste trei direcții depășesc 50% din frecvența totală. 

Calmul are o frecvență de 35% la Piatra Neamț, ca medie anuală, fiind mai mare 
în ianuarie (48%) și mai mică în iunie (21%). 

Frecvența vânturilor suferă modificări în cursul anului, fiecărui anotimp fiindu-i 
caracteristică o anumită conjunctură la sol și în altitudine, care determină specificul 
circulației atmosferice. 

 
b)Viteza vântului pe direcții 
 

Pentru a descrie acest element au fost luate în calcul datele obținute la stația 
Piatra Neamț, viteza medie fiind de 3,1 m/s în perioada 1966-1985 și de 2,8 m/s în 
perioada 1986-1995. 

- Viteza maximă medie a fost de 21,3 m/s în perioada 1975-1985 și de 22,9 m/s în 
intervalul 1986-1995 (M. Apăvăloaie, Piatra Neamț, Studiu monografic, 2005). 

- Viteza maximă absolută s-a înregistrat în luna iulie, pentru perioada 1976-1985 
din direcția NV, în timp ce în intervalul 1986-1995, viteza maximă a fost de 34,0 m/s, fiind 
înregistrată în luna ianuarie din direcție vestică (M. Apăvăloaie, Piatra Neamț, Studiu 
monografic, 2005). 

 
c)Vânturile locale  
 

Vânturile locale sunt rezultatul diferenței de presiune care se creează datorită 
diferenței de încălzire între munte și vale. Aceste vânturi se numesc briză de munte și 
briză de vale.  

Briza de vale bate dinspre Piatra Neamț spre creste, în cursul primei jumătăți a 
zilei iar cea de munte, în sens invers. Aceste vânturi se produc în regim de vânt slab al 
atmosferei, care poate fi anulat de aceste brize. 
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Regimul pluviometric 
 
Precipitațiile sunt alături de temperatură, un factor de o importanță deosebită în 

caracterizarea climei unei regiuni, cu implicații majore asupra celorlalte componente ale 
peisajului fizico-geografic, în special asupra hidrografiei și vegetației. 

Pentru caracterizarea regimului precipitațiilor în comuna Gârcina s-au cules date 
de la cele două stații (Piatra Neamț și Cuejdiu). 

Datele culese caracterizează regimul precipitațiilor pentru partea inferioară și 
mijlocie a comunei, zona montană putând fi doar dedusă prin interpolare. Această metodă 
nu este suficientă deoarece precipitațiile au o mare variabilitate în timp și spațiu, datorită 
răspândirii neuniforme a umidității în masele de aer care tranzitează regiunea, 
determinând pe spații relative restrânse diferențe apreciabile, care pun sub semnul 
întrebării existența în zonă a unui gradient pluviometric, care să ne ajute în estimarea 
cantităților de precipitații, acolo unde ele nu au fost măsurate. 

 

a) Cantitățile anuale de precipitații 
 

Deși distanța dintre cele două stații de unde s-au cules date este de aproximativ 
10 km, iar diferența de altitudine de doar 90 m, cantitățile anuale de precipitații diferă 
apreciabil, atât la media multianuală, cât și în unii dintre anii cercetați. Astfel, media 
multianuală pe intervalul 1971-2010 a fost de 621,0 mm la Piatra Neamț și de 736,0 mm la 
Cuejdiu, diferență considerabilă care se datorează în special condițiilor locale de relief 
care amplifică potențialul de umiditate al maselor de aer pe componentă estică. 
Componenta estică de circulație atmosferică (E, NE, SE) este generată de ciclonii 
mediteranieni ajunși în estul României și de ciclonii retrograzi care se formează în această 
regiune a Europei. 

Cea mai mică valoare a precipitațiilor anuale s-a înregistrat, în ambele stații, în 
anul 1986 și a fost de 443,0 mm la Cuejdiu și de doar 362,9 mm la Piatra Neamț, în timp 
ce valoarea maxima anuală s-a înregistrat în anul 2010, fiind de 911,2 mm la Piatra Neamț 
și de 1072,4 mm la Cuejdiu. 

 
b) Variația decadală a cantităților anuale de precipitații 

 
Cea mai umedă decadă, a fost, la ambele stații, decada 1971-1980, când media a 

fost de 804,9 mm la Cuejdiu și de 672,5 mm la Piatra Neamț. Decada cea mai săracă în 
precipitații a fost între anii 1981-1990, când la Cuejdiu media a fost de 668,1 mm, iar la 
Piatra Neamț, de 549,4 mm. 

Dacă în prima decadă (1971-1980) luna iunie a fost cea mai ploioasă lună a 
anului, începând cu decada 1981-1990, dar mai ales decadele 1991-2000 și 2001-2010, 
luna iulie a devenit luna cu cea mai mare cantitate de precipitații (119,6 mm la Cuejdiu și 
103,8 mm la Piatra Neamț). 

În ceea ce privește cantitățile cele mai mici de precipitații, ele se înregistrează, la 
ambele stații în lunile de iarnă, cantitățile medii cele mai mici pe intervalul 1971-2010 fiind 
în februarie (20,0 mm la Piatra Neamț și 25,1 mm la Cuejdiu). 

 

c) Repartiția anotimpuală și semestrială a precipitațiilor 
 

Analizând distribuția precipitațiilor pe anotimpuri se constată că aproape jumătate 
din cantitatea anuală de precipitații cade în anotimpul de vară (45%), în timp ce cantitatea 
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cea mai mică se înregistrează în anotimpul de iarnă (10,5%). 
În ceea ce privește repartiția semestrială, se remarcă faptul că aproximativ ¾ din 

cantitatea de precipitații (74,0%) cad, la ambele stații, în semestrul cald, când la Piatra 
Neamț cad 459,8 mm, iar la Cuejdiu, 544,4 mm. În semestrul rece cantitatea de precipitații 
este de 26% la ambele stații, cu 161,3 mm la Piatra Neamț și, respectiv, 191,6 mm la 
Cuejdiu. 

 
d) Cantitățile maxime lunare de precipitații 
 

Cu excepția lunii martie, în sezonul rece, cantitățile lunare nu au depășit, pentru 
perioada 1971-2010, 100,0 mm, în timp ce, în sezonul cald, această valoare este depășită 
frecvent, ajungându-se la valori ce depășesc 200,0 mm și chiar 300,0 mm. De exemplu, în 
luna iulie a anului 1991 s-au înregistrat 317,4 mm la Piatra Neamț și 334,8 mm la Cuejdiu. 

 

e) Cantitățile minime lunare de precipitații 

 
Cea mai mică diferență între cele două stații s-a înregistrat în luna ianuarie (0,2 

mm), iar cea mai mare diferență în luna iunie (16,3 mm). 
În toate lunile anului cantitățile lunare minime sunt mai mari la Cuejdiu decât cele 

de la Piatra Neamț. 
La ambele stații, luna cu cea mai redusă cantitate de precipitații a fost luna 

noiembrie, cu 0,9 mm la Piatra Neamț și 1,4 mm la Cuejdiu. 
Între cele două stații există diferențe notabile asupra lunilor în care se produc 

maxime lunare. Astfel, la Cuejdiu, maximele anuale se pot produce și în luna aprilie, iar 
luna cu valoare maximă este luna iulie. 

Lunile în care se înregistrează cantitățile maxime lunare din cursul unui an sunt 
lunile de vară, care însumate, dau 55% la Piatra Neamț și, respectiv, 57,5% la Cuejdiu. 

 

f) Frecvența lunilor în care se produc cele mai mici cantități de precipitații 
 

Între cele două stații există asemănări dar și deosebiri. Luna în care se produce 
cea mai mică cantitate de precipitații lunare este ianuarie, cu o frecvență de 32,5% la 
Piatra Neamț și 37,5% la Cuejdiu, frecvență ridicată a minimelor lunare fiind și în 
decembrie, 17,5% la Piatra Neamț și 25% la Cuejdiu. 

 
2.2.7 Hidrografie 

Comuna Gârcina este străbătută de două cursuri de apă, Cuejdiul și Almașul, a 
căror direcție generală de curgere este NV-SE, conform înclinării generale a reliefului. 

Bazinul hidrografic al râului Cuejdiu are o suprafață de aproximativ 100 km² și face 
parte din bazinul râului Bistrița, în care se varsă la Piatra Neamț. 

Lățimea maximă a bazinului se înregistrează pe direcția N-S, la confluența cu 
pârâul Țiganca, pe stânga, iar pe dreapta cu pârâul Runcu, atingând aproximativ 8,5 km, 
în timp ce lățimea minimă se înregistrează în satul Cuejdiu, de la confluența cu pârâul Tisa 
până la confluența cu pârâul Ciuculoaia, unde bazinul are o lățime de doar 2,5 km. 

Cursul principal începe sub culmea Prislopașului, la o altitudine de peste 1000 m, 
iar vărsarea în râul Bistrița se află la o altitudine de 315 m, lungimea cursului de apă fiind 
de aproximativ 27 km. 
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Afluenții cei mai importanți ai Cuejdiului sunt: 
- pe dreapta: Prislop, Bursucăriei, Vaca Babei, Draniței, Mesteacănului, Runcu, 

Slatina și Ruptura. 
- pe stânga: Bolerai, Argintăriei, Cuejdel, Țiganca, Varnița, Sălătruc, Rusului, 

Ciuculoaia, Sihastrului, Drângulesei, Gârcinuța, Boroda. 
Dintre aceștia, de importanță deosebită, atât prin debitul permanent, cât și prin 

debitele excepționale sunt: Cuejdel, Țiganca și Runcu. 
Debitul mediu multianual pe intervalul 1978-2011 a fost de 526 l/s, sub ceea ce 

menționau unele lucrări, care estimau un debit de 800 l/s (I.Bojoi, I.Ichim, Județul Neamț). 
Debitul anual a atins sau depășit 1,0 mc/s doar în trei ani din intervalul de timp 

menționat: 1,08 mc/s (1984), 1,03 mc/s (1979) și 1,00 mc/s (1991), ani în care și 
precipitațiile au depășit media multianuală (880,8 mm în anul 1984, 917,1 mm în anul 
1979, 1052,3 mm în anul 1991). 

Debitele anuale minime au atins valori deosebit de mici în anul 1987 (0,149 mc/s) 
și 1986 (0,163 mc/s) dar și precipitațiile în acești ani au fost mici (443 mm în anul 1986) și, 
respectiv (604,9 mm în anul 1987). 

Valorile maxime și minime ale debitelor în intervalul de timp analizat au fost 
cuprinse între 77,2 mc/s în august 1979 și 0,014 mc/s (14 l/s) în decembrie 1986. 

Analiza datelor scurgerii medii arată faptul că în anotimpul de iarnă scurgerea are 
cea mai mică valoare reprezentând 10,1% din scurgerea anuală, iar în anotimpul de 
toamnă, valoarea ei este de 13,9%. Primăvara (40,3%) și vara (35,7%) dau împreună 
peste ¾ din scurgerea anuală (76%). 

Pârâul Almaș nu dispune de un post hidrometric care să ofere date privind debitul 
și regimul anual al scurgerii. 

Conform Anexei 2 din Legea 107/1996 (legea apelor, modificată şi completată) 
lăţimile zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă vor fi următoarele: 

 

Tabel 2 Zone de protecţie pe curs apă 

Lăţimea cursului de apă sub 10 m 10-50 m peste 51 m 

Lăţimea zonei de protecţie 5 m 15 m 20 m 

Cursuri de apă regularizate 2 m 3 m 5 m 

Cursuri de apă îndiguite Toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 
50 m. 
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În următorul tabel sunt specificate cursurile de apă care traversează comuna: 
Tabel 3 Cursuri apă Gârcina 

Curs apă Localitate U.T.R. 
Zona 

protectie 

Adânc Extravilan - - 

Almaşul Almaş UTR 2a, UTR 2b 5m 

Argintăriei Extravilan - - 

Bolerai Extravilan - - 

Boroda Gârcina UTR 1b - 

Carpenul Extravilan - - 

Ciuculoaia Cuejdiu UTR 3b - 

Cuejdiu Gârcina,Cuejdiu UTR 1a, UTR 1b, UTR 1d, UTR 3b 5m 

Drăniţei Extravilan - - 

Frăsinel Frăsinel UTR 4a, UTR 4b 5m 

Gârcinuţa Gârcina UTR 1a, UTR 1e 5m 

Ghermanu Mic Extravilan - - 

Lazăr Baroi Cuejdiu UTR 3b 5m 

Mesteceanu Extravilan - - 

Molidul Extravilan - - 

Pârâul Furşiturii Extravilan - - 

Pârâul Putred Extravilan - - 

Părul Extravilan - - 

Runcul Almaş,Cuejdiu UTR 2a, UTR 3b 5m 

Sihastrului Extravilan - - 

Ulmul Extravilan - - 

Vaca Babei Extravilan - - 

Zorim Extravilan - - 

Prislop Extravilan - - 

Bursucăriei Extravilan - - 

Slatina Extravilan - - 

Ruptura Extravilan - - 

Ţiganca Extravilan - - 

Varniţa Extravilan - - 

Sălătruc Extravilan - - 

Rusului Extravilan - - 

Drângulesei Extravilan - - 

4 cursuri temporare, 
1 curs permanent Gârcina UTR 1c 5m 

4 cursuri temporare Gârcina UTR 1d 5m 

2 cursuri temporare Gârcina UTR 1e 5m 

6 cursuri temporare Almaş UTR 2a 5m 

1 curs permanent Cuejdiu UTR 3a 5m 

9 cursuri temporare Cuejdiu UTR 3b 5m 

3 cursuri temporare Cuejdiu UTR 3c 5m 
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Apele stătătoare 
 
Apele stătătoare de pe teritoriul comunei s-au format ca urmare a fenomenelor de 

baraj natural, în urma unor alunecări de teren. Este cazul lacului Cuejdel, format pe cursul 
mijlociu al pârâului Cuejdel în două etape distincte: mai 1981, când, în urma unor 
precipitații abundente se formează un lac cu dimensiuni modeste (250 m lungime și 4,5 m 
adâncime) și iulie-august 1991, când fostul lac este înălțat cu aproximativ 12 m, ca urmare 
a reactivării alunecării de teren din 1981. 

Factorii care au determinat această alunecare de teren sunt:  
- prezența stratelor de Bisericani, alcătuite din rocil moi, fără stabilitate pe versant; 
- înclinarea accentuată spre Cuejdel a pantei versantului dinspre Muncel spre 

albia pârâului; 
- precipitațiile deosebit de bogate de la sfârșitul lunii iulie (334,8 mm la stația 

Cuejdiu). 
Vegetația ar fi putut fi o piedică în calea alunecării de teren, însă adâncimea 

deosebită a acesteia (10-15 m) a făcut imposibilă oprirea acestui fenomen, lacul nou 
format atingând în final o suprafață de 12 ha, o adâncime de 17 m și un volum de apă de 
aproximativ 910000 m³, devenind din acest punct de vedere cel mai mare lac de baraj 
natural din țară, Lacul Roșu, având doar aproximativ 700000 m³ de apă. 

