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REZUMATUL Planului de Dezvoltare Locală COLINELE TUTOVEI
1) Numărul de locuitori cuprinşi în teritoriul pentru care se depune candidatura: 57.940 loc.
2) Densitatea populaţiei teritoriului respectiv: 53,36 loc/km².
3) Situaţia zonelor sărace/defavorizate (zone Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată,
(HNV), zone afectate de restructurare industrială) cuprinse în teritoriu:
Zone sărace / defavorizate
Pe teritoriul GAL-ului sunt 3 UAT care se încadrează categoria Zonelor Defavorizate
de Condiţii Naturale Specifice (ZDS). Comunele cuprinse ca şi ZDS sunt: Coloneşti, Plopana,
Stănişeşti, acoperă un teritoriu de 18 349 ha, ceea ce reprezintă 16,9% din total teritoriu de
108 581 ha, cu o populaţie de 10 250 locuitori, ceea ce reprezintă 17,7% din total populaţie 57
940 locuitori.
Natura 2000
Pe teritoriul GAL-ului sunt 2 situri Natura 2000 (ROSPA0072 "Lunca Siretului
Mijlociu "şi ROSPA0063 "Lacurile de Acumulare Buhuşi-Bacău-Berşti") ce acoperă o
suprafaţa de 1247,62 ha, ceea ce reprezintă 1,15% din total teritoriu de 108 581 ha.
 ROSPA0063 este constituit din lacurile: Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni şi
Bereşti, şi include luciul de apă al lacurilor menţionate şi zonele limitrofe acestora,
zone de interes pentru sapeciile de păsări existente în zonă şi pentru cele care în
migraţie folosesc coridorul est – european şi care poposesc sezonier în aceste zone.
Malurile lacurilor şi zonele inundabile sunt preferate de speciile de mal, iar luciul de
apă al lacurilor este folosit de speciile de pasaj, pentru iernare. Teritoriul cuprins este
comuna Horgeşti cu S=223,04 ha, reprezentând 4% din suprafaţa totală a sit Natura
2000.
 ROSPA0072 este constituit din Lunca Siretului Mijlociu, se întinde pe o suprafaţă de
1024,58 ha, reprezentând 9,8% şi cuprinde comunele Dămeneşti şi Negri.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Zone afectate de restructurarea industrială
În zona GAL "Colinele Tutovei" unul din sectoarele afectate de recesiune este sectorul
construcţiilor. Odată cu recesiunea, multe IMM şi-au suspendat activitatea afectând şi
sectorul materialelor de construcţii. Personalul angajat afectat de recesiune s-a întors în mediul
rural sau a plecat din ţară. Acest lucru se poate vedea din analiza diagnostic, migraţia internă
şi externă.
Existenţa în componenţa teritoriului a unor zone cuprinse în judeţe diferite (da sau nu): DA.
Denumirea grupurilor minorităţilor etnice cuprinse în parteneriat:
 C.R.E.D.O ROM- STAR, Filiala Plopana, judeţul Bacău.
Ponderea (%) reprezentanţilor legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul
organizaţiilor ce formează parteneriatul: 34,62 % tineri.
Ponderea (%) femeilor ca reprezentanţi legali în cadrul organizaţiilor ce formează
parteneriatul: 30,77% femei.
Denumirea grupurilor ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a grupurilor de
producători/reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic/ai
organizaţiilor de mediu cuprinse în cadrul parteneriatului:
 Organizaţiilor agricole:
 Asociaţia Agrozoo Plopana, jud. Bacău
 Asociaţia Zootehnica Traian, jud. Bacău
 Grupuri de producători – NU
 Sectorul forestier :
 Asociaţia Teiul Plopana, jud. Bacău
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 Sectorul economic:
 31 agenţi economici reprezentând
 Organizaţii de mediu:
 Fundaţia pentru Dezvoltare Rurală, comuna Filipeni, jud. Bacău
15) Ponderea 73,08% grupurilor care includ parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii
civile în cadrul parteneriatului.
10) Denumirea acţiunilor inovative prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală:
 Înfiinţare sistem de iluminat public INOVATIV cu panouri solare fotovoltaice, cu
consum redus de energie (componenta de MEDIU) (iluminat „rece” si alte forme), in
PARTENERIAT – 5 proiecte
11) Denumirea acţiunilor de cooperare prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală:
 Proiecte cu acţiuni în PARTENERIAT pt finanţarea COOPERĂRII între GAL-uri
(naţionale şi UE)
o Constituirea unui grup de schimburi de experienţă între sectorul privat şi ONGurile;
o Organizarea unor dezbateri locale în vederea valorificării experienţelor
dobândite de părţile implicate.
12) Denumirea obiectivelor operaţionale care sunt adresate fermierilor de subzistenţă:
 Creşterea activităţilor agricole prin sprijinirea modernizării exploataţiilor agricole, a
instalării tinerilor fermieri şi a fermelor de semi-subzistenţă.
13) Denumirea obiectivelor operaţionale adresate tinerilor:
 Creşterea activităţilor agricole prin sprijinirea modernizării exploataţiilor agricole, a
instalării tinerilor fermieri şi a fermelor de semi-subzistenţă.
 Dezvoltarea şi promovarea economiei rurale prin încurajarea de parteneriate publicprivat şi susţinerea activităţilor non-agricole de interes local.
14) Denumirea obiectivelor operaţionale legate de mediu:
 Dezvoltarea şi promovarea economiei rurale prin încurajarea de parteneriate publicprivat şi susţinerea activităţilor non-agricole de interes local.
 Protejarea eficenta a mediului prin aplicarea de solutii inovatoare in vederea reducerii