Bazinul de alimentare al lacului Cuejdel are o suprafață de 8,75 km² - 48,22% din 
suprafața subbazinului pârâului Cuejdel, 29,25% din subbazinul pârâului Glodu și 22,53% 
din afluenții mai mici și ape de precipitații de pe versanți. 

Barajul natural are o înălțime cuprinsă între 25 și 30 de metri, cu valori mai mari 
spre malul stâng și mai reduse spre cel drept și o lungime de circa 80 de metri. 

Nivelul apei din lac s-a situat la altitudine absolută de 665,5 m până în anii 1994 – 
1995, când au avut loc mai multe viituri care au adâncit deschiderea sub formă de albie. 
La același nivel, suprafața determinată topografic era de 12,2 ha. Lungimea lacului ajunge 
la 1,0 km, iar lățimea medie la 102 m. Valorile maxime de lățime ating 185 m la confluențe. 
Adâncimea maximă este de 16,08 m, cea medie fiind de 7,44 m. 

Scurgerea apei din cuveta lacului în continuare prin albia pârâului Cuejdel se 
realizează printr-o deschidere lată de aproximativ 3 metri, situată la contactul barajului cu 
versantul drept al văii. 
 

2.2.8 Vegetaţia şi fauna 

Vegetația este o componentă importantă a peisajului, fiind o rezultantă a factorilor 
climatici și pedologici și influențând, la rândul ei, evoluția celorlalți factori fizico-geografici. 

Relieful, etajând pe vertical clima și solurile, etajează și vegetația, dar 
caracteristica principală a vegetației pe suprafața comunei o reprezintă amestecul de 
specii și de tipuri de pădure, pădurile de amestec ocupând 64% din suprafața totală a 
pădurilor comunei. 

Etajele de vegetație ar trebui să respecte următoarele limite altitudinale: 
- Etajul stejarului până la 500 m; 
- Etajul fagului până la 1000 m; 
- Etajul coniferelor între 1000 și 1800 m, dar la nivel local aceste limite sunt greu 

de identificat, coniferele coborând până la 500 m, iar stejarul urcând până la 800-900 m. 
Dintre aceste trei specii principale, fagul ocupă 37% din suprafața ocupată cu 

păduri, bradul ocupă 31%, iar molidul ocupă 16%, restul de 16% fiind ocupat de stejar și 
paltin. 
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Repartiția pădurilor pe nivele altitudinale este conformă cu relieful comunei, cea 
mai mare suprafață (39%) revenind altitudinii de 600-800 m, urmată, în proporții aproape 
egale de către altitudinea de 400-600 m (26%) și de altitudinea de 800-1000 m (28%), 
restul fiind sub 400 m (5%) și peste 1000 m (2%). 

În privința pantei versanților, 65% au o pantă repede (16 -30°), câte 17% o pantă 
ușoară și moderată, 16% o pantă  foarte repede. 

Pe categorii de expoziție față de soare, cea mai mare parte a versanților sunt 
parțial însoriți (48%), având înclinarea spre E, SE, V și NV, în timp ce 26% sunt însoriți, 
având expoziție spre S și SV, iar un procent egal (26%) sunt versanți umbriți expuși spre N 
și NE. 

Vegetația ierboasă se întâlnește pe pajiștile montane și fânețele din zona montană 
și din zona subcarpatică. 

Principalele specii de plante care se întâlnesc pe aceste pășuni aparțin 
gramineelor și leguminoaselor, dar, în ultima perioadă asistăm la un proces de degradare 
continuă a pajiștilor naturale care sunt invadate de specii arborescente, aparținând familiei 
betulacee (mesteacăn) sau rășinoasele (ienupărul) dar și de specii ierboase 
neconsumabile de către animale, laptele câinelui (euforbia) și părul porcului (nardus 
stricta), care reduc calitatea pajiștilor. 

Fauna este caracterizată prin prezența speciilor caracteristice zonei munților joși și 
mijlocii și a dealurilor subcarpatice, fiind reprezentată de specii cu mare potențial cinegetic. 

Fauna din zona lacului Cuejdel este strâns legată de existența pădurii de conifere 
și de foioase, a vegetației specific zăvoaielor și a vegetației palustre și acvatice, care, 
alături de climă și de relief asigură condiții foarte variate atât pentru nevertebrate cât și 
pentru vertebrate. 

 
Fauna de nevertebrate 

 
a) Zooplanctonul 
 

În apa lacului predomină comunitățile faunistice zooplanctonice, alcătuite în 
special din crustacee de dimensiuni mici. Principalele specii identificate sunt: Asplachna 
priodonta, Bosmina longirostris, Pseudochydonus globosus, Acanthocyclops viridis, 
Eucyclops serrulatus. Din punct de vedere al densității numerice, predomină grupa 
Rotatoria, urmată de Copepoda și Cladocera. În funcție de structura calitativă a 
zooplanctonului, lacul natural Cuejdel se încadrează în categoria de oligotrofie și 
olgomezotrofie. 
 

b) Biotopul 
 
Insectele reprezintă cel mai numeros grup de nevertebrate. Se evidențiază specii 

din ordinele Ordonata – libelule, Orthoptera – greieri, cosași, lăcuste, Heteroptera – 
ploșnițe, Hymenoptera – viespii, albine, furnici, Coleoptera – gândaci, Lepidoptera – fluturi 
și Diptera – muște și țânțari. 
 

Fauna de vertebrate 
 
Din categoria vertebratelor ecosistemului cercetat fac parte diferite specii de pești, 

amfibieni, reptile, păsări și mamifere. 
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Peștii sunt reprezentați de păstrăvul de munte, carasul, boișteanul, porcușorul; 
Amfibienii sunt reprezentați de salamandră, broasca râioasă, broasca mare de lac, 

broasca roșie de pădure, broasca săritoare, broasca roșie de munte; 
Reptilele sunt reprezentate de gușter, șopârla cenușie, șopârla de munte, șarpele 

de casă, șarpele de apă; 
Păsările reprezentative în zonă sunt: acvila țipătoare mică, șorecarul comun, uliu 

porumbar, vânturelul roșu, bufnița, ciuful de pădure, cucuveaua, huhurezul mare, 
huhurezul mic, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea neagră, corbul, cioara grivă, 
coțofana, pițigoiul mare, pițigoiul de brădet, pițigoiul de munte, mierla neagră, cocoșarul, 
codabatura albă, graurul, forfecuța; 

Mamiferele, prezente în număr mare sunt reprezentate de: arici, chițcanul de 
munte, iepurele de câmp, veverița, șoarecele de pământ, mistrețul, căprioara, vulpea, 
lupul, pisica sălbatică, ursul brun, jderul de copac. 

 
Fauna Rezervației Naturale Lacul Cuejdel este una specifică pădurilor de 

amestec și conifere din zona montană, fiind identificate un număr mare de specii 
caracteristice acestora.  

 
Astfel, în urma elaborării studiilor științifice și a planului de management din cadrul 

proiectului Management pentru Aria naturală protejată Lacul Cuejdel, au fost identificate:  
- 38 specii de păsări: Forfecuța (Loxia curvirostra), Alunar (Nucifraga 

caryocatactes), Pițigoi de brădet (Parus ater), Pițigoi sur (Parus palustris), Pitulice 
fluierătoare (Phylloscopus trochilus), Ghionoaie sură (Picus canus), Aușel cu cap galben 
(Regulus regulus), Mărăcinar mare (Saxicola rubetra), Ochiul boului (Troglodytes 
troglodytes), Mierla (Turdus merula), Sturz cântător (Turdus philomelos), Pupăza (Upupa 
epops), Uliu păsărar (Accipiter nisus), Ierunca (Bonasa bonasia), Cojoaica de pădure 
(Certhia familiaris), Porumbel gulerat (Columba palumbus), Ciocănitoarea de grădini 
(Dendrocopos syriacus), Botgros (Coccothraustes cocccothraustes), Corbul (Corvus 
corax), Cucul (Cuculus canorus), Lăstun de casă (Delichon urbica), Ciocănitoare pestriță 
mare (Dendrocopos major), Măcăleandru (Erithacus rubecula), Cinteza (Fringilla coelebs), 
Gaița (Garrulus glandarius), Codobatură albă (Motacilla alba), Codobatură de munte 
(Motacilla cinerea), Pițigoi albastru (Parus caeruleus), Pițigoi mare (Parus major), Pițigoi 
de munte (Parus montana), Pitulice mică (Phylloscopus collybita),  Codroș de munte 
(Phoenicurus ochruros), Mugurar (Pyrrhula pyrrhula), Țiclean (Sitta europaea), Silvie cu 
cap negru (Sylvia atricapilla), Rață mare (Anas platyrhyncros), Șorecar comun (Buteo 
buteo), Sticlete (Carduelis carduelis); 

- 8 specii de amfibieni: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), 
Tritonul de munte (Ichthyosaura alpestris), Triton comun (Lissotriton vulgaris), Salamandra 
carpatică (Lissotriton montandoni), Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus), Broasca 
roșie de munte (Rana temporaria), Salamandra comună sau de foc (Salamandra 
salamandra), Tritonul cu creastă (Triturus cristatus); 

- Trei specii de reptile: Șopârla de câmp (Lacerta agilis), Șopârla de munte 
(Zootoca vivipara), Șarpele de casă (Natrix natrix). 

 

2.2.9 Pedologie 

Solul este un produs natural complex al mediului în care s-a format, un rezultat al 
interacțiunii îndelungate în timp dintre rocă, climă, vegetație și faună. 

 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  

29 

Pe teritoriul comunei Gârcina se identifică două mari zone, ținând cont de formele 
de relief: 

- Zona solurilor din spațiul montan și al dealurilor subcarpatice; 
- Zona solurilor din depresiunea Cuejdiu, în care se află cea mai mare parte a 

ternului arabil din comună. 
Solurile din zona forestieră a comunei Gârcina aparțin claselor cambisoluri 

(87,5%) și argiluvisoluri (12,1%), restul de 0,4% fiind soluri neevoluate. 
Solul brun eumezobazic tipic s-a format pe roci minerale bogate în calciu și fier. 

Reacția solului este puternic acidă la neutră (pH=4,5-7,1). Solul, foarte humifer, are un 
conținut ridicat de humus (7,2% - 9,3%) pe grosimea de 5-15 cm. 

Solul brun luvic tipic s-a format pe versanți cu înclinație moderată și expoziție 
diversă. Reacția solului este puternic acidă (pH=4,6-5,3), conținutul de humus fiind foarte 
variat (3,3% - 13,5%), iar grosimea de doar 5-6 cm. 

Solul brun acid tipic este format pe versanți cu expoziție și înclinare diversă, cu 
reacție puternic acidă (pH=3,8-5,3). Conținutul în humus este slab până la moderat (3,9% 
- 7,2%), pe grosimea de 5-15 cm. 

Solurile din zona subcarpatică 
Cernoziomul levigat este răspândit în depresiunea subcarpatică a Cuejdiului, se 

formează în depresiuni cu precipitații de 600-900 mm anual și temperatură medie anuală 
de 7-9°C. Are un conținut bogat în humus iar orizontul B prezintă o structură prismatică și 
impermeabilă. Acest tip de sol se pretează la culturile de cereale, cartof și plante tehnice. 

Solurile brune podzolite de pădure situate între pârâul Gârcinuța și pârâul Boroda 
au un grad de fertilitate mai redus din cauza acidității ridicate și a slabei structurări. 

 
 

2.2.10 Riscuri naturale 
 

În comuna Gârcina, ca de altfel în majoritatea zonelor din judeţul Neamţ, riscurile 
naturale sunt reprezentate de zone cu risc de inundabilitate şi zone cu alunecări de teren. 

Riscul de inundabilitate este favorizat de aportul hidrografic al râului Cuejdi și al 
pârâului Almaș iar riscul alunecărilor de teren de înclinarea versanților și de reactivarea 
unor vechi alunecări produse în perioade cu umiditate crescută. 

 
 

2.3 Relaţii în teritoriu 
 

Relaţiile rutiere între comună şi municipiul Piatra Neamţ sunt asigurate pe drumul 
naţional DN 15C, care face legătura între Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ. 

Transportul local se asigură cu autobuze aparţinând S.C. Transmoldavia S.A., pe 
relaţia Cuejdiu-Gârcina-Piatra Neamţ şi S.C. Megatravel S.R.L. către satul Almaş. 

Conform cu P.A.T.J. Neamţ (Planul de Amenajare al Teritoriului Judeţean) se 
preconizează să se efectueze lucrări de întreţinere a întregii reţele de poduri pe drumurile 
judeţene şi pe cele comunale. 

 

 

 

 
În următorul tabel sunt prezentate drumurile care tranzitează comuna Gârcina, pe 
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categorii şi lungimi: 
Tabel 4  Lungimea pe categorii de drumuri 

Categorii drumuri Lungime(km) 

DN 5,2 

DJ 8,2 

DC 8,3 

Străzi principale 10,7 

Străzi secundare 16,0 

Drumuri de exploatare 163,8 

 

O parte din stațiile de transport au fost modernizate și urmează a se finaliza 
lucrările pentru modernizarea tuturor stațiilor de pe teritoriul comunei. 

 
Figura 2 Stație auto nouă 

 
Zilnic pe traseul Piatra Neamț – comuna Gârcina au loc 16 curse dintre care opt 

pe traseul Piatra Neamț – Gârcina - Cuejdiu, două pe traseul Piatra Neamț – Gârcina și 
șase pe traseul Piatra Neamț – Almaș. 

În concluzie, comuna Gârcina dispune de o reţea de comunicaţie suficient de 
densă şi variată, care asigură populaţiei locale legături lesnicioase, atât în cadrul comunei, 
cât şi cu aşezările din apropiere. 

 

2.4 Activităţi economice 

Activităţile economice în comuna Gârcina sunt, în special, silvicultura, exploatarea 
şi prelucrarea primară a lemnului, piatra pentru construcţii şi artizanat textil şi în lemn. 
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Figura 3 Depozit materiale de construcții – I.F. Apetroaiei Doinița 
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Figura 4 Fabrică de cherestea – S.C. DC&CO LTD. S.R.L. 

 
Figura 5 S.C. Chirilă Forest S.R.L. 
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Figura 6 Sere agricole 

Resursele solului şi subsolului constau în: 

- teren agricol = 2576 ha; 

- păduri = 9352 ha; 

- ape = 22 ha. 
Restul terenului este ocupat de drumuri, gospodării şi teren neproductiv. 

Suprafaţa de 9352 ha de păduri consituie o mare bogăţie în ceea ce priveşte 
materia primă pentru exploatarea şi industrializarea lemnului. 

Potenţialul agricol constă în suprafaţa de 2576 ha din care terenul arabil este de 
812 ha. Suprafeţele de pășuni și fânețe – 1712 ha constituie baza furajeră principală 
pentru creşterea animalelor. Produsele agricole excedentare sunt valorificate pe piaţă, 
localitatea fiind în zona preorăşenească. Municipiul Piatra Neamţ reprezintă o piaţă cu 
putere de absorbţie a acestor produse. 

Profilul economic al comunei Gârcina este, în primul rând, agricol şi, secundar, 
industrial. 

Unităţile industriale sunt dispersate pe întreaga suprafaţă a comunei. 

În comuna Gârcina, aşezată într-o regiune montană, agricultura nu a fost 
cooperativizată, ci a fost practicată în gospodării individuale. 

Livezile ocupă o suprafață de 52 ha. 

Fâneţele sunt întinse pe versanţii dealurilor şi în poieni, având o compoziţie 
floristică corespunzătoare. Aceasta duce la creşterea bovinelor, ovinelor, cabalinelor. 

Se obervă din punct de vedere al importanței economice, existența unor unități 
active cu capacitate productivă și cifră mare de afaceri, aceste unități fiind generatoare de 
locuri de muncă. 
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Figura 7 Bar – S.C. Com&Ely S.R.L. 

 

 
Figura 8 Magazin mixt, bar – S.C. Premiro Trading S.R.L. 
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Figura 9 Magazin mixt – A.F. Corfu Maria 

 
Figura 10 Restaurant Hanul cu Noroc 
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Figura 11 Service auto – Autocor Serv 

 
Figura 12 KMK Tâmplărie P.V.C. 
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2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

 
Comuna Gârcina are o populaţie de 4868 locuitori din care: satul Gârcina 2738 

locuitori, Almaş 768 locuitori, Cuejdiu 1362 locuitori. 

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în schimbarea 
peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar al geografiei ca 
ştiinţă. 

Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al comunei Gârcina, 
prezenţa omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri străvechi, mărturie a activităţii 
sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a impus puternic ca factor modelator al 
peisajului local datorită activităţii sale sociale impuse de asigurarea existenţei. 

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene 
specifice, mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp. 

Ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţi de industrie, agricultură, 
păstorit, silvicultură. 

 
Populaţia stabilă a teritoriului comunei Gârcina a fost determinată conform 

recomandărilor CEE/ONU şi a cuprins: 
-toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul recensământului 

aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru cetăţenii români şi de 
peste 1 an pentru cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în respectiva localitate, indiferent 
dacă erau prezenţi sau temporar absenţi din localitate, fiind plecaţi în altă localitate din 
ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni sau în străinătate pentru mai puţin de 1 an; 

-persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită în localitatea 
respectivă, dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o perioadă de peste 
6 luni la lucru, pentru efectuarea studiilor sau din alte motive; 

-persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar; 
-persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, aflate în 

arest preventiv în alte localităţi; 
-persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul 

localităţii respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate; 
În populaţia stabilă nu au fost incluse: 
-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din ţară 

pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 
-cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an. 
 
La 1 ianuarie 2021 efectivul demografic al județului Neamț era de 561.352 

persoane, din care populația stabilă din mediul rural reprezenta 60,85% (respectiv 341.609 
persoane). 

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2021, populația stabilă a comunei Gârcina 
număra 4868 persoane, în termeni procentuali reprezentând 1.42% din totalul populației 
rurale înregistrată în județul Neamț. Pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, în perioada 2011-
2021, populația comunei Gârcina a înregistrat o creștere de 94 persoane, de la 4774 in 
2011 la 4868 în 2021, conform INSSE.
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Tabel 5 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2021 

Localitatea Populaţia 
stabilă 

Populaţia 
stabilă M/F 

Sex Din care, pe grupe de vârstă 

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 

Comuna Gârcina 4868 2433 M 120 125 129 161 162 163 205 

2437 F 92 133 135 149 146 158 183 

continuare 

35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 şi peste 

156 201 217 229 128 143 94 64 57 54 30 

148 198 193 218 104 122 119 93 91 89 59 
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Tabel 6 Componentele evoluţiei numărului populaţiei 

Comuna 
Gârcina 

Numărul 
populaţiei cu 
domiciliul în 
localitate la 
începutul 

anului 

Născuţi-vii Morţi Spor natural Stabiliri de 
domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 
domiciliul din 

localitate 

Soldul 
schimbărilor de 

domiciliu 

Anul 2015 4937 55 57 -2 89 83 6 

Anul 2016 4943 45 82 -37 76 86 10 

Anul 2017 4901 51 59 -8 68 65 3 

Anul 2018 4898 39 84 -45 105 81 24 

Anul 2019 4882 42 60 -18 101 78 23 

Anul 2020 4890 41 72 -31 86 79 7 

 continuare 

Imigrări Emigrări Soldul 
mişcării 
externe 

Numărul populaţiei 
cu domiciliul în 

localitate la 
sfârşitul anului 

Persoane cu 
reşedinţa în 
localitate şi 

domiciliul în altă 
localitate 

Persoane cu 
domiciliul în 
localitate şi 

reşedinţa în altă 
localitate 

Soldul 
schimbărilor 
de reşedinţă 

Numărul populaţiei 
la sfârşitul anului 

2 1 1 4943 10 34 -24 4953 

4 6 -2 4901 16 32 -16 4917 

2 3 -1 4898 11 54 -43 4909 

4 9 -5 4882 18 51 -33 4900 

1 3 -2 4890 21 35 -14 4911 

0 7 -7 4868 15 38 -23 4883 
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Tabel 7 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2014-2020 

Localitatea 1 iulie 2014 1 iulie 2015 1 iulie 2016 1 iulie 2017 1 iulie 2018 1 iulie 2019 1 iulie 2020 

Comuna Gârcina 4924 4943 4933 4898 4877 4893 4871 

 

 

Tabel 8 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2020 

Localitatea Număr total locuinţe  Suprafaţa locuibilă -mp- 

Comuna Gârcina 1832  93325 

 

 

Tabel 9 Echipare edilitară în anul 2020 

Localitatea Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile  

- km - 

Lungimea totală simplă a conductelor de 
canalizare  

- km-  

Comuna Gârcina 13,7 Nu dispune de canalizare 

 

 

Tabel 10 Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15 - 64 ani) 

Comuna Gârcina 2020 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 

Pondere şomeri în populaţia stabilă 1,4 1,2 1,1 1,3 1,6 1,7 1,8 1,6 

Număr şomeri înregistraţi 43 38 33 39 49 52 55 49 

continuare 

2020 2021 

Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

1,5 1,6 1,7 1,6 1,3 1,2 1,2 

47 49 53 50 40 38 37 
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2.6 Circulaţia 

Lungimea totală a drumurilor care leagă aşezările comunei însumează 44,50 km, 
din care vicinale 25 km (pietruiţi şi parţial pietruiţi), judeţene 15 km, naţionale 4,50 km 
(reprezentaţi de drumurile naţionale DN 15C, DN 15D). 

Infrastructura de transport existentă în acest moment la nivelul comunei Gârcina 
este următoarea: 

Drumul Naţional DN 15C Piatra Neamţ – Tg. Neamţ, în lungime de 4,50 km, pe 
teritoriul comunei Gârcina; 

Drumul Național  DN 15D – Piatra Neamț – Roman – Vaslui; 
Drumul Judeţean DJ 157D – DN 15C - Gârcina; 
Drumul Județean DJ 157E – DN 15C – Almaș – Mănăstire Almaș; 
Drumul Comunal DC 145 – Gârcina – Cuejdiu; 
Drumul Comunal DC 145A – Gârcina – Oprișeni – Piatra Neamț (3,05 km). 
Reţeaua stradală este de calitate mediocră, o parte dintre străzile interioare fiind 

din pământ tasat natural, greu practicabile în anotimpurile umede. 
 

 
Figura 13 DN 15C – limită Piatra Neamț - Gârcina 
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Figura 14 DJ 157E – Intrare sat Almaș 

 
 

2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

Intravilanul existent este materializat in P.U.G. prin corelarea limitelor și suprafețelor 
aflate în evidența OCPI Neamt cu cele aflate în evidența Consiliului Local. 

Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate a fost marcat pe planuri. 
În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale: 

- Gârcina – reşedinţă de comună = 578,65 ha; 

- Almaş    = 300,98 ha; 

- Cuejdiu    = 302,09 ha; 

Suprafața intravilanului existent =1181,71 ha. 
Conform studiilor de fundamentare efectuate se constată neconcordanţe în datele 

introduse în bilanţul teritorial (zonificări, suprafeţe intravilan, categorii de folosinţă), toate 
aceste neconcordanţe având la bază modul de determinare al acestora la data realizării 
P.U.G. existent. 

Acestea au fost modificate, pe aceeasi structură prezentată în lucrare, obţinând 
date comparative de actualitate prin utilizarea hărţilor digitale create în acest sens, bazate 
pe date preluate din teren. 

În satul reşedinţă de comună (Gârcina), zona centrală cuprinde următoarele dotări: 
grădiniţă și școală, primărie, poliţie, dispensar medical, poştă. 
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Tabel 11 Intravilan existent Comuna Gârcina - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Intravilan UAT Garcina 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 7,22 0,61 

Cai de comunicatie: transport rutier 41,73 3,53 

Constructii tehnico-edilitare 0,00 0,00 

Gospodarire comunala, cimitire 1,26 0,11 

Institutii publice si servicii 13,40 1,13 

Locuinte si functiuni complementare 139,37 11,79 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 56,65 4,79 

Terenuri libere 898,75 76,06 

Terenuri neproductive 16,74 1,42 

Unitati Agro 0,12 0,01 

Unitati industriale si depozite 6,48 0,55 

Total 1181,71 100,00 

 
 
Tabel 12 Intravilan existent Localitatea Gârcina - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Garcina 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 4.27 0.74 

Cai de comunicatie: transport rutier 19.72 3.41 

Constructii tehnico-edilitare 0 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.81 0.14 

Institutii publice si servicii 9.81 1.70 

Locuinte si functiuni complementare 73.17 12.65 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 19.1 3.30 

Terenuri libere 445.35 76.96 

Terenuri neproductive 5.87 1.01 

Unitati Agro 0 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.56 0.10 

Total 578.65 100.00 
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Tabel 13 Intravilan existent Localitatea Almaş - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Almas 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 0,10 0,03 

Cai de comunicatie: transport rutier 9,52 3,16 

Constructii tehnico-edilitare 0,00 0,00 

Gospodarire comunala, cimitire 0,26 0,09 

Institutii publice si servicii 2,51 0,83 

Locuinte si functiuni complementare 31,78 10,56 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 10,56 3,51 

Terenuri libere 235,37 78,20 

Terenuri neproductive 4,85 1,61 

Unitati Agro 0,12 0,04 

Unitati industriale si depozite 5,92 1,97 

Total 300,98 100,00 

 
 
Tabel 14 Intravilan existent Localitatea Cuejdiu – zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Cuejdiu 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 2,85 0,94 

Cai de comunicatie: transport rutier 12,49 4,14 

Constructii tehnico-edilitare 0,00 0,00 

Gospodarire comunala, cimitire 0,19 0,06 

Institutii publice si servicii 1,09 0,36 

Locuinte si functiuni complementare 34,43 11,40 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 26,99 8,93 

Terenuri libere 218,04 72,18 

Terenuri neproductive 6,02 1,99 

Unitati Agro 0,00 0,00 

Unitati industriale si depozite 0,00 0,00 

Total 302,09 100,00 
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Tabel 15 Intravilan existent pe categorii de folosință 

  
CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

TERITORIU  

ADMINISTRATIV AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

AL UNTATII DE BAZA ARABIL PASUNI VII  LIVEZI PADURI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

    FANETE     SPATII VERZI   CAI FERATE     

EXTRAVILAN 508,53 1161,00 0,00 5,39 9295,23 14,71 34,22 0,30 10,07 11029,45 

INTRAVILAN 303,87 551,32 0,15 46,47 56,46 7,22 40,77 158,69 16,75 1181,71 

TOTAL 812,40 1712,32 0,15 51,86 9351,69 21,93 74,98 159,00 26,82 12211,16 

% DIN TOTAL 6,65 14,02 0,00 0,42 76,58 0,18 0,61 1,30 0,22 100,00 
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Figura 15 Grădiniţa cu program normal Gârcina, Școala cu clasele I-VIII 

 

 
Figura 16 Primăria şi Consiliul Local Gârcina 
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Figura 17 Poliţia Gârcina 

 
Figura 18 Ghişeu poştal şi Dispensar comunal 
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2.8 Zone cu riscuri naturale 

După cum reiese din secţiunea precedentă au fost identificate, pe teritoriul 
comunei Gârcina, terenuri cu riscuri de inundaţii. O parte dintre aceste terenuri se află în 
intravilan, o altă parte în extravilan, fiind propuse pentru punerea lor sub restricţie, referitor 
la realizarea construcţiilor. 

Pe teritoriul comunei, zonele cu risc de inundabilitate sunt situate în lungul 
Cuejdiului şi al pârâului Almaş, unde sunt necesare lucrări de reabilitare şi extindere a 
digurilor existente, de regularizare a cursului de apă şi de consolidare a malurilor. 

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii sunt identificate şi prezentate în 
următorul tabel: 

 
Tabel 16 Zone cu risc de inundabilitate 

 
Localitate 

 
Curs de apă 

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi 
accidente la construcţii hidrotehnice 

 
Cuejdiu 

U.T.R. 3a, 3b, 3c 

Cuejdiu 25 gospodării, 2 km DC, 1 podeţ, 10 punţi, 4 ha teren 
arabil 

Runcu 1 podeţ (DC) 

Sălătrucu 3 gospodării, 1 obiectiv: magazin, 1 pod (DS) 

Ciuculoaia 2 gospodării, 0,7 km DC, 1 podeţ (DC) 

Sihastrului - 

Slatina 3 gospodării, 1 pod (DC) 

Gârcina 
U.T.R. 1a, 1b, 1e 

Cuejdiu 7 gospodării, 1 km DC, 2 poduri (DC), 7 punţi 

Gârcinuţa 0,2 km DC, 2 poduri (DC), 1 podeţ (DC) 

Boroda 1 podeţ (DC) 

Slatiana 5 gospodării, 1 pod (DC) 

Vişan 10 gospodării, 0,7 km DC, 1 pod (DC), 7 podeţe, 2 ha 
teren arabil 

Almaş Almaş 30 gospodării, 5 km DC, 20 punţi, 10 ha teren arabil 

Sasca 2 gospodării, 0,5 km DC, 1 pod (DC) 

 
Zonele care prezintă riscul alunecărilor de teren se găsesc pe terenurile cu 

folosinţă pentru păşune şi fâneţe naturale. În prezent, alunecările deţin un rol restrâns în 
modelarea versanţilor de pe teritoriul comunei, majoritatea lor fiind o consecinţă a 
reactivării unor alunecări mai vechi, produsă în anii cu exces de umiditate. Grosimea 
deluviilor antrenate în mişcare este mică, dar consolidarea versanţilor rămâne una dintre 
priorităţile Consiliului Local al comunei Gârcina. 