consumului energetic local, împreuna cu cresterea accesului populatiei la utilitatile
publice şi cunoasterea diversitatii culturale locale.
 Îmbunatatirea infrastructurii publice de recreere şi cresterea caliăţii vieţii, prin
investiţii adresate direct grupurilor dezavantajate.
15) Denumirea obiectivelor operaţionale adresate grupurilor de producători, asociaţii,
parteneriate etc.:
 Dezvoltarea şi promovarea economiei rurale prin încurajarea de parteneriate publicprivat şi susţinerea activităţilor non-agricole de interes local.
 Protejarea eficenta a mediului prin aplicarea de solutii inovatoare in vederea reducerii
consumului energetic local, împreuna cu cresterea accesului populatiei la utilitatile
publice şi cunoasterea diversitatii culturale locale.
 Îmbunatatirea infrastructurii publice de recreere şi creşterea caliăţii vieţii, prin
investiţii adresate direct grupurilor dezavantajate.
 Întărirea abordării de dezvoltare a teritoriului prin realizarea de proiecte de cooperare
si elaborarea de instrumente de lucru pentru sectorul privat.
16) Denumirea obiectivelor operaţionale adresate acţiunilor ce Combina obiectivele mai
multor axe din PNDR:
 Amenajare Gradina Botanica pentru promovarea patrimoniului de mediu existent
(Măsura 322c) si organizarea unui program de initiere pentru fermieri TINERI
(Măsura 111) in vederea constientizarii problemelor generale de MEDIU în
sectoarele agricol si forestier in scopul îmbunatatirii protectiei mediului (Crearea de
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conditii pentru a asigura sănătatea plantelor si imbunatatirea cunostintelor privind
protectia mediului), depus in PARTENERIAT.
 proiect încadrat în descrierea Măsurii PDL 2.1 Valorificarea eficienta a
mediului si diversitate culturala , PARTEA A IV-A şi Anexa
Componente ale strategiei.
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PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ
INTRODUCERE
Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală "Colinele Tutovei" are la
bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, strategii
şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare
sectorială.
Planul de Dezvoltare Locală acoperă perioada 2012-2015.
Prin Planul de Dezvoltare Locală se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a
zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor
statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale.
Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare
"de jos în sus". Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate
domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie.
O gândire strategică înseamnă "a gândi global şi a acţiona local" , iar
consecinţele duc la recunoasterea faptului ca economia, mediul şi bunăstarea socială sunt
interdependente. Strategia unei dezvoltări durabile înseamnă şi asigurarea satisfacerii
necesităţilor de bază ale oamenilor: locuri de munca, locuinţe, cai de acces sigure,
oportunitatea de împlinire prin educatie, informare, participare şi sanatate. Toate acestea
necesită o economie solidă, sănătoasă, capabilă să creeze mijloacele ncesare satisfacerii
acestor necesităţi, atât în prezent cât şi pe viitor. Comunităţile locale trebuie să asigure o
bună colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţii legali ai diferitelor sectoare de
activitate, în vederea planificarii viitorului comunităţii.
Întocmirea planului a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile
comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii
administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele
principii: obiectivitatea, continuitatea demersului, coerenta şi transparenta.
Spatiul geografic ocupat de teritoriul Grupului de Acţiune Locală "Colinele
Tutovei", este cel al văii râului Siret (parţial), al colinelor Balăuşeşti şi Tutovei, ce
prezintă un imens potenţial natural şi antropic, cu o îdelungată continuitate a locuirii
zonei.
Alcătuit din 20 de unităţi administrativ teritoriale, are ca obiectiv principal
reducerea disparităţii între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie
rurală, potenţial demografic, sănătate, şcoală, cultură.
Pentru reducerea acestor disparităţi, una din soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale partenere,
având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Strategia de dezvoltare a zonei s-a concentrat în jurul următoarelor priorităţi:
 Diversificarea activitţăilor economice şi al schimburilor economice prin
sprijinirea şi dezvoltarea microintrepriderilor existente şi crearea de altele
noi.
 Conservarea mediului îconjurător, protejarea şi valorificarea rationala a
resurselor naturale în toată complexitatea lor, prin protejarea biodiversităţii,
Natura 2000 şi a zonelor cu valoare naturală ridicată (HIGH Nature Value).
 Îmbunătăţirea calităţii vietii şi ridicarea nivelului de trai, spiritual şi cultural,
prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone
 Încurajarea unor acţiuni inovative, de cooperare, încercând să rezolve
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problemele tinerilor şi persoanelor dezavantajate.
PARTEA I: Lista localităților cuprinse în teritoriu