Există risc de alunecare și în cazul lacului Cuejdel – U.T.R. 3c. Faza actuală a 
alunecării nu poate fi considerată de stabilizare totală, fenomenul putându-se activa din nou 
în contextul defrișărilor. 

Este necesar ca administraţia locală să întocmească programe şi să rezerve 
fondurile necesare pentru combaterea acestor riscuri. 

 

 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  
 49 

2.9 Echipare edilitară 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, personalul didactic 
numără în 2019, 23 (4 învățământ preșcolar, 7 învățământ primar, 12 învățământ 
gimnazial) de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în două şcoli şi două grădiniţe 
care numără 17 de săli de clasă. Şcolile dispun de o sală de sport şi un teren de sport. 
Populația școlară în anul 2019 este alcătuită din 238 de elevi și 84 de preșcolari. 

 
Tabel Populația școlară pe niveluri de educație 

Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Învățământ 
preșcolar 

98 105 92 88 78 76 82 84 

Învățământ 
primar 

160 151 156 140 139 151 142 133 

Învățământ 
gimnazial 

149 147 135 136 116 107 110 105 

Total 407 403 383 364 333 334 334 322 

 
Sistemul de învăţământ trebuie modernizat pentru a corespunde exigenţelor de 

construire a carierei profesionale impuse de statutul de cetăţean european. 
Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţie se realizează 

printr-un cabinet medical, un cabinet stomatologic, un laborator medical și o farmacie în 
care lucrează 3 medici, 3 asistenţi și 2 farmaciști. 

 

 
Figura 19 Şcoala Cl. I-VIII Gârcina, sat Cuejdiu 
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Figura 20 Şcoala cl. I-VIII Gârcina 

 

Serviciile oferite de oficiul poştal comunal includ: distribuţie corespondenţă, 
mesagerie, filatelie; servicii financiare (mandate poştale, mandate telegrafice); servicii 
diverse în baza unor convenţii încheiate cu alţi agenți economici (pensii, alocaţii, energie 
electrică, telefoane, apă, etc.); activităţi comerciale (vânzari de papetărie, cosmetice, cărţi). 

Comuna mai dispune de o bibliotecă comunală, care pune la dispoziția elevilor un 
număr de 17900 volume de cărți, și de o bază sportivă performantă. 
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Figura 21 Biblioteca comunală 

 

Baza sportivă multifuncţională de tip II din comuna Gârcina este prevăzută cu teren 
de sport pentru baschet, handbal şi tenis, toate la standarde şi dimensiuni omologate, 
patru stâlpi de nocturnă, cu înălţimea de nouă metri fiecare, vestiare, opt locuri de parcare 
şi spaţii verzi. Baza sportivă a mai fost prevăzută cu reţea de apă şi canalizare, cu puţ forat 
şi rezervor vidanjabil şi are o suprafaţă totală de 1419 m2. 
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Figura 22 Teren fotbal – Baza sportivă 

 
 

2.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile apelor care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă 
risc de inundabilitate. 
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Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat 
comuna. 

 

 
Figura 23 Râul Cuejdi 

 

2.9.2 Alimentarea cu apă 

În comuna Gârcina există o reţea de aducţiune, cu o lungime de 2,3 km şi una de 
distribuţie a apei potabile, cu o lungime de 13,7 km. Această reţea este formată dintr-o 
staţie de pompare apă, amplasată în incinta a două rezervoare, situate pe teritoriul 
municipiului Piatra Neamţ. Staţia de pompare este echipată cu 1+1 electropompe, având 
debitul de 5 l/s şi înălţimea de pompare de 114 m, realizată îngropat. Conducta de refulare 
de la staţia de pompare la rezervorul de înmagazinare este realizată îngropat, prin 
conducte de polietilenă de înaltă densitate, având presiunea nominală de 16 atm. 
Rezervorul de înmagazinare cu o capacitate de 300 m.c. este amplasat în comuna 
Gârcina, la cota 475 m, fiind realizat semi îngropat, din beton armat. Reţeaua de distribuţie 
a apei este realizată prin conducte de polietilenă de înaltă densitate, cu presiunea 
nominală de 6 atm. şi este montată îngropat, de-a lungul străzilor existente ale comunei, 
fiind echipată cu hidranţi subterani pentru incendiu şi cişmele publice pentru alimentarea cu 
apă. Prin punerea în funcţiune a acestei investiţii s-a realizat distribuirea în medie a 
155000 m.c. de apă potabilă pe an, în comuna Gârcina. 

Cu toate acestea reţeaua nu acoperă întreg teritoriul comunei, astfel încât 
extinderea şi modernizarea ei trebuie să reprezinte o prioritate pentru Consiliul Local şi 
Primăria comunei Gârcina, pentru a asigura distribuţia apei potabile pe întreg teritoriul 
comunei. 
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2.9.3 Canalizare 

Comuna Gârcina nu dispune de o reţea de canalizare care să asigure necesarul 
actual al locuitorilor comunei aceasta fiind una dintre principalele obiective de investiţii ale 
Consiliului Local şi Primăriei comunei Gârcina. 
 

2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 

Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 43,6 km, din care: 
- LEA 110 kv = 18,9 km; 
- LEA 220 kv =   3,0 km; 
- LEA   20 kv = 21,7 km. 
În comuna Gârcina există un număr de aproximativ 1600 locuinţe abonate la 

reţeaua de energie electrică. 
 

2.9.5 Telefonie 

În comuna Gârcina există un număr de 450 de abonaţi la reţeaua de telefonie fixă 
şi un număr de 40 de calculatoare care aparţin instituţiilor publice din comună, ceea ce 
presupune existenţa unei reţele de internet prin fibră optică. 
 

2.9.6 Alimentarea cu energie termică 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât cabinetele medicale, clădirile 
social-edilitare din centrul satului reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi 
dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în celelalte sate ale comunei. 

2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

Comuna Gârcina dispune de o reţea de alimentare cu gaze naturale, cu o lungime 
de 2 km, valoare care nu asigură necesarul actual al comunei, extinderea ei fiind una dintre 
principalele obiective de investiţii ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Gârcina. 

2.9.8 Gospodărire comunală 

Pe raza comunei Gârcina sunt 4 cimitire: două în localitatea Gârcina şi câte unul în 
localităţile Cuejdiu şi Almaş. Cimitirele au fost identificate şi delimitate pe 
planuri(31_RUZ_Garcina_5000, 32_RUZ_Almas _5000, 33_RUZ_Cuejdiu_5000). 

Cimitirele de pe raza comunei Gârcina nu au asigurate zone de protecţie sanitară. 
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Figura 24 Cimitirul Mănăstirii Sf. Gheorghe 

Serviciul de salubritate în comuna Gârcina este realizat de către A.D.C.I.S. 
Gârcina S.R.L. de la punctele de colectare instituite şi reprezentate pe planuri. 

În prezent principala „producţie” umană o constituie emisia de deşeuri menajere. 
Pentru comuna Gârcina soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie 

participarea la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către 
punctele de preluare stabilite. 

Pentru aceasta este nevoie de organizarea sistemului de colectare şi formarea 
deprinderilor cetăţenilor pentru conformare la restricţiile de selectare, depozitare, transport, 
etc. Un element important îl constituie aplicarea proiectului zonal de management integrat 
al deşeurilor. Agenţii economici au obligaţia reciclării deşeurilor de tip industrial. 

Situaţia existentă nu prevede zone de picnic în cadrul comunei Gârcina. Zonele de 
picnic propuse sunt prezentate la capitolul Propuneri şi delimitate pe planuri. 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 
al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în 
conformitate cu prevederile legale. 
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2.10 Potenţialul turistic al comunei 
 

Obiective turistice naturale și antropice 
 
Rezervația naturală Lacul Cuejdel 
 
Lacul Cuejdel s-a format pe afluentul cu același nume de pe partea stângă a râului 

Cuejdiu. Are la origine o alunecare de teren de mari dimensiuni, cu o suprafață de peste 35 
ha, care a afectat versantul stâng al Văii Cuejdiului, în mai multe etape, începând din anul 
1978 și până în anul 1991 când masa alunecării de teren a barat în totalitate albia pârâului, 
favorizând acumularea apei. 

Din punct de vedere geografic, lacul este situat în Munții Stânișoarei, în bazinul 
Cuejdiului, afluent al Bistriței pe stânga, la circa 20 km nord – vest de orașul Piatra Neamț. 
Lacul se întinde pe o suprafață de circa 150 ha și are o adâncime medie de aproximativ 10 
m. 

Prin prisma frumuseții deosebite peisagistice, a caracteristicilor geomorfologice, 
limnologice și biodiversității specifice a locului ce îi atestă autenticitatea, Lacul Cuejdel a 
fost declarat rezervație naturală prin intermediul Hotărârii de Guvern numărul 2151 din 30 
noiembrie 2004, hotărâre privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice. Conform clasificării IUCN, rezervația se încadrează în 
categoria a IV-A – arie naturală. 

 

 
Figura 25 Lacul Cuejdel 
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Mănăstirea Almaș 
 
Mănăstirea Almaş este situată pe valea pârâului Almaş din comuna Gârcina, într-o 

poiană de la piciorul unui deal împădurit, la aproximativ 12 km nord-vest de oraşul Piatra 
Neamţ şi la o altitudine de 510 m.  

Mănăstirea de la Almaş îşi are originile într-o veche obşte călugărească din secolul 
al XV-lea condusă de sihastrul Vasile Almaș, originar din Ţara Haţegului. Acesta, ajutat de 
răzeşi, construieşte în anul 1659 un paraclis de lemn, care purta hramul Sfântului Nicolae 
şi pe care l-a împodobit cu icoanele mari şi iconostasul aduse de la biserica din satul de 
unde fusese nevoit să plece în pribegie. Aceste obiecte bisericeşti există şi astăzi şi pot fi 
văzute în muzeul Mănăstirii Almaş. 

Arhitectura bisericii este deosebită. Construită în formă de cruce, biserica are trei 
turle aşezate pe axa est-vest, iar cea din mijloc este mai înaltă. În exterior, la miază-zi şi la 
miază-noapte sunt ataşate altarului două pridvoare care au rolul de veştmântar şi 
precomidiar. Meşterii locali Vasile Găman, Gheorghe Ursu şi Moroiu Constantin au lucrat 
din lemn de stejar sculptura tâmplei şi a mobilierului.  

Cu toate că la origini a fost un complex mănăstiresc destinat călugărilor, odată cu 
reconstrucţia din anul 1821, acesta a fost populat cu maici. Prima stareţă a mănăstirii a fost 
Glafira Holban, apoi sora episcopului Melchisedec Ştefănescu, al Romanului, monahia 
Suzana. 

 

 
Figura 26 Mănăstirea Almaş 
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Schitul “Sfântul Cuvios Daniil Sihastru”  
 
Schitul “Sfântul Cuvios Daniil Sihastru” este situat în satul Cuejdel, la 14 km 

distanţă de Municipiul Piatra Neamţ, pe drumul Piatra Neamţ – Târgu Neamţ şi la 12 km la 
stânga de comuna Gârcina. 

Schitul este înfiinţat în luna mai a anului 1998, însă, în prezent, biserica şi chiliile 
sunt în faza de construcţie. Cu toate acestea patru reprezentanţi ai bisericii veghează zi şi 
noapte pentru săvârşirea ritualurilor ortodoxe, alături de sutele de credincioşi sosiţi anual în 
vizită. 

 

 
Figura 27 Schitul Sfântul Cuvios Daniil Sihastru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" 
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Aşezarea este atestată într-un document de la Ştefan cel Mare din 4 octombrie 

1458 prin care se stabileşte hotarul "braniştei" Mănăstirii Bistriţa, purtând denumirea de 
Gârcina. Aici a funcţionat o mănăstire de maici care şi-au construit o bisericuţă de lemn. Pe 
latura de sud-est a incintei actuale se mai văd şi astăzi urmele bisericii aparţinând 
mănăstirii, marcate printr-o ridicătură de pamânt, având rol de protecţie. Dintre obiectele de 
patrimoniu au mai rămas aici două Penticostare tipărite la Bucureşti în 1773, două 
Antologhionuri tipărite la Iaşi în 1775, ambele în limba slavonă, şi un clopot din 1836. 

 

 
Figura 28 Biserica Pogorârea Sfântului Duh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biserica "Duminica Tuturor Sfinților" 
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Biserica cu hramul "Duminica Tuturor Sfinților" a fost construită în jur de 1821, a 

avut parte de adăugiri în 1851 şi a fost restaurată în perioada 1992-1994. Această biserică 
face parte din Complexul Mănăstiresc Almaș și se află pe lista monumentelor istorice din 
judeţul Neamţ. 

 

 
Figura 29 Biserica Duminica Tuturor Sfinților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Peștera 
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Mănăstirea Peștera este situată în sud-estul localității Gârcina. Înălțată în anul 

1990 pe vechiul terasament al căii ferate forestiere de pe Dealul Peștera, Mănăstirea 
Peștera a fost la inceput un schit de călugări. Biserica mănăstirii a fost construită între anii 
1993-1997 și poartă hramurile "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" și "Sfânta Treime", iar 
paraclisul "Acoperământul Maicii Domnului". În prezent este o mănăstire de maici.  

Accesul este abrupt și impracticabil pe vreme nefavorabilă. 
 

 
Figura 30 Mănăstirea Peștera 

 
Tabel 17 Lista monumentelor istorice (comuna Gârcina), 2010 

Cod LMI Denumire Localitate Datare 

NT-II-a-B-10585 Mânăstirea Almaș sat Almaș sec. XVIII-XIX 

NT-II-m-B-10585.01 Biserica Duminica Tuturor Sfinților sat Almaș 1821 

NT-II-m-B-10585.02 Case monahale sat Almaș sec. XIX 

NT-II-m-B-10622 Biserica Pogorârea Sf. Duh sat Gârcina        1668 

 
 
Teritoriul comunei Gârcina se dovedește a fi astfel favorabil pentru 

practicarea a diferite forme de turism: 
- Turism cultural istoric și religios; 
- Turism de sejur pentru practicarea de drumeții și excursii; 
- Turism piscicol; 
- Agroturism; 
- Turism etnografic. 
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Infrastructură de turism – spații de cazare 
Există un număr mic de spații de cazare disponibile nevoilor și exigențelor turiștilor. 

 

 
Figura 31 Pensiunea Bălan (sat Gârcina) – 24 locuri de cazare 
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Figura 32 Pensiunea Alis (sat Almaș) – 48 de locuri de cazare 

 

 
Figura 33 Pensiunea Doli (sat Cuejdiu) – 12 locuri de cazare 
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2.11.Probleme de mediu 
 

Calitatea aerului în comună nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip 
industrial şi de tip urban la niveluri care depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: 
populaţia, mediul natural şi mediul construit. 

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse 
atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor 
scurmătoare. 

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt 
reprezentate, mai ales, de traficul rutier, dar nivelul nu este atât de accentuat şi afectează 
numai o parte a comunei. 

 
Date specifice cu privire la ariile protejate, parcuri sunt prezentate în raportul de 

mediu cu încadrările legale ale acestora. 
  

Surse de poluare a atmosferei 
 

Calitatea atmosferei în comuna Gârcina este afectată de poluanţi emişi de surse 
de tip industrial, dar la niveluri care nu depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: 
populaţia, mediul natural şi mediul construit. 

Alte surse sunt ocazionale şi sunt identificate la cetăţenii care dau foc primăvara 
gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor materiale postutilizare, ignorând normele şi 
restricţiile impuse de legislaţie. 

Sursele de poluare industrială actuale sunt date de activităţile dezvoltate în 
comună: prelucrarea lemnului şi mobilă, prelucrări mecanice. Nu se constată emisii de 
poluanţi care să pună în pericol starea de sănătate a oamenilor şi să afecteze 
biodiversitatea. 

 
Apa potabilă 
 
Alimentarea cu apă potabilă a comunei Gârcina se face din două rezervoare 

situate pe teritoriul municipiului Piatra Neamţ. Aceasta este relativ sensibilă la un regim 
pluviometric sărac şi la contaminare microbiologică. 

 
Apele menajere şi industriale 
 
Principalele surse de ape uzate din comună provin din: 

- activităţi zootehnice - partea lichidă care uneori se stochează separat; 
- activităţi de servicii: spălarea maşinilor în regim necontrolat. Se utilizează 

detergenţi (biodegradabili); aceste ape nu se colectează, dar contaminează semnificativ 
spaţiul intravilan; 

- activităţi menajere şi sociale rezultate din activităţile casnice. 
 

Sol 
Nu se poate vorbi despre o poluare excesivă a solului şi subsolului ca urmare a 

acţiunilor antropice sau naturale. 
Se remarcă o duritate excesivă a solului, o creştere a conţinutului de nitraţi 

nemetabolizaţi de către plante. În schimb, pH-ul este normal, iar compoziţia minerală, 
favorabilă vegetaţiei normale. 
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2.12 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii) 

Remarcăm disfuncţionalităţi în activitatea economică din comună, caracteristice 
perioadei de tranziţie spre economia de piaţă. 

Atât activităţile agricole, cât şi cele cu caracter industrial sunt în formare şi o 
zonificare judicioasă a funcţiunilor urbanistice este oportună a se aplica: 

- Zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. şi care constau în 
alunecări de teren, inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei locale ca, pe 
baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor; 

- În activitatea economică de tip industrial şi agrozootehnic este necesar a se 
definitiva fluxurile tehnologice naţionale, pe baza cărora să se elaboreze Planul Urbanistic 
Zonal, în care să se precizeze şi condiţiile de mediu; 

- Comuna dispune de mari suprafeţe de fâneţe şi se pretează la creşterea 
animalelor, în consecinţă se cere studierea posibilităţii de prelucrare a produselor lactate, a 
lânii; 

- Existența cimitirelor în apropierea zonelor construite; 
- Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător; 
- Lipsa infrastructurii necesare pentru turism în anumite puncte de atracție (starea 

precară a drumurilor, neechiparea adecvată tehnico-edilitară); 
Acest lucru impiedică dezvoltarea turismului la nivelul comunei. În ultimii ani fluxul 

turistic al comunei prezintă fluctuații de la an la an. 
 

Tabel 18 Sosiri ale turiștilor în perioada 2010 – 2020 

Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul 
de turiști 

425 741 710 501 781 710 1914 2350 2235 3581 1940 
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În urma analizei acestor probleme, cauze şi obstacole, prezentăm următoarele 
disfuncţionalităţi pe domenii: 

Tabel 19 Disfuncționalități la nivelul teritoriului comunei Gârcina: 

DOMENII DISFUNCŢIONALITATI 

 AGRICULTURĂ 

a) Organizarea deficitară, fărâmiţarea exagerată a proprietăţilor 
agricole; 

b) Culturi care dau producţii variabile atât în spaţiu cât şi în timp 
datorită  posibilităţilor materiale reduse ale proprietarilor de 
terenuri agricole, condiţiilor meteorologice nefavorabile în 
fazele de vegetaţie, ineficienţa sau lipsa asolamentelor, lipsa 
de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol, 
lipsa unor lucrări ameliorative; 

c) Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinţă a terenurilor; 
d) Dezechilibrarea structurii pe categorii de culturi; 
e) Dotarea actuală este insuficientă comparativ cu suprafaţa 

agricolă; 
f) Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de aprovizionare 

tehnico – materială a serviciilor pentru agricultură; 
g) Slaba implicare în preluarea producţiei agricole de la 

producători; 
h) Reducerea accentuată a efectivelor de animale şi scăderea 

calităţii materialului genetic. 

INDUSTRIE 

• Migraţia forţei de muncă calificate; 

• Existenţa a numeroase spaţii de producţie neutilizate; 

• Capacitatea scăzută de adaptare a sistemelor de producţie la 
cerinţele economiei de piaţa  

• Implementarea slabă a sistemelor de asigurare a calităţii 
produselor . 

TURISM a) Se recomandă dezvoltarea structurilor specifice turismului de 
tranzit; 

SERVICII 
▪ Domeniul serviciilor pentru persoane este mai slab reprezentat 

în   localitatile comunei;   
▪ Existenţa unor servicii sub standarde; 

REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

• Extinderea sistemelor centralizate  de echipare edilitară pe 
întreg teritoriul administrativ al comunei; 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

• Degradarea echilibrului demografic, şomaj ridicat, grad de 
dependenţă economică mare. 

• Populaţia vârstnică, care are o pondere importantă, ridică 
probleme de investiţii pentru ocrotirea sănătăţii, pentru 
ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc.  

• Insuficienţa locurilor de muncă pentru  populaţia tînără  ce are 
drept consecinţă  migrarea acesteia către centrele urbane. 

LOCUIREA 

• Zone cu P.O.T. şi C.U.T. foarte mic;  

• Unele locuinţe sunt amplasate pe zone cu risc de 
inundabilitate şi alunecări de teren; 

• Insuficienţa dotărilor de strictă necesitate la toate locuinţele; 
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DOTĂRI SOCIAL – 
CULTURALE 

• Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi 
reconversie profesională; 

• Capacitate insuficientă pentru anumite specialităţi, absenţa sau 
slaba reprezentare a unor profile importante; 

• Insuficienta reprezentare a unor dotări de cultură şi recreere; 

• Deplasarea  pentru asigurarea unor servicii de natură 
administrativă. 

• Deplasarea populaţiei în centrele urbane pentru investigaţii şi 
servicii de specialitate;  

ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE  

• Drumuri  comunale şi săteşti pe anumite sectoare cu 
îmbrăcăminte degradată; 

• Pe timp nefavorabil, datorită amenajării şi echipării 
necorespunzătoare, pe tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, 
drumurile sunt impracticabile; 

• Lipsa trotuarelor. 

GOSPODĂRIREA 
APELOR 

• Lipsa unor studii pentru valorificarea surselor de apă subterane 
existente în comună pentru asigurarea necesarului de apă. 

ALIMENTARE CU 
APĂ 

• Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă care să 
asigure necesarul populaţiei; 

CANALIZARE • Extinderea  sistemului centralizat de canalizare menajeră; 

TELECOMUNICAŢII • Cereri de instalare a  noi posturi telefonice neonorate. 

PROBLEME DE MEDIU 

PROTECŢIA ŞI 
CONSERVAREA 
MEDIULUI 

• Degradarea unor terenuri prin eroziune şi exces de umiditate; 

• Lipsa informaţiilor pentru populaţia comunei Gârcina cu privire 
la importanţa protecţiei mediului înconjurător; 

• Lipsa informaţiilor privind sursele de poluări accidentale a 
factorilor de mediu: aer , apă, sol.   

DEPOZITAREA 
DEŞEURILOR 
MENAJERE 

• Inexistenţa unui sistem centralizat de colectare şi depozitare a 
deşeurilor menajere; 

• Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere 
provenite din gospodării. 

 

2.13 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

- Sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii 
de producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare 
Regională, de Fondul Român de Dezvoltare Socială sau de alte organisme internaţionale; 

- Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip 
menajer şi industrial; 

- Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare 
corespunzătoare; 

- Realizarea si extinderea reţelei de canalizare, în condiţii sanitare 
corespunzătoare; 
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- Industrializarea în comună a materialului lemnos rezultat din exploatările 

forestiere învecinate; 
- Modernizarea drumurilor existente şi crearea altor drumuri noi, în funcţie de 

necesităţi; 
- Amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile naționale, 

județene, comunale, uliţe, etc.; 
- Realizarea şi extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la 

internet; 
- Construirea de către populaţie a podeţelor aferente căilor de acces din 

gospodării; 
- Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat; 
- Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer - fecaloide; 
- Îmbunătăţirea relaţiei periurbane cu municipiul Piatra Neamţ; 
- Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 
- Dezvoltarea turismului rural şi al agroturismului; 
- Reglementări coerente şi unitare de urbanism; 
- Configurarea zonei industriale a comunei; 
- Parcelări în zona bună pentru construcţii. 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 

3.1 Studii de fundamentare 

Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă: 

- Dezvoltarea în continuare a aşezărilor umane pe structura vetrelor de sat 
existente; 

- Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele predispuse riscurilor naturale; 

- Echiparea edilitară a comunei în condiţii ecologice; 

- Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale; 

- Dezvoltarea economiei locale. 
 

3.2 Evoluţie posibilă, priorităţi 

Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ comuna în zona 
teritorială cu profil turistic - recreativ, cu gospodării care corespund condiţiilor pentru 
practicarea activităţilor de agroturism. 

Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unităţi industriale, de 
unităţi agrozootehnice, de unităţi prelucrătoare de lemn exploatat în comună. 

Se impune, cu prioritate: 
- Analiza pe bază de P.U.Z. a zonelor trecute cu indicativul de (I.T.) interdicţie 

temporară; 
- Modernizarea zonei de circulaţie (drumuri naționale, județene, comunale, uliţe), 

lucrări de întreţinere a întregii reţele de poduri; 
- Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 

mlăştinos) ca termen imediat; 
- Lucrări de echipare edilitară (canalizare, alimentare cu gaze naturale, inclusiv 

instalaţii aferente). 
 
Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 

dezvoltare ale administraţiei publice locale, în funcţie de fondurile avute la dispoziţie de 
Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat). 

 

3.3 Optimizarea relaţiilor în teritoriu 

În baza planurilor de amenajare a teritoriului rezultă că localităţile se vor dezvolta 
în limitele intravilanelor stabilite prin P.U.G. şi aprobate. 

Căile de comunicaţie: 
- Drumul naţional DN 15C, drumurile judeţene, drumurile comunale se vor 

moderniza pe amprizele celor existente; 
- Îmbrăcăminţile definitive, la toate categoriile de drumuri, se vor realiza după 

pozarea lucrărilor de echipare edilitară. 
Modernizarea drumului comunal DC 145A Gârcina – Oprişeni – Piatra Neamţ 

prevede lucrările necesare pentru asigurarea condiţiilor normale de circulaţie, iar tronsonul 
Km 0+000 – 3+050, propus pentru modernizare asigură accesul locuitorilor satului Oprişeni 
spre centrul administrativ al comunei şi spre terenurile agricole din zonă. 
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Soluţia de realizare adoptată prevede realizarea unui drum care să satisfacă 
cerinţele actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unui sistem rutier 
modern, realizat dintr-o succesiune de straturi rutiere alcătuite din strat de fundaţie din 
balast, strat de bază din piatră spartă, strat de legătură din beton asfalic de tip BADPC 25 
şi strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 a cărei durată de exploatare va fi sporită 
prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice şi printr-o întreţinere 
curentă şi periodică corespunzătoare care va fi asigurată de către Primăria Comunei 
Gârcina. 

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile 
„Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda 
analitică)” indicativ PD 177-2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, 
pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: 

- strat de fundaţie din balast în grosime de 25 cm după compactare; 
- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare; 
- strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 25 în grosime de 5 cm după 

compactare conform SR 174/1 – 2009; 
- strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm după 

compactare conform SR 174/1 – 2009. 
Acostamentele se vor realiza din piatră spartă cu o pantă transversală de 4% către 

şanţuri. Pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa şanţuri betonate dreptunghiulare 
turnate monolit pe o lungime de 2460 m.l., şanţuri care vor asigura o preluare şi o scurgere 
corespunzătoare a apelor meteorice. 

Drumurile vicinale în lungime totală de 6615 m.l. asigură legătura locuitorilor 
localităţii Gârcina cu centrul administrativ al Comunei Gârcina, deservind un număr de 
2548 locuitori stabili ai satului Gârcina şi totodată un număr de 4398 locuitori stabili ai 
comunei Gârcina, fiind singurele căi de acces pentru locuitorii întregii comune. 

Lungimea traseelor: 
- Drum vicinal   1 – L=  453 m.l.; 
- Drum vicinal   2 – L=  289 m.l.; 
- Drum vicinal   3 – L=  404 m.l.; 
- Drum vicinal   4 – L=1763 m.l.; 
- Drum vicinal   5 – L=  415 m.l.; 
- Drum vicinal   6 – L=1000 m.l.; 
- Drum vicinal   7 – L=1228 m.l.; 
- Drum vicinal   8 – L=  385 m.l.; 
- Drum vicinal   9 – L=  400 m.l.; 
- Drum vicinal 10 – L=  278 m.l. 

Prin realizarea podului peste râul Cuejdiu se va asigura un confort sporit al 
circulaţiei, o siguranţă în exploatare, favorizând, totodată, dezvoltarea turismului rural. Prin 
realizarea unui pod peste râul Cuejdiu sunt influenţate favorabil condiţiile igienico-sanitare 
în care trăiesc localnicii deoarece în prezent, pe timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor se 
desfăşoară anevoios. 