Codul
comunelor
INSSE٭
21891
22111
22488
22941
23127
23207
23644
26353
23868
24089
24427
26361
24999
25228
25362
25521
25861
25932
26118

Numele localităţilor
Comune
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti

Oraşe

Sate

Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea
Ursului

124885
TOTAL
% locuitori oraşe din total
locuitori (≤25%)

Numar de
locuitori٭٭
Din
Total
oraşe
teritotiu
2176
1911
2478
4691

Suprafaţă٭٭

Densitate

Km²
44,68
39,33
73,68
59,67

loc/Km²
48,70
48,59
33,63
78,62

1722
2950
3066
2367
1702
3872
3337
2173
2156
4081
2069
4737
2558
3745
2195

57,13
54,17
39,18
43,84
47,47
65,08
57,73
19,84
45,75
52,26
50,13
81,08
35,96
86,38
72,81

30,14
54,46
78,25
53,99
35,85
59,50
57,80
109,53
47,13
78,09
41,27
58,42
71,13
43,35
30,15

3954
57940

59,64
1085,81

66,30
53,36

Sursa: "٭Anuarul Statistic al judeţului Bacău" ediţia 2011, elaborat de Institutul Naţional de
Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău.
 ٭٭Recensământul Populaţiei din 18 martie 2002-persoane, conform INS Direcţia
Judeţeană de Statistică Bacău adrea nr. 3100 din 09.03.2012 şi INS Direcţia Regională de
Statistică Neamţ adresa nr. 58 din 29.02.2012 .

I Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic
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1 Prezentarea geografică şi fizică
1.1
Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief,
altitudine)
Amplasarea teritoriului
(referinţe cardinale) faţă de unele repere relevante ale regiunii, intersecţia cu unele
cai de comunicare (rutiere, feroviare, navale, aeriene) etc.
GAL Colinele Tutovei este constituit din 20 de unităţi administrativ teritoriale, 1
unitate administrativ teritorială (comuna Valea Ursului) situată în partea de sud-est a judeţului
Neamţ, şi 19 unităţi administrativ teritoriale (comunele: Dămieneşti, Roşiori, Lipova,
Săuceşti, Negri, Prăjeşti, Traian, Secuieni, Odobeşti, Plopana, Ungureni, Filipeni, Izvoru
Berheciului, Coloneşti, Parincea, Onceşti, Horgeşti, Vultureni, Stănişeşti) situate în partea de
nord-central-estică a judeţului Bacău. Cele 20 unităţi administrativ teritoriale fac parte din
unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona colinară
denumită Colinele Tutovei.
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad
fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă
din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.
Suprafaţă teritoriului GAL Colinele Tutovei este de 108.581 ha.
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este străbătut de următoarele căi de comunicaţie
rutiere:
 drumul european, DE 85 (numai partea vestică a comunei Săuceşti, judeţul
Bacău);
 drumul naţional, DN 2F(Traian – Secuieni – Odobeşti – Plopana);
 drumul judeţean, DJ 159 (numai comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ);
 drumul judeţean, DJ 241;
 drumul judeţean, DJ 241A;
 drumul judeţean, DJ 241B;
 drumul judeţean, DJ 241C;
 drumul judeţean, DJ 241D;
 drumul judeţean, DJ 207C;
 drumul judeţean, DJ 207D;
 drumul judeţean, DJ 207F;
 drumul judeţean, DJ 243 B;
 drumul judeţean, DJ 252;
 drumul judeţean, DJ 252B;
 drumul judeţean, DJ 252F;
 drumuri comunale.
Pe teritoriul GAL Colinele Tutovei nu sunt linii de cale ferată.

Localizarea geografică a UAT care formează teritoriul GAL Colinele Tutovei
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Denumire UAT Cod
Judeţ
asociate
SIRSUP
1
2
3
Valea Ursului
124885
Neamţ
Dămieneşti
22111
Bacău
Roşiori
24999
Bacău
Lipova
23207
Bacău
Săucesti
25228
Bacău
Negri
23644
Bacău
Prăjeşti
26361
Bacău
Traian
25861
Bacău
Secuieni
25362
Bacău
Odobeşti
26353
Bacău
Plopana
24427
Bacău
Ungureni
25932
Bacău
Filipeni
22488
Bacău
Izvorul
14
23127
Bacău
Berheciului
15
Coloneşti
21891
Bacău
16
Părincea
24089
Bacău
17
Onceşti
23868
Bacău
18
Horgeşti
22941
Bacău
19
Vutureni
26118
Bacău
20
Stănişeşti
25521
Bacău
TOTAL SUPRAFAŢĂ
Sursa: Institutul Național de Statistică (INS)
Sursa: Studiu de mediu
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Suprafaţă
(ha)
4
5964
3933
4575
5417
5226
3918
1984
3596
5013
4384
5773
8638
7368

Longitudine

Latitudine

5
27,0758
27,0013
27,1050
27,2399
26,9500
26,9941
26,9803
27,0318
27,1082
27,1422
27,2439
27,0934
27,1935

6
46,7928
46,7435
46,7325
46,7237
46,6611
46,7045
46,6549
46,6456
46,6502
46,6718
46,6695
46,5574
46,5439