Podul peste râul Cuejdiu va avea lungime totală de 16,10 m, cu o deschidere de 
12 m, cu o parte carosabilă de 4 m. Îmbrăcămintea pe pod este bituminoasă, de tip BAP, 
cu aşternere manuală, în două straturi de câte 3 cm fiecare. 
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În urma propunerilor de modernizare a drumurilor din cadrul comunei Gârcina se 
evidenţiază următoarele lungimi pe categorii de drumuri: 

Tabel 20 Lungimea drumurilor pe categorii 

Categorii drumuri Lungime(km)(propus) 

DN 5,2 

DJ 8,2 

DC 8,3 

Străzi principale 17,4 

Străzi secundare 31,7 

Drumuri de exploatare 141,4 

 
 

3.4 Dezvoltarea activităţilor 

După cum am mai menţionat în capitolele anterioare, comuna se va dezvolta prin 
activităţi de prelucrare a lemnului, prin creşterea animalelor şi prin dezvoltarea 
agroturismului. 

De asemenea este necesară înfiinţarea de ateliere, de mică industrie, care să aibă 
la bază prelucrarea lemnului. Se poate rentabiliza creşterea animalelor prin crearea unor 
mici industrii de prelucrare a lânii. 
 

Agricultură 
 
- Promovarea unei politici în domeniul resurselor umane pentru creşterea 

competenţelor profesionale în practicarea unei agriculturi performante; 
- Valorificarea potenţialului local agricol prin crearea unei activităţi complexe de 

agricultură ecologică performantă cu tehnologie avansată; 
- Crearea de acumulări de apă pentru activităţi de piscicultură şi acvacultură; 
- Dezvoltarea activităţilor de horticultură montană; 
- Dezvoltarea unui sector zootehnic performant. 

 
Silvicultură 
 
- Dezvoltarea patrimoniului local silvic prin reîmpădurirea terenurilor exploatate 

forestier prin campanii planificate sau datorită manifestărilor naturale (doborâturi), a celor 
ameninţate de alunecări şi constituirea unor liziere de protecţie. 

-Crearea condiţiilor de dezvoltare a activităţilor de valorificare a resurselor silvice. 
 

Servicii 
 

- Încurajarea dezvoltării serviciilor către populaţie. Educarea populaţiei pentru 
creşterea exigenţelor şi apelarea la servicii diversificate orientate pe nevoi reale; 

- Înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru acoperirea nevoilor de competenţe 
în modernizarea vieţii economice şi sociale. 
 

 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  
 72 

Turism 
 

Comuna are un potenţial turistic deosebit care poate fi valorificat prin dezvoltarea 
unor servicii de atracţie specifice zonei: vânătoare, pescuit sportiv, agrement, etc., 
disponibile în toate anotimpurile. 

 
Proiectul “Management pentru aria naturală protejată – Lacul Cuejdel” 

Obiective: 
- Sprijinirea implementării unui management eficient al ariei naturale; 
- Promovarea obiectivelor de management ale ariei naturale; 
- Creșterea gradului de conștientizare a populației din zonă cu privire la protecția 

biodiversității. 
Rezervația dispune astfel de studii științifice, plan de management avizat, hartă 

G.I.S. a ariei naturale a lacului, infrastructură de informare/vizitare compusă din punct de 
informare în localitatea Gârcina, dotat cu touchscreen și trei puncte de observare situate la 
Nord, Est și Sud de Lacul Cuejdel, website al ANP Lacul Cuejdel și materiale informative 
(broșuri, pliante, afișe). 

În cadrul măsurii 313 “Încurajarea activităţilor turistice" au fost încheiate contracte 
de finanţare cu fonduri europene nerambursabile, pentru un număr de 9 beneficiari, pentru 
construirea – modernizarea de agropensiuni turistice şi pensiuni turistice, un proiect fiind 
finalizat și 8 proiecte aflate în implementare. 

 

 
Figura 34 Punct de Informare Lacul Cuejdel 
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Figura 35 Punct de observare, Lacul Cuejdel 

 
 

3.5 Evoluţia populaţiei 

Din datele obținute de la Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de 
statistică Neamț, evoluția populației la nivelul comunei Gârcina se află pe o pantă 
ascendentă, între anii 2016 – 2021. 

Un factor pozitiv în această evoluție pozitivă este reprezentat de sporul migratoriu 
pozitiv prezent la nivelul comunei în ultimii ani. 

Apar însă și o serie de factori negativi – fenomene demografice cu aspect negativ 
ce pot influența în timp evoluția populației: 

-spor natural negativ; 
-scăderea progresivă a populației tinere, fapt care duce la o îmbătrânire 

demografică. 

Având în vedere această evoluție constantă a populației se estimează o creștere a 
populației și pe viitor. Această creștere va fi susținută de mărirea suprafeței intravilanului 
comunei și de dezvoltarea economică a comunei. 

 

 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  
 74 

3.6 Organizarea circulaţiei 

3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun 

Reţeaua stradală de toate gradele este de calitate mediocră, intersecţiile de străzi 
nu sunt realizate conform normelor tehnice, o parte dintre străzile interioare sunt din 
pământ tasat natural, greu practicabile în anotimpurile umede. 

Se impun, ca prioritate de intervenţie: 
- Refacerea şi modernizarea conform normelor specifice a DN 15C, DN 15D şi 

amenajarea intersecţiilor; 
- Modernizarea străzilor interioare zonelor de locuit, inclusiv a intersecţiilor. 
 
Transportul local se asigură spre municipiul Piatra Neamţ cu autobuze aparţinând 

S.C. Transmoldavia S.A., pe relaţia Piatra Neamţ – Gârcina – Cuejdi şi S.C. Megatravel 
S.R.L., spre Almaş. Unităţile transportatoare vor fi obligate să modernizeze staţiile de 
călători şi să menţină permanent o stare de igienă corespunzătoare. 

Circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 15C Piatra Neamţ – Tg. Neamţ și DN 15D 
Piatra Neamț - Roman. 

Modernizarea acestor drumuri presupune rezolvarea intersecţiilor. Se impune 
delimitarea zonelor de siguranţă a DN 15C Piatra Neamţ – Tg. Neamţ și DN 15D Piatra 
Neamț - Roman. 

În cadrul sistemului reţelei de circulaţie este necesară întreţinerea podurilor şi a 
podeţelor. În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform 
prevederilor H.G. 525/96. 

Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene DJ 157 D DN 15 C – Gârcina şi a DJ 
157E DN 15C – Mănăstirea Almaş – Almaş, a reţelelor de energie electrică şi de 
telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a drumului, avându-se în vedere 
asigurarea spaţiilor de dezvoltare viitoare a drumului cu minim lăţimea unei benzi de 
circulaţie, zona de siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de 
minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. 

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în care 
drumul este în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, 
dar nu mai mic de 60º. 

Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de 
telecomunicaţii se face prin forare orizontală. 

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, a 
conductelor pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a 
drumului. 

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul este 
în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai 
mic de 60º. 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a 
drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi 
gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minim 26 m 
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pentru drumurile naţionale, de minim 24 m pentru drumurile judeţene şi de minim 20 m 
pentru drumurile comunale. 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea 
oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m 
de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al 
drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes 
naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere 
unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective 
turistice, cartiere, rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau 
construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii se 
vor executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona drumului. 

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere amenajarea 
acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de capacitate 
corespunzătoare scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor. 

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de 
categorie superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20m. 

Amplasarea staţillor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice 
locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil + 
acostament). Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor pentru 
scurgerea apelor. 

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor 
platforme din beton rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici. 

Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul 
drumului judeţean. 

Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe 
tubulare care să asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului. 

Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se 
vor avea în vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului CD 
173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumrilor publice şi Normativ 
CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 

Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face numai 
cu acordul administratorul drumului. 
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3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii 
şi amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul 2032. 

În componenţa intravilanului propus intră următoarele areale: 

- Gârcina – reşedinţă de comună = 351,65 ha; 

- Gârcina – trup izolat Frăsinel = 238,48 ha; 

- Almaş    = 293,12 ha; 

- Cuejdiu    = 302,26 ha. 

Zonificarea funcţională propusă preia configuraţia celei existente şi este prelucrată 
şi ordonată potrivit exigenţelor de organizare viitoare a localităţilor din comună. 

Zona centrală (centrul civic) pe teritoriul localităţii de reşedinţă, Gârcina, reprezintă 
un areal mobilat cu următoarele obiective: Poliția comunei Gârcina, sediul Primăriei 
Gârcina, Oficiul Poștal Gârcina, Dispensarul uman. 

Satul reşedinţă de comună, Gârcina cuprinde următoarele zone funcţionale: 

 - Zona de căi comunicaţie rutieră şi amenajări aferente; 

 - Zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare; 

- Zona gospodărire comunală (cimitire); 

- Zona cu unităţi industriale şi depozite; 

- Zona cu instituţii publice. 
În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări 

funcţionale existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 
La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru 

această lucrare, date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale comunei şi 
necesităţile de dezvoltare, toate acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane 
din România. 

Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu 
intravilanul propus se prezintă astfel: 
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Tabel 21 Intravilan propus comuna Gârcina Zonificare existentă 

Localitate/UTR [Ha]/% Intravilan UAT 

Zonificare functionala Total % 

Ape 7.22 0.61 

Cai de comunicatie - transport rutier 41.73 3.52 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 1.26 0.11 

Institutii publice si servicii 13.40 1.13 

Locuinte si functiuni complementare 139.37 11.76 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 56.65 4.78 

Terenuri libere 902.56 76.13 

Terenuri neproductive 16.74 1.41 

Unitati agro 0.12 0.01 

Unitati industriale si depozite 6.48 0.55 

Total 1185.52 100.00 

 

Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa 
funcţiunea terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea  funcţională dominantă şi/sau 
către zonarea funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente , a necesităţilor de 
dezvoltare ale comunei şi a dreptului asupra proprietăţii. Astfel zonificarea propusă devine 
conform tabelului: 
 

Tabel 22 Intravilan propus comuna Gârcina Zonificare propusă 

Localitate/UTR [Ha]/% Intravilan UAT 

Zonificare functionala Total % 

Ape 7.22 0.61 

Cai de comunicatie - transport rutier 41.73 3.52 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 1.26 0.11 

Institutii publice si servicii 18.03 1.52 

Locuinte si functiuni complementare 1027.88 86.70 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 65.66 5.54 

Terenuri libere 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 16.74 1.41 

Unitati agro 0.12 0.01 

Unitati industriale si depozite 6.89 0.58 

Total 1185.52 100.00 

 

Complementar, 1% din suprafaţa terenurile libere s-a propus a fi distribuită către 
zona Spaţii verzi, sport, agrement. 
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Tabel 23 Intravilan propus Gârcina Zonificare existentă 

Localitate/UTR [Ha]/% Garcina Garcina 

Zonificare functionala U.T.R. 1a % U.T.R. 1b % U.T.R. 1c % U.T.R. 1d % U.T.R. 1e % U.T.R. 1f % Total % 

Ape 0.20 0.82 1.22 1.08 0.00 0.00 1.74 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.91 

Cai de comunicatie - transport rutier 1.94 7.80 5.58 4.93 1.77 3.59 2.87 4.46 3.47 3.70 0.00 0.00 15.64 4.52 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.49 1.98 0.31 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.23 

Institutii publice si servicii 1.52 6.09 3.29 2.90 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 4.86 1.41 

Locuinte si functiuni complementare 8.26 33.21 28.63 25.27 2.94 5.98 15.74 24.41 15.05 16.06 0.00 0.00 70.62 20.43 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 1.72 6.90 5.49 4.85 2.24 4.54 4.31 6.69 5.05 5.39 0.00 0.00 18.81 5.44 

Terenuri libere 9.75 39.17 71.31 58.98 41.98 85.21 37.62 58.34 69.38 74.03 1.50 100.00 231.55 65.25 

Terenuri neproductive 0.89 3.59 1.70 1.50 0.34 0.68 1.99 3.09 0.72 0.77 0.00 0.00 5.64 1.63 

Unitati agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.11 0.43 0.25 0.22 0.00 0.00 0.20 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.16 

Total 24.88 100.00 117.79 100.00 49.27 100.00 64.49 100.00 93.71 100.00 1.50 100.00 351.65 100.00 

 
 
Tabel 24 Intravilan propus Gârcina Zonificare propusă 

Localitate/UTR [Ha]/% Garcina Garcina 

Zonificare functionala U.T.R. 1a % U.T.R. 1b % U.T.R. 1c % U.T.R. 1d % U.T.R. 1e % U.T.R. 1f % Total % 

Ape 0.20 0.82 1.22 1.04 0.00 0.00 1.74 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.90 

Cai de comunicatie - transport rutier 1.94 7.80 5.58 4.74 1.77 3.59 2.87 4.46 3.47 3.70 0.00 0.00 15.64 4.45 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.49 1.98 0.31 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.23 

Institutii publice si servicii 1.52 6.09 3.29 2.79 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 4.86 1.38 

Locuinte si functiuni complementare 17.91 71.99 99.23 84.24 44.51 90.33 52.99 82.16 83.73 89.35 1.50 1.50 299.87 85.27 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 1.82 7.29 6.21 5.27 2.66 5.39 4.69 7.27 5.74 6.13 0.00 0.00 21.11 6.00 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.89 3.59 1.70 1.44 0.34 0.68 1.99 3.09 0.72 0.77 0.00 0.00 5.64 1.60 

Unitati agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.11 0.43 0.25 0.21 0.00 0.00 0.20 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.16 

Total 24.88 100.00 117.79 100.00 49.27 100.00 64.49 100.00 93.71 100.00 1.50 100.00 351.65 100.00 
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Tabel 25 Intravilan propus  Gârcina – trup izolat Frăsinel Zonificare existentă 

Localitate/UTR [Ha]/% Frasinel Frasinel 

Zonificare functionala U.T.R. 4a % U.T.R. 4b % Total % 

Ape 0.00 0.00 1.11 0.51 1.11 0.46 

Cai de comunicatie - transport rutier 1.10 4.88 2.98 1.38 4.08 1.71 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 4.95 21.97 0.00 0.00 4.95 2.07 

Locuinte si functiuni complementare 0.37 1.63 2.18 1.01 2.55 1.07 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.00 0.00 0.29 0.13 0.29 0.12 

Terenuri libere 16.10 71.52 209.19 96.86 225.29 94.47 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.23 0.11 0.23 0.10 

Unitati agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 22.51 100.00 215.98 100.00 238.48 100.00 

 
 
Tabel 26 Intravilan propus Gârcina – trup izolat Frăsinel Zonificare propusă 

Localitate/UTR [Ha]/% Frasinel Frasinel 

Zonificare functionala U.T.R. 4a % U.T.R. 4b % Total % 

Ape 0.00 0.00 1.11 0.51 1.11 0.46 

Cai de comunicatie - transport rutier 1.10 4.88 2.98 1.38 4.08 1.71 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 4.95 21.97 4.63 2.14 9.58 4.02 

Locuinte si functiuni complementare 16.30 72.44 204.65 94.76 220.95 92.65 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.16 0.72 2.38 1.10 2.54 1.07 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.23 0.11 0.23 0.10 