Zona de
deal
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5713

27,2235

46,5913

x

4468
6508
4747
5967
7281
8108
108.581

27,2563
27,1243
27,2474
27,0616
27,2347
27,3244
-

46,6067
46,4655
46,4847
46,4020
46,4117
46,4511

x
x
x
x
x
x

Relief ( forme, pondere – suprafţă etc.);
Parte integrantă a Podişului Moldovenesc, este reprezentat printr-o alternanţă de
coaste şi văi din care fac parte Colinele Bălăuşeşti, Colinele Tutovei, Colinele Răcătău, cu
mici depresiuni dea lungul apelor curgătoare şi Lunca Siretului Mijlociu a cărei lăţime variază
în funcţie de componenţa formaţiunilor geologice străbătute.
Principalele subunităţi geografice:
 Bălăuşeşti cu o arie restrânsă, localizată între Valea Siretului la Vest şi Colinele
Tutovei la Est şi Sud.
 Colinele Tutovei şi Colinele Răcătău reprezintă 95% din suprafaţa zonei spre Est
şi Sud, a cărei componenţă este reprezentată prin Colinele Cucuieţi, Depresiunea
Părincea, Colinele Vîrlăneşti, Colinele Zeletinului, Colinele Doroşanu şi
Colinele Huţanului.
 Culuarul Siretului separă zona Subcarpatică în Vest de colinele estice.
Întreaga zonă are aceleaşi caracteristici fizico-geografice, a cărei trăsătură esenţială o
constituie predominarea interfluviilor înguste, alungite pe zeci de kilometri, separate de văi şi
versanţi abrubţi cu o dinamică foarte rapidă în unele locuri (alunecări de teren sau chiar
prăbuşiri).
Morfogenetic, teritoriul acestor coline, aparţine aproape în întregime, sistemului
fluvio-deluvial. Suprafaţa iniţială întinsă, pliocenă, a fost înlocuită de relieful colinar actual,
iar consecvenţa şi paralelismul arterelor hidrografice, ca şi posibilitatea adâncirii accentuate a
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văilor într-un facies nisipo argilos, justifică întru totul morfologia de ansamblu a acestui
teritoriu.
Relieful structural pentru această zonă este nereprezentativ. Câteva platouri
structurale sunt totusi prezente între valea Racataului şi cea a Siretului.
Eroziunea fluviatilă, care a imprimat nota specifică a morfologiei întregii
regiuni, este întregită de manifestarea activă a proceselor de versant. Constitutia geologică,
climatul temperat cu ploi torenţiale de vară, ca şi defrişările pe scară mare, au favorizat
eroziunea solului, larga răspândire a organismelor torenţiale şi chiar a deplasărilor de teren.
Cel mai caracteristic proces este însă eroziunea torenţială, predominante fiind aici
organismele moderate, deşi nu lipsesc aici nici ravene cu adancimi frecvente de peste 7-8 m,
Valea Zeletinului.
Deplasarile de teren se evidenţiază în areale mai mai pe versantul abrupt al
Siretului, din SV-ul Colinelor Răcătăului (parte integranta a Col. Tutovei), în bazinele
superioare ale Berheciului, Zeletinului şi al Lipovei.
Relieful de acumulare este limitat la şesurile vailor Berheci şi Zeletin, avand un
pronunţat caracter aluvio-coluvial, completat de multe conuri de dejectie nisipoase;
lăţimea lor crescând de la 200 m în cursul superior, până la 500 m spre vărsare, care pot
modifica micromorfologia locală chiar şi în urma unei singure ploi mai puternice.
Pe unii versanţi din lungul râurilor Berheci şi Zeletin se întâlnesc şi câteva petice
de terasă, cu altitudini relativ mici de 5-8 m, 10 -20 şi chiar 60 m. Pe versanţi, ca şi pe alte
suprafeţe înclinate, se întalneşte o gamă largă de procese de eroziune, transport şi acumulare,
care generează un microrelief caracteristic .
Între acestea se numara pluviodenudarea şi ablaţia, eroziunea torenţială,
deplasările de teren ş.a. care accţionează separat sau conjugat, în funcţie de condiţiile
locale ale diferitelor sectoare.
Eroziunea torenţială întregeşte activitatea denudativă a celorlalte procese de
versanţi, dând naştere la o familie specifica de forme de relief - ogaşe, ravene, torenţi.
Organismele torenţiale sunt prezente pe toţi versanţii cu înclinări peste 5 -10 grade din
Colinele Tutovei cu o constituţie nisipoasă sau argilo-nisipoasă .
Clima predominantă (temperatură, umiditate etc.);
Zona GAL Colinele Tutovei se încadrează într-un climat temperat continental, cu
repartiţia geografică a valorilor medii anuale ale temperaturii aerului relativ uniformă.
Regimul termic
Elementele anuale ale temperaturii aerului oscilează în jurul valorii de 9°C.
 Amplitudinea termică medie anuală este de 23,3°C la Tutova şi, 23,7°C la
Plopana.
 Temperatura medie lunară are o evoluţie normală, descriind o curbă ascendentă
în prima parte a anului, cu un maxim de 20,3°C în iulie, şi un minim de -3°C în
ianuarie. Analiza valorilor medii lunare arată că acestea sunt negative în
decembrie, ianuarie şi februarie. Din martie, temperaturile devin pozitive, ca
urmare a creşterii intensităţii radiaţiei solare, marcând diferenţe medii mari faţă
de luna anterioară, de 4,2 - 4,5°C. Diferenţe mari se înregistrează şi între lunile
septembrie şi noiembrie (circa 6° C), ca urmare a micşorării valorilor bilanţului
radiativ şi creşterii frecvenţei invaziilor de aer rece. (Bradu, 2004).
 În regimul multianual ale temperaturii aerului, în Colinele Tutovei s-au
înregistrat abateri negative de la media plurianuală. Sunt frecvente iernile şi
primăverile cu abateri faţă de media plurianuală, cele mai mari fluctuaţii
înregistrându-se în sezonul rece. Astfel, s-au înregistrat ierni foarte reci, cu
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abateri de 5°C faţă de normală. Verile sunt în general călduroase, cu abateri atât
negative cât şi pozitive, de circa 2°C.
 Durata intervalului de îngheţ este relativ mare (cca. 193 de zile), primele
îngheţuri producându-se destul de timpuriu, iar ultimile destul de târziu, deci mai
mult de şase luni pe an terenurile sunt protejate împotriva eroziunii
 Brumele timpurii pot surveni la sfârşitul lunii septembrie, iar cele târzii apar
frecvent în lunile aprilie şi mai. (Bradu, 2004).
Sursa: Studiu de mediu
Regimul pluviometric
Regimul anual al precipitaţiilor în Colinele Tutovei se caracterizează prin lipsa
uniformităţii, cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald şi au caracter de
averse.
În condiţiile unei alcătuiri geologice dominate de nisipuri, ale preponderenţei
versanţilor abrupţi şi lipsiţi de protecţia pădurilor, un astfel de regim pluvial determină
procese intense de spălare a solului şi de eroziune torenţială pe versanţi.
În Colinele Tutovei, ploile torenţiale se înregistrează în semestrul cald, în intervalul
mai-august în nord, şi iunie-august, în sud. Intensitatea medie anuală a ploilor torenţiale scade
pe măsura creşterii altitudinii, şi este cuprinsă între 0,29-0,38 mm/minut. Ploile torenţiale au
cea mai mare intensitate medie în luna iulie. Cele mai mari valori se înregistrează în zona
colinelor înalte (1,25-1,10 mm/min) iar spre sud, valoarea maximă a intensităţii medii scade
sub 1 mm/min. Intensităţile maxime înregistrate în lunile iunie-iulie sunt de 6-10 mm/minut.
(Bradu, 2004).
Regimul pluviometric caracterizându-se prin ploi suficiente la începutul verii, şi
insuficiente vara şi toamna, deficitul de umiditate din această perioadă a anului afectează
culturile de porumb. (Bradu, 2004).
Sursa: Studiu de mediu
Regimul eolian
Circulaţia generală a atmosferei determină în jumătatea nordică a regiunii şi o
frecvenţă ridicată a vânturilor din S (11,7%) şi SE (11%).
În jumătatea sudică a regiunii, orientarea reţelei hidrografice, altitudinea şi
configuraţia reliefului determină creşterea frecvenţei vânturilor de N (17%) şi SV (14%). Cea
mai redusă frecvenţă anuală o au vânturile de NE şi E (1,5-2,5%). (Bradu, 2004).
 Iarna este caracteristic vântul de NV pentru colinele înalte (19-21%) şi cel de
nord pentru colinele joase, care conferă un caracter rece şi uscat.
 Primăvara, pe lângă frecvenţa ridicată a vânturilor de NV, sporeşte frecvenţa
vânturilor şi pe celelalte direcţii, determinând cele mai scăzute valori ale
calmului atmosferic.
 Vara este dominantă circulaţia de NV (21-26%), urmată de cea nordică (1016,5%).
 Toamna, deşi circulaţia nord-vestică se menţine ca dominantă, dar cu frecvenţă
mai redusă decât în primăvară, creşte intensitatea circulaţiei sudice (12%), sudestice (10-12%) şi sud-vestice (14%).
Calmul atmosferic înregistrează valori multianuale relativ ridicate (26-44%), fapt care
indică condiţii de adăpost aerodinamic.
Viteza medie anuală indică valori de 2-3 m/s în zona colinelor înalte şi 3 m/s în sud.
Viteza medie a vânturilor dominante are valori mai mari, de 4-5 m/s.
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Vânturile de NV înregistrează în februarie şi aprilie viteze de 4-6 m/s, cele de S, SE au
viteza cea mai mare în februarie-mai (4,5- 6 m/s).
Vânturile de SV au frecvenţa maximă în noiembrie-februarie (3,5-5 m/s).
Vânturile de nord au viteza cea mai mare în februarie (6 m/s). (Bradu, 2004).
Vânturile locale au aspect de foehn. Caracteristica lor principală este că sunt
descendente, calde şi uscate, cu direcţii dinspre culmile dealurilor spre văi şi regiunile joase
de la poale, determinând modificări ale elementelor climatice.
Vântul dominant este Crivăţul, care poate avea viteze de până la 25 m/s, şi care în
timpul iernii produce scăderea semnificativă a temperaturii, condensarea formaţiunilor
noroase şi vislcolirea zăpezii. Primăvara favorizează precipitaţiile, iar vara suflă uscat şi
fierbinte. La confluenţa cu vânturi contrarii produce vârtejuri.
Austrul este un vânt uscat care bate dinspre vest, aducând ger uscat în timpul iernii, iar
vara, căldură, accentuând fenomenul de secetă. (Bradu, 2004).
Sursa: Studiu de mediu
Principalele tipuri de sol predominante;
Valoarea care exprimă relaţia dintre climă, vegetaţie şi apele unui teritoriu, indicele de
ariditate "Emm. de Martonne" este exprimat prin formula: Iar = P/T + 10, unde:
 P, reprezintă precipitaţiile multianuale;
 T, temperatura medie multianuală.
Indicele de ariditate a UAT care formeazăteritoriul GAL Colinele Tutovei, funcţie de
localizarea geografică
Nr. UAT asociate Cod
Judeţ
Longitudine Latitudine Indice
de Zona
crt. în GAL
SIRSUP
ariditate
de
deal
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Valea Ursului
124885
Neamţ
27,0758
46,7928
28,81439761
x
2
Dămieneşti
22111
Bacău
27,0013
46,7435
28,81439761
x
3
Roşiori
24999
Bacău
27,1050
46,7325
28,81439761
x
4
Lipova
23207
Bacău
27,2399
46,7237
28,93644663
x
5
Săucesti
25228
Bacău
26,9500
46,6611
27,49943404
x
6
Negri
23644
Bacău
26,9941
46,7045
26,97400766
x
7
Prăjeşti
26361
Bacău
26,9803
46,6549
27,49943404
x
8
Traian
25861
Bacău
27,0318
46,6456
29,12376281
x
9
Secuieni
25362
Bacău
27,1082
46,6502
29,12376281
10 Odobeşti
26353
Bacău
27,1422
46,6718
28,81439761
x
11 Plopana
24427
Bacău
27,2439
46,6695
28,93644663
x
12 Ungureni
25932
Bacău
27,0934
46,5574
29,12376281
x
13 Filipeni
22488
Bacău
27,1935
46,5439
29,94192977
x
Izvorul
14
23127
Bacău
27,2235
46,5913
29,94192977
x
Berheciului
15 Coloneşti
21891
Bacău
27,2563
46,6067
29,94192977
x
16 Părincea
24089
Bacău
27,1243
46,4655
28,84050706
x
17 Onceşti
23868
Bacău
27,2474
46,4847
29,15142533
x
18 Horgeşti
22941
Bacău
27,0616
46,4020
28,84050706
x
19 Vutureni
26118
Bacău
27,2347
46,4117
29,15142533
x
20 Stănişeşti
25521
Bacău
27,3244
46,4511
29,15142533
x
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Rezultă că, indicele de ariditate (Iar = P/T+10, în mm/°C), pentru toate unităţile
administrativ teritoriale, are valori cuprinse între 26,97400766 - 29,94192977, deci toate
cele 20 UAT se încadrează în zona semiaridă.
Sursa - Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de
Comisia Naţională pentru Statistică.
Clasele de soluri din zonă
Factorul esenţial în procesul de formare şi repartiţie a solurilor este clima, avându-se
în vedere faptul că ea condiţionează caracterele şi răspândirea unui alt factor foarte important,
cel biologic. Împreună cu acesta, clima determină intensitatea proceselor care duc la
transformarea materialelor parentale, sensul şi intensitatea curenţilor de apă, ale proceselor de
transport, de levigare şi de acumulare a substanţelor minerale şi organice în partea superioară
a scoarţei de alterare (Chiţu, 1975).
Ploile torenţiale sunt fenomene atmosferice deosebite care distrug structura solului, iar
pe terenurile în pantă accelerează procesul de eroziune.
Pe teritoriul Colinelor Tutovei au fost identificate 18 unităţi taxonomice de soluri,
aparţinând claselor Cernisoluri, Luvisoluri, Hidrisoluri, Protisoluri şi Antrisoluri,
precum şi, 10 subtipuri majore. Din punct de vedere al claselor de soluri, zona se poate
caracteriza astfel:
 Predominarea netă a clasei cernisoluri, care însumează peste jumătate din
suprafaţa regiunii (58%), urmată de clasa luvisoluri (18%), împreună aceste
două clase însumează peste 76% din suprafaţă şi dau nota pedogeografică
definitorie a bazinului Colinelor Tutovei;
 Destul de mare este şi răspândirea solurilor din clasa protisoluri (17%), în
special a regosolurilor, care în asociaţie cu erodosolurile dau şi ele o notă aparte
regiunii;
 În proporţii reduse, sunt reprezentate şi antrisolurile şi hidrisolurile.
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Terenuri agricole folosite in agricultura – tipuri de sol
Comuna

Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni

Total
suprafaţă
folosita
agricola
(ha)
3080
3285
5681
4028
4448

Total
cartat
(ha)

3096
3133
2885
3193
4717
4319
1580
2655
4386
3814
6229
2688
5171
5489

LS

RS

AS

CZ

FZ

EC

EL

LV

PE

VS

3080
3285
5681
4028
4448

0
0
12
0

469
308
804
450

238
297
247
316

0
29
0
15

10
935
37
767

161
130
841
292

1869
216
2700
1591

28
1235
90
475

0
10
0
0

31
0
7
0

35

464

269

16

134

394

2511

105

0

69

3096
3133
2885
3193
4717
4319
1580
2655
4386
3814
6229
2688
5171
5489

0
0342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0

541
860
604
299
350
925
152
281
58
695
1355
126
457
546

269
0
344
214
362
493
673
239
1105
540
384
202
346
519

0
161
28
73
169
0
110
0
995
25
0
497
0
0

30
80
28
151
0
17
1
19
460
92
29
0
236
40

69
718
21
284
530
499
25
227
476
52
1236
0
189
434

1631
766
1385
1520
2757
1555
346
754
193
1618
1806
1363
2426
2708

246
104
109
4
224
7
142
997
0
512
59
282
1023
0

0
28
0
0
0
0
0
0
248
0
0
0
0
0

0
51
78
17
0
0
0
0
634
20
67
39
0
26

1288

318

0

167

100

890

1233 0

Vutureni
Valea
4428
4251,3 0
Ursului
78305
78128,3 394
TOTAL
Sursa: Studiu de mediu