Unitati agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 22.51 100.00 215.98 100.00 238.48 100.00 
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Tabel 27 Intravilan propus Almaş Zonificare existentă 

Localitate/UTR [Ha]/% Almas Almas 

Zonificare functionala U.T.R. 2a % U.T.R. 2b % Total % 

Ape 0.10 0.03 0.00 0.00 0.10 0.03 

Cai de comunicatie - transport rutier 9.45 3.20 0.07 1.19 9.52 3.16 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.26 0.09 0.00 0.00 0.26 0.09 

Institutii publice si servicii 2.51 0.85 0.00 0.00 2.51 0.83 

Locuinte si functiuni complementare 31.36 10.63 0.42 7.10 31.78 10.56 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 9.82 3.33 0.74 12.58 10.56 3.51 

Terenuri libere 227.10 79.62 0.41 7.01 227.51 78.20 

Terenuri neproductive 4.85 1.64 0.00 0.00 4.85 1.61 

Unitati agro 0.12 0.04 0.00 0.00 0.12 0.04 

Unitati industriale si depozite 1.66 0.56 4.26 72.12 5.92 1.97 

Total 287.22 100.00 5.90 100.00 293.12 100.00 

 
 
Tabel 28 Intravilan propus Almaş Zonificare propusă 

Localitate/UTR [Ha]/% Almas Almas 

Zonificare functionala U.T.R. 2a % U.T.R. 2b % Total % 

Ape 0.10 0.04 0.00 0.00 0.10 0.03 

Cai de comunicatie - transport rutier 9.45 3.29 0.07 1.19 9.52 3.25 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.26 0.09 0.00 0.00 0.26 0.09 

Institutii publice si servicii 2.51 0.87 0.00 0.00 2.51 0.86 

Locuinte si functiuni complementare 256.19 89.19 0.42 7.10 256.61 87.54 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 12.09 4.21 0.75 12.65 12.83 4.38 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 4.85 1.69 0.00 0.00 4.85 1.66 

Unitati agro 0.12 0.04 0.00 0.00 0.12 0.04 

Unitati industriale si depozite 1.66 0.58 4.67 79.06 6.33 2.16 

Total 287.22 100.00          5.90 100.00 293.12 100.00 
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Tabel 29 Intravilan propus Cuejdiu Zonificare existentă 

Localitate/UTR [Ha]/% Cuejdiu Cuejdiu 

Zonificare functionala U.T.R. 3a % U.T.R. 3b % U.T.R. 3c % Total % 

Ape 0.00 0.00 2.85 1.22 0.00 0.00 2.85 0.94 

Cai de comunicatie - transport rutier 0.94 6.82 10.58 4.52 0.97 1.79 12.49 4.14 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.19 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.06 

Institutii publice si servicii 0.79 5.73 0.30 0.13 0.00 0.00 1.09 0.36 

Locuinte si functiuni complementare 4.75 34.64 29.67 12.67 0.00 0.00 34.43 11.40 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.11 0.78 25.65 10.95 1.23 2.27 26.99 8.93 

Terenuri libere 7.09 50.43 159.07 67.95 52.05 95.93 218.21 72.18 

Terenuri neproductive 0.03 0.19 5.99 2.56 0.00 0.00 6.02 1.99 

Unitati agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 13.90 100.00 234.11 100.00 54.25 100.00 302.26 100.00 

 
 
Tabel 30 Intravilan propus Cuejdiu Zonificare propusă 

Localitate/UTR [Ha]/% Cuejdiu Cuejdiu 

Zonificare functionala U.T.R. 3a % U.T.R. 3b % U.T.R. 3c % Total % 

Ape 0.00 0.00 2.85 1.22 0.00 0.00 2.85 0.94 

Cai de comunicatie - transport rutier 0.94 6.74 10.58 4.52 0.97 1.79 12.49 4.13 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.19 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.06 

Institutii publice si servicii 0.79 5.66 0.30 0.13 0.00 0.00 1.09 0.36 

Locuinte si functiuni complementare 11.78 84.75 187.15 79.94 51.52 94.97 250.45 82.86 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.18 1.28 27.24 11.63 1.75 3.23 29.17 9.65 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.03 0.18 5.99 2.56 0.00 0.00 6.02 1.99 

Unitati agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 13.90 100.00 234.11 100.00 54.25 100.00 302.26 100.00 
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Tabel 31  Intravilan propus pe categorii de folosință 

  
CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

TERITORIU  

ADMINISTRATIV    AGRICOL (Ha)       NEAGRICOL (Ha) 

AL UNTATII DE BAZA ARABIL PASUNI VII  LIVEZI PADURI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

    FANETE     SPATII VERZI   CAI FERATE     

EXTRAVILAN 504.72 1161.00 0.00 5.39 9295.23 14.71 34.22 0.30 10.07 11025.64 

INTRAVILAN 307.68 551.32 0.15 46.47 56.46 7.22 40.77 158.69 16.75 1185.52 

TOTAL 812.40 1712.32 0.15 51.86 9351.69 21.93 74.98 159.00 26.82 12211.16 

% DIN TOTAL 6.65 14.02 0.00 0.42 76.58 0.18 0.61 1.30 0.22 100.00 

 
 

Tabel 32 Balanță comparativă Intravilan Existent/Propus comuna Gârcina 
 

Intravilan  
Suprafata 

intravilan existent 
(Ha) 

Suprafata intravilan 
propus (Ha) 

Diferenta 
(Ha) 

Diferenta % 
fata de 
existent 

 

Garcina 578.65 590.14 11.49 1.99  

Almas 300.98 293.12 -7.85 -2.61  

Cuejdiu 302.09 302.26 0.17 0.06  

Total 1181.71 1185.52 3.81 0.32 
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3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 
 

Zonele inundabile și cu risc de alunecări de teren de pe teritoriul comunei sunt 
identificate pe planşe hașurate conform legendei atașate. 

Includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea 
zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare prin 
alunecări de teren şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă 
acelea care să asigure protecţia zonelor din intravilan. 

Conform propunerii proiectantului şi însuşită de comuna Gârcina în cadrul 
dezbaterilor ce au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo unde 
a fost posibil) a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile etc.), iar 
zonele rămase în intravilanul propus, materializate pe planuri cu semne specifice, au fost 
constituite cu restricţii de construire până la eliminarea factorului de risc. 

Majoritatea zonelor cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate 
de-a lungul apelor ce srăbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite interdicţii 
conform înscrierilor din R.L.U. 

 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 
 

3.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile apelor care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă 
risc de inundabilitate. Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care 
străbat comuna. 

Se impune, de asemenea: 
 -Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare 

corespunzătoare; 

  -Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer – fecaloide. 

3.9.2 Alimentarea cu apă 

În comuna Gârcina există o reţea de aducţiune, cu o lungime de 2,3 km şi una de 
distribuţie a apei potabile, cu o lungime de 13,7 km. Această reţea nu acoperă întreg 
teritoriul comunei, astfel încât extinderea şi modernizarea ei trebuie să reprezinte o 
prioritate pentru Consiliul Local şi Primăria comunei Gârcina, pentru a asigura distribuţia 
apei potabile pe întreg teritoriul comunei. 

Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus extinderea reţelei de alimentare 
cu apă la nivelul tuturor străzilor din comună, însumând  aproximativ 59,3 km, valoare care 
asigură necesarul comunei. 

În acest moment Primăria are demarat un proiect de extindere a rețelei de 
alimentare cu apă pentru satul Almaș. 
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PROPUNERI PREVĂZUTE ÎN MASTER PLAN PENTRU SECTORUL APA SI APA 
UZATA JUDETUL NEAMŢ pentru alimentarea cu apă şi canalizarea din comuna Gârcina. 

 
ALIMENTAREA CU APĂ 
 

➢   Prevederile MASTERPLAN “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Neamt”-2014- elaborator APASERV NEAMŢ - Capitolul 7 - Planul 
de investitii pe termen lung. 
o Investitiile necesare in cadrul sistemului de alimentare cu apa din localitatea 

Gârcina sunt: 
▪ Conductă de aducţiune de la rezervor 6-6’ la Gârcina - 6000 m 
▪ Staţie de pompare Gârcina 
▪ Extindere reţea de distribuţie - 2000 m 
▪ Rezervor 1500 mc cu clorinare Gârcina 

o Investitiile necesare in cadrul sistemului de alimentare cu apa din localitatea 
Cuejdiu sunt: 
▪ Aducţiune prin pompare rezervor Gârcina - rezervor Cuejdiu De 110 

mm - 6500 m 
▪ Extindere reţea de distribuţie - 6000 m 
▪ Rezervor 500 mc Cuejdiu, inclusiv clorinare. 

o Investitiile necesare in cadrul sistemului de alimentare cu apa din localitatea 
Almaş sunt: 
▪ Aducţiune Sărata-Almaş - 2300 m 
▪ Extindere reţea de alimentare cu apă - 7000 m. 
 

3.9.3 Canalizare 
 

Comuna Gârcina nu dispune de o reţea de care să asigure necesarul actual al 
locuitorilor comunei, aceasta fiind una dintre principalele obiective de investiţii ale 
Consiliului Local şi Primăriei comunei Gârcina. 

În prezentul Plan Urbanistic General s-au propus realizarea reţelei de canalizare, 
la nivelul tuturor străzilor, însumând aproximativ 70,8 km, valoare care asigură necesarul 
comunei. 

In comuna Gracina nu exista in prezent o statie de epurare. Localitatea Garcina se 
racordeaza la reteua de canalizare a municipiului Piatra Neamt. Localitatea Cuejdi nu 
dispune in prezent de retea de canalizare si se propune racordarea la cea a localitatii 
Garcina.  

Pentru localitatea Frasinel se propune racordarea retelei de canalizare la reţeaua 
municipiului Piatra Neamt. 

Propunerile prevăzute în PUG cu privire la alimentarea cu apă şi reţeaua de 
canalizare sunt corelate cu MASTER PLANUL PENTRU SECTORUL APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
JUDEŢUL NEAMŢ din 2014. 
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PROPUNERI PREVĂZUTE ÎN MASTER PLAN PENTRU SECTORUL APA SI APA 
UZATA JUDETUL NEAMŢ pentru alimentarea cu apă şi canalizarea din comuna Gârcina. 

 
CANALIZARE 
 
Prevederile MASTERPLAN “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul Neamt”-2014- elaborator APASERV NEAMŢ - Capitolul 7 - Planul de 
investitii pe termen lung. 

o Investitiile necesare in cadrul sistemului de canalizare din localitatea Gârcina 
sunt: 
▪ Extindere reţea de canalizare în completarea proiectului în derulare pe 

o lungime de 3000 m. 
o Investitiile necesare in cadrul sistemului de canalizare din localitatea Cuejdiu 

sunt: 
▪ Extindere reţea de canalizare în completarea proiectului în derulare pe 

o lungime de 7500 m. 
o Investitiile necesare in cadrul sistemului de canalizare din localitatea Almaş 

sunt: 
▪ Staţie de epurare modulară 700 PE 
▪ Extindere colector Dn 300 mm - 4000 m 
▪ Extindere reţea de canalizare - 3000 m. 

 

3.9.4 Alimentare cu energie electrică 

Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 43,6 km, din care: 
- LEA 110 kv = 18,9 km; 
- LEA 220 kv =   3,0 km; 
- LEA   20 kv = 21,7 km. 

Deasemenea, extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public este o altă 
prioritate a Consiliului Local şi al Primăriei comunei Gârcina. Iluminatul public trebuie să fie 
extins pe întreaga lungime a reţelei stradale, astfel încât întreaga comună să beneficieze 
de acest serviciu. Se are în vedere, totodată, montarea de lămpi pe marginea trotuarelor, 
precum şi iluminatul special al obiectivelor cultural – administrative de pe teritoriul comunei. 

Pentru noi instituţii publice, pentru noi locuinţe se vor extinde reţelele de medie şi 
joasă tensiune, se vor suplimenta posturile trafo sau se vor amplifica cele existente în 
funcţie de sporurile de putere instalată şi absorbită, astfel încât regimul de funcţionare ale 
acestora să fie în conformitate cu cerinţele furnizorului energiei electrice. 

Pentru fiecare beneficiar, investitor (persoană fizică sau juridică) care solicită 
racordare la reţelele electrice (medie tensiune cu post trafo sau joasă tensiune) se va 
emite aviz de racordare. 

Pentru noile obiective se vor solicita avize de amplasament de la furnizorul 
energiei electrice care va condiţiona amplasarea acestora în funcţie de reţelele existente în 
zonă (distanţe de la construcţii până la liniile electrice) sau/şi devieri de reţele electrice în 
situaţiile impuse de investitor, beneficiar, lucrările de deviere fiind suportate de către 
acesta. 
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3.9.5 Telefonie 

Extinderea reţelelor telefonice comunale, cât şi instalarea de noi posturi telefonice, 
se va face la solicitarea beneficiarului, prin studiu de soluţie, elaborat de TELEKOM 
Neamţ, în urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici care pot fi racordaţi la 
centrala telefonică existentă, cât şi necesitatea instalării de noi centrale telefonice. 

3.9.6 Alimentare cu energie termică 

Pentru reducerea cantităţii de combustibili solizi şi pentru soluţionarea problemelor 
legate de poluarea mediului înconjurător, probleme provocate de asigurarea agentului 
termic folosind resurse epuizabile, se are în vedere, prin prezentul Plan Urbanistic General, 
folosirea resurselor alternative de energie, prin utilizarea, în viitor, a panourilor solare. 

 

3.9.7 Alimentare cu gaze naturale 

Comuna Gârcina dispune de o reţea de alimentare cu gaze naturale, cu o lungime 
de 2 km, valoare care nu asigură necesarul actual al comunei, extinderea ei fiind una dintre 
principalele obiective de investiţii ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Gârcina. 

 

3.9.8 Gospodărire comunală 

Cimitirele de pe raza comunei Gârcina nu au asigurate zone de protecţie sanitară. 

Se propune înfiinţarea unui cimitir nou uman cu suprafaţa de 1 ha în localitatea 
Gârcina. Acesta este identificat şi delimitat pe planuri (31_RUZ_Garcina_5000). 

Ca obiective în vederea unei gospodăriri comunale mai bune ar fi: 
-Reamenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi; 
-Împădurirea terenurilor degradate; 
-Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în zonele destinate noilor ansambluri 

rezidenţiale; 
-Introducerea colectării selective a deşeurilor menajere şi asigurarea refolosirii lor; 

În zonele industriale şi cele agrozootehnice, deşeurile menajere se vor colecta şi 
depozita în condiţiile sus menţionate. Deşeurile care rezultă din procesul tehnologic, solide 
sau lichide, se vor colecta într-un depozit propriu din incintă şi, acestea, se vor solicita sau 
distruge, în baza unor tehnologii specifice, astfel încât să nu polueze subsolul, solul, apele 
sau aerul. 