0

11032 7373 2118 3233 6678 30605 6875 286 1039
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Comuna

Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

Total
suprafaţă
(ha)
3080
3285
5681
4028
4448

Total
cartat
(ha)
3080
3285
5681
4028
4448

3096
3133
2885
3193
4717
4319
1580
2655
4386
3814
6229
2688
5171
5489
4428
78305

3069
3133
2885
3193
4717
4319
1580
2655
4386
3814
6229
2688
5171
5489
4251,3
78121,3

GS

SN

ER

44
116
105
25

0
0
0
4

230
10
837
94

66

0

385

91
51
38
151
71
9
49
46
177
30
11
66
63
138
0
1347

0
0
0
16
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0

220
22
250
465
255
814
83
93
16
230
1282
113
427
1078
255
7159

Sursă: Adresa Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău şi adresa nr124/23.02.2012
OJSPA Neamt.
Legenda:
Ls – litosul
RS – regosol
AS – aluvisol
CZ – cerniziom
FZ – faeoziom

EC – eutricambosol
EL – prelavosol
LV – luvosol
PE - pelosol
VS - vertosol

GS - gleiosol
SN - solonet
ER - erodosol
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Resursele naturale (din sol, apă, aer etc);
Resurse din sol : cernisolurile domină net structura învelişului de sol în partea centralsudică şi estică a bazinului, care corespunde zonei bioclimatice de silvostepă, în timp ce,
luvisolurile sunt răspândite în partea nordică, pe interfluviile mai înalte, precum şi, pe
cumpăna vestică de ape, împădurită, a bazinului. Erodosolurile şi variantele erodate sunt
caracteristice în special coastelor (cu orientare vestică şi nordică), iar cele mai consistente
areale cu aluviosoluri sunt întâlnite în luncile Horoiatei şi ale afluenţilor principali.
Dintre cele două componente majore ale calităţii solurilor (fizică şi chimică),
deficienţele apar în special în cazul celei fizice, în mare parte datorate compoziţiei
granulometrice predominant nisipoase.
Principalul factor care determină această calitate redusă este moştenirea geologică, textura,
care afectează la rândul ei mare parte a celorlalte proprietăţi fizico-mecanice.
Din punct de vedere chimic, solurile din zona de studiu au o calitate foarte bună.
Resurse din apă
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad
fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă
din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de afluenţi de stânga ai Siretului mijlociu
şi afluenţi de dreapta ai Bârladului.
Afluenţii Siretului mijlociu pentru zona studiată sunt: Glodeni, Râpaș, Pârâul Morii,
Recea, Răcătău, Polocin, Moara, Precista.
Afluenţii râului Bârlad, cel mai important pentru zona studiată este râul Berheci
(cu o lungime de 89,3 km) care izvorăşte dintr-o regiune aflată lângă comuna Obârşia, situată
la 410 m altitudine şi drenează partea vestică a zonei.
Cel mai important afluent al râului Berheci este Zeletinul, a cărui pantă longitudinală
medie este caracteristică pentru toţi afluenţii Bârladului dinspre Podişul Tutovei, fiind de 4
m/km, deci suficient de mare pentru producerea eroziunilor de adâncime.
Afluenţii de dreapta ai Berheciului sunt: Dunavăţul (cu lungimea de 14 km), Godineşti
(cu lungimea de14 km), Găiceana şi Ghilăveşti (cu lungimea de 22 km), Neguleşti, Şerboaia,
Abageru şi Boului. Mare parte dintre aceşti afluenţi au caracter de curgere temporară).
Afluenţii din acelaşi sens ai Zeletinului sunt: Răchitoasa, Gunoaia, Drobotfor (cu
lungimea de 32 km) şi Apa Neagră (cu lungimea de 11 km). Tecucelul (cu lungimea de 24
km) este un afluent de dreapta care are caracterul specific râurilor din câmpiile piemontane.
Alte pâraie care străbat teritoriul acestui GAL sunt: Tutova, Pereschiv, Frunteşti,
Bărboasa, Valea Lupului.
Principala sursă de alimentare a unităţilor hidrologice sunt precipitaţiile. Cea
mai importantă cantitate de apă recepţionată în bazinele hidrografice ale zonei se
consumă prin evapotranspiraţie (cca. 90%), iar cca. 9% se infiltrează (V. Băcăoanu şi
colaboratorii, 1980).
În cazul cursurilor de apă mici, cu izvoarele în Colinele Tutovei, şi care nu
intersectează pânze freatice, alimentarea subterană este foarte redusă, astfel că, în perioadele
secetoase seacă aproape complet.
Pârâul Dunavăţ, emisar al Pârâului Berheci, străbate comuna Filipeni împreuna cu
pârâul Frunteşti, având un debit mic dar cu o turbiditate mare.
Pârâul Berheci izvorăşte pe teritoriul comunei Izvorul Berheciului şi străbate comuna
Vultureni.
La confluienţa dintre Pârâul Berheci şi Pârâul Frunteşti se află comuna Onceşti. În
partea sudica a comunei, în zona satelor Barboasa – Taula, teritoriul are o deschidere de cca.
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6,5 km., ca urmare a întinderii teritoriului pe pârâul Barboasa, care creează o spărtură cu
terenuri accesibile, în colina de la sud de pârâul Dunavăţ. Relieful deluros, este strabătut de
torenţi şi pâraie cu văi adânci, cele mai semnificative fiind valea Vărzăriei, valea Taulei şi
pârâul Barboasa. Pârâurile formate în perimetrul comunei sau care traversează acest
perimetru, nu au format terase ci numai lunci cu deschidere mică.