❖ Înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de origine 
animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi evacuare a 
apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse cadavrele de 
animale până la ridicarea acestora de către PROTAN ROMAN, conform Regulamentului 
CE 1774/2002, O.U.G. 47/2005. Se va institui o zonă de protecție sanitară de 300 m faţă 
de ultima locuinţă; 

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în 
zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie 
sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

Amplasarea platformei de gunoi grajd şi a spaţiului frigorific pentru animale moarte 
este propusă, delimitată şi reprezentată pe plan – Punct “La Corlatele” 
(31_RUZ_Garcina_5000, 32_RUZ_Almas_5000). 
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Cimitirele se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa zone 

de protecţie sanitară de 50 m spre exteriorul împrejmuirii acestora. 
 

Valorificarea deşeurilor 

În conformitate cu Legea 211/2011, republicată în 2014, privind regimul deşeurilor, 
producătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora. În acest sens se vor institui 
măsuri de promovare a colectării separate pe categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi 
sticlă conform articolului 14 din lege. 

Se va avea în vedere identificarea de operatori economici care vor colecta şi 
valorifica aceste tipuri de deşeuri. 

 

Măsuri de administrare a spaţiilor verzi 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 
al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în 
conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor 
în cadrul dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform 
prezentărilor din articolul 4, Legea 24/2007.  

Se vor înfiinţa parcele de spatii verzi în lungul căilor de acces, realizarea de fâşii 
plantate în lungul cursurilor de apă, respectiv alte spaţii verzi conform descrierilor cadrului 
legal.  

Prin certificat de urbanism se va impune realizarea de spaţii verzi pentru toate 
solicitările de dezvoltare de construcţii, fiind obligatoriu identificarea şi realizarea unei 
parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată in proiectul de realizare a construcţiei 
pentru aceasta parcela preluând responsabilităţile ce decurg din lege. 

Se vor lua masuri in vederea cresterii suprafetelor de spatii verzi, pana la atingerea 
suprafetei de 26 mp/locuitor, conform prevederilor legale. 

Spaţiile verzi se definesc ca zone amenajate ce cuprind varietăţi vegetale şi care 
se încadrează în compoziţia urbană existentă.  

Suprafaţa de perspectivă destinată acestei funcţiuni urbane, va totaliza 65,66 ha 
(5,55%), completată de cadrul natural existent la nivel teritorial. Se prevede prin PUG 
comuna Gârcina creşterea zonelor plantate şi amenajate în scop turistic, recreativ, pentru 
sport şi odihnă, a spaţiilor plantate de protecţie şi aliniament etc.  

 
Conform BILANŢULUI TERITORIAL PROPUS situaţia spaţiului verde este 

următoarea: 
Localitatea Gârcina                          – 21,11 ha   – 6,09%; 
Localitatea Gârcina – trup izolat Frăsinel –   2,54 ha   – 1,07%. 
Localitatea Almaş                            – 12,83 ha   – 4,29%; 
Localitatea Cuejdiu                           – 29,17 ha   – 9,66%; 
Acest aspect, atât de important pentru dezvoltarea durabilă şi revitalizarea urbană 

a localităţii, poate fi îmbunătăţit prin recuperarea şi revitalizarea spaţiilor verzi, cât şi a 
terenurilor degradate în urma unor activităţi antropice. 

Deasemenea pentru protecţia spaţiilor verzi se vor respecta condiţiile impuse prin 
LEGEA nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, prezentate în 
Raportul de mediu. 
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Pentru zonele de picnic au fost identificate şi propuse zone frecventate de locuitorii 
comunei, aceste zone urmând a fi amenajate cu posibilitatea modificării locaţiilor propuse 
în funcţie de modul de dezvoltare al comunei, sau a proiectelor ce vor fi dezvoltate. 

Se propune înfiinţarea unei zone de picnic în comuna Gârcina, pe raza localităţii 
Gârcina. Propunerile de înfiinţare zone picnic au fost reprezentate pe planuri 
(31_RUZ_Garcina_5000). 
 
 

3.10 Protecţia mediului 

Unităţile industriale şi agrozootehnice de pe teritoriul comunei vor trebui să 
funcţioneze în baza autorizaţiei de mediu cu respectarea condiţiilor impuse şi cu stabilirea 
zonelor de protecţie care se impun din norme sanitare sau studii de impact. 

În P.U.G. s-a prevăzut alimentarea cu apă şi epurarea apelor uzate cu instalaţii şi 
reţele care se vor realiza pe baza normelor tehnice şi sanitare legale. 

Deşeurile menajere şi deşeurile rezultate din zona industrială sau zonele 
agrozootehnice se vor colecta în containere care vor fi depozitate punctele de colectare 
identificate pe teritoriul comunei Gârcina. 

Intravilanul, în situaţia existentă, datorită zonei în care se află, bogat împădurită 
este bine oxigenat. În zonele de circulaţie şi, cu precădere, pe traseul drumului naţional şi 
drumului judeţean, se vor planta spaţii cu vegetaţie înaltă care să asigure protecţie fonică, 
protecţie împotriva gazelor de eşapament şi a prafului rezultat în urma circulaţiei 
vehiculelor. 

Pe teritoriul comunei Gârcina s-au identificat şi marcat pe planuri, arii naturale 
protejate,situri arheologice.  

▪ Arie naturală protejată Lacul Cuejdel. 
Orice lucrare care se va executa pe aceste areale se va face cu respectarea 

prevederilor prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism. 
Prin reglementările impuse prin aprobarea PUG–ului se vor regulariza pâraiele cu 

potenţial de inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contribuind şi la protejarea 
fondului forestier, fauna şi flora din această zonă. 

 
Obiectivele de protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, prevăzute şi în PUG se 

referă la:  
-consolidarea malurilor, regularizarea porţiunilor de cursuri de ape pe care nu s-au 

efectuat astfel de lucrări; 
-se vor organiza campanii de curăţare a malurilor pârâurilor, cu ajutorul localnicilor, 

voluntarilor de mediu şi sub îndrumarea Primăriei comunei Gârcina; 
-se vor respecta zonele de protecţie a malurilor cursurilor de apă pe o distanţă de 

cel puțin 5 m  de o parte şi de alta. 
 
Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi animaliere pe malurile cursurilor de 

apă. 
Se interzice construirea de locuințe și alte obiective în zonele de protecție a 

pârâurilor și în zonele inundabile. 
Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în aceste zone vor fi demolate. În 

situaţia în care demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria 
răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii. 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Gârcina, Judeţul Neamţ.  

89 

Se vor inventaria toate evacuările de ape uzate necontrolate și se va impune 
construirea de bazine etanșe vidanjabile pentru apele uzate menajere rezultate de la 
locuințe și celelate obiective existente în zonă, care sunt racordate la rețeaua de 
alimentare cu apă. 

În conformitate cu legislația în vigoare privind protecția calității apelor se impune, 
acolo unde există sau se va construi sistem centralizat de alimentare cu apă, să se 
prevadă obligatoriu stație de epurare a apelor uzate rezultate; în situaţia în care deţinătorii 
de locuinţe individuale sau colective, ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socio-
economice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate (bazine etanşe 
vidanjabile), aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, 
odată cu racordarea la reţelele de canalizare. 

Se vor amenaja și decolmata rigolele stradale pentru evacuarea apelor pluviale. 
Se vor lua toate măsurile astfel încât: 
-să nu se deverseze în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid-

menajere, substanțe petroliere, sau alte substanțe periculoase; 
-să nu se arunce și să nu se depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele 

umede și de coastă deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, 
tensiune electrică, narcotice, sau alte substanțe periculoase. 

S-a prevăzut modernizarea drumurilor locale, care sunt în general din pământ, și 
care generează un mare disconfort prin praful (particulele) care rezultă în timpul circulației 
și sunt greu practicabile pe timp nefavorabil. 

Deținătorii de terenuri pe care se găsesc perdele și aliniamente de protecție, spații 
verzi, parcuri sau garduri vii sunt obligați să le întrețină pentru îmbunătățirea capacității de 
regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană. 

 

3.11 Reglementări urbanistice 

Reglemetările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe schema 
stradală existentă: 

- Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite; 

- S-au identificat şi delimitat zonele protejate care constau în monumentele de 
arhitecură şi ansambluri de arhitectură; 

- În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire, 
pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare; 

- S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi 
zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară. 

- Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor care 
le-au determinat; 

- În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform 
ordinului nr. 119/2014, pentru: 

▪ Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m 
▪ Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m 
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▪ Ferme de pasari, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m 
▪ Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri avicole 

industriale:- 1000 m 
▪ Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m 
▪ Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m 
▪ Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de struti :- 500 m 
▪ Ferme si crescatorii de melci: - 50 m 
▪ Spitale  veterinare: -  30 m 
▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m 
▪ Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m 
▪ Abatoare: - 500 m 
▪ Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: - 

200 m 
▪ Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: - 50 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe 

exploatatii zootehnice, platforme comunale: - 500 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: - 1.000 m 
▪ Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m 
▪ Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu bazine 

deschise: - 300 m 
▪ Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m 
▪ Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m 
▪ Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m 
▪ Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m 
▪ Crematorii umane: - 1.000 m 
▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m 
▪ Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m 
▪ Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m 
▪ Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m 
▪ Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m 
▪ Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m 
▪ Parcuri eoliene: -. 1.000 m 
▪ Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m 
▪ Rampe de transfer deseuri - 200 m. 

- Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica dacă, din studiile de 
impact, rezultă altfel decât cele precizate în norme. 
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După prevederile H.G. 741/2016, înfiinţarea cimitirului se realizează conform 
certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele 
protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective. 

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea 
prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119 - 2009 şi a 
prezentului regulament. 

Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice): 

- Sunt permise realizarea clădirilor de locuit şi cele cu funcţiuni complementare 
pe bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii; 

- Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, 
adăposturi atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte 
autorizate, întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă a 
regimurilor P.O.T şi C.U.T; 

- Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor 
degradate, numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi 
D.T.O.E; 

- Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu 
se va obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Directiei Judetene 
pentru Cultura Neamt; 

- Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere 
a reţelelor edilitare conform proiectelor avizate; 

- Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect 
care poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a 
patrimoniului cultural aferent ansamblurilor mănăstireşti; 

- Realizarea unui sistem de colectare şi dirijare a apelor pluviale, 
sistematizarea pe verticală a terenului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a apelor 
pluviale şi accesul la dotările existente şi propuse, realizarea unor spaţii de parcare 
adecvate, refacerea şi extinderea reţelelor electrice; 

- Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile 
aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri, lucrărilor pentru 
evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, regularizarea cursurilor de apă, 
plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitire; 

- Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi 
construcţii trebuie să fie de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru 
clădiri izolate sau cuplate. 

- Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în 
curte; 

- Faţadele se vor finisa cu materiale durabile şi se vor păstra în stare bună. 
- Acoperişurile pot fi cu terasă sau şarpantă, panta acoperişurilor fiind de 

maxim 70% (350) iar materialele pentru învelitoare vor fi ţigla, tabla, ţigla metalică, 
invelitorare din lemn; 

- Se va urmări ca prin arhitectura acoperişului să se realizeze unul din 
elementele de specific local evitându-se înălţimile abuzive. 

- Aspectul exterior al construcţiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să 
concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate; 

- Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial si 
agricol, orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de orice fel sau au 
activităţi contrare spiritului de odihnă sau reculegere. 
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3.12 Obiective de utilitate publică 

-Introducerea cadastrului general, la nivel de comună, şi prelucrarea datelor în 
dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în gestiunea 
teritoriului; 

-Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip 
menajer şi industrial; 

-Realizarea de studii privind structura populaţiei după limba maternă şi religie; 
-Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 
-Realizarea de staţii de preepurare a materiei menajer - fecaloide; 
-Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 
-Extinderea reţelei de alimentare cu apă; 
-Realizarea si extinderea reţelei de canalizare; 
-Extinderea reţelei de iluminat public; 
-Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei stradale; 
-Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 
-Configurarea zonei industriale a comunei. 
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 
În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Neamţ, comuna Gârcina se înscrie în 

zona celor cu profil major de exploatare forestieră şi creştere a animalelor. 
Şansele de relansare economică a localităţii sunt pe profil social - economic, 

dominant agricol și turistic, secundar industrial, pe baza căruia administraţia locală va 
putea iniţia programul de dezvoltare. 

Ca priorităţi de intervenţie se impun: 
- Iniţierea de măsuri pentru buna întreţinere şi folosire a păşunilor şi a drumurilor 

de acces a turmelor de animale conform regulilor sanitare; 
- Iniţierea de măsuri pentru exploatarea terenurilor arabile utilizând tehnologii 

avansate; 
 
- De asemenea, pe păşuni şi fâneţe să se execute desecări, drenări de mlaştini 

(acolo unde este cazul) şi acolo unde se organizează stâni să se amenajeze construcţii 
specifice; 

- Iniţierea de măsuri pentru funcţionarea unităţilor industriale şi a celor 
agrozootehnice pe bază de tehnologii bine definite, modernizate şi ecologice. 

Toate aceste unităţi industriale sub controlul administraţiei locale vor trebui să 
funcţioneze pe bază de aviz eliberat de Agenţia de Protecţie a Mediului din Piatra Neamţ. 

Având în vedere şansele de relansare economico - socială ale comunei Gârcina, 
prevederile P.U.G. cuprind, în principal: 

-Zonele funcţionale stabilite în intravilan şi condiţiile de relaţii dintre acestea; 
-Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele de canalizare a apelor uzate menajere, 

în mediul rural, face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu; 
-Poluarea râului Cuejdi datorită deversărilor necontrolate de ape uzate menajere 

industriale impune necesitatea construirii de staţii de epurare noi şi extinderea capacităţii 
celor existente - conform P.A.T.J. - să se extindă şi să se modernizeze reţelele de 
canalizare existente în comună şi echiparea lor cu staţii de epurare corespunzătoare a 
apelor uzate menajere; 

-Zonele de locuit se vor organiza pe bază reglementarilor din P.U.G., pe terenurile 
libere pentru care au fost trecute restricţii, se vor solicita documentatii de specialitate 
pentru ridicarea restrictiilor, sau se vor solicita elaborare de documentaţii de urbanism; 

-Au fost determinate zonele cu riscuri naturale. In aceste zone, daca fac parte din 
intravilan propus, se vor solicita studii de aprofundare, aferente riscului natural prezentat 
pentru aceasta zona. 

 
Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale 

reglementate este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii: 

• Se vor iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor naturale, 
cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor nominaliza 
în programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate cu 
asigurarea de fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat; 

• Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2032, după care se 
va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării. 
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Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură care nu 
sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza pe baza unei noi 
teme de proiectare a unor noi studii de fudamentare. 

 
 
 
                  Întocmit,                                                                    Verificat, 
     Geograf Idriceanu Costinel                  Ing. Afrăsinei Mircea 
        