În bazinul hidrografic al pârâului Zeletin se găşeşte comuna Coloneşti
Pârâul Răcătăul străbate comuna Ungureni şi este afluient al Râului Bârlad care se
varsă în Siret.
Pe teritoriul comunei Valea Ursului izvorăşte Râul Bârlad ce îşi adună o parte dintre
afluenţii care străbat jumătatea estică a comunei. Din punct de vedere hidrologic teritoriul
comunei se suprapune peste două bazine hidrografice şi anume: jumătatea estica este situată
pe partea superioară a bazinului hidrografic al Bârladului iar jumătatea vestică se suprapune
cu o mică parte a bazinului hidrografic al Siretului.
Sursele subterane participă la formarea scurgerii lichide într-o mai mică măsură
deceit cele superficiale, variind între 10 - 30 % din volumul anual. Procentul alimentării
râurilor din surse subterane depinde de umiditatea aerului, de valoarea precipitaţiilor, de
caracterele reliefului şi de constituţia lui petrografică.
Scurgerea lichidă, este caracteristica hidrologică cu o mare importantă
practică, deoarece evidentiaza rezervele de apa transportate de rauri şi care pentru zona în
studiu este în medie în jur de 1 l/s/kmp. Specific acestei zone este creşterea instabilităţii
regimului de iarna şi atenuarea apelor mari de primavara ( înregistrată în 40% din cazuri).
Volumul scurgerii de iarna se apropie de cel de vară (reprezentând între 16 şi 22 % din
volumul anual); debitul maxim anual se produce vara numai în 50% din cazuri.
Scurgerea solidă este dată de condţiile de climă, relief, litologie şi de sol, favorabile
dezvoltării intense a procesului de eroziune. În functie de aceşti factori transportul
materialelor solide, prin albia râurilor, se face în cea mai mare parte (95%) sub formă de
suspensii. Scurgerea solidă specifică variază în funcţie de scurgerea specifică lichidă şi de
valoarea turbidităţii; ca urmare, ea creşte, în general de la sud spre nordul zonei.
Un fenomen de risc pe Râul Siret, cu impact deosebit de grav asupra populaţiei,
a vieţii economice şi sociale îl reprezintă inundaţiile (ex:. inundatiile din anii
2005,2008,2010).
Lacurile de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei sunt:
 Lacul Răcăciuni;
 Lacul Năstăseni;
 Lacul Horgeşti;
 Bibireşti;
 Viforeni.
Lacul Răcăciuni este o amenajare hidroenergetică construită în anul 1985, cu
suprafaţa de 2004 ha. Din suprafaţa totală a Lacului Răcăciuni, 11,13 % (223,04 ha) sunt pe
teritoriul GAL Colinele Tutovei (comuna Horgeşti).
În afară de rolul său în producerea de energie din surse regenerabile (verde),
ecosistemulLacul Răcăciuni este deosebit de important pentru că:
 este situat pe traseul coridorului est-european de migraţie a păsărilor, unde pot fi
întâlnite peste 160 specii de păsări migratoare şi sedentare, dintre care, 22 de
specii de interes comunitar;
 a fost declarat Arie de Protecţie Specială Avifaunistică de interes naţional, prin
H.G. nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone;
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 este componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi –
Bacău Bereşti”, sit de interes comunitar, declarat prin H.G. nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată
prin H.G. nr. 971 din 05.10.2011.
Lacul Năstăseni, cu suprafaţa de 3 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Parincea) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Horgeşti cu suprafaţa de 50 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Parincea) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Bibireşti cu suprafaţa de 2,5 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Ungureni) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Viforeni cu suprafaţa de 2 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Ungureni) fiind utilizat pentru piscicultură.
Resurse din aer
Pe teritoriul GAL Colinele Tutovei nu s-au făcut măsurători privind calitatea aerului,
dar sursele de emisii în aer fiind nesemnificative, cu certitudine calitatea acestui factor de
mediu este corespunzătoare la toţi indicatorii.
Vegetaţia ( peisajul natural şi cultivat etc.)
Flora şi vegetaţia spontană
Flora regiunii GAL Colinele Tutovei prezintă o variaţie considerabilă, datorită
formelor de relief, altitudinii, substratului, precum şi a unor factori climatici care prin
neuniformitatea lor influenţează repartizarea în timp şi spaţiu a speciilor.
În trecut, Colinele Tutovei erau acoperite aproape în întregime de masive păduroase de
foioase, în special stejar şi gorun, în bună parte şi fag.
Astăzi pădurile ocupă suprafeţe mult mai reduse, datorită exploatării neraţionale.
Zona GAL Colinele Tutovei se caracterizează prin două zone de vegetaţie.
1. Silvostepa ocupă partea sudică şi sud-estică unde vegetaţia este în general ierboasă,
întreruptă doar de unele pâlcuri de pădure. Climatic, această zonă se caracterizează prin veri
călduroase şi uscate, cu amplitudini termice destul de mari. Pajiştile naturale se mai menţin
doar pe terenurile mai puţin fertile, pe versanţii văilor, în luncile umede, adică pe locuri
improprii agriculturii.
2. Zona forestieră începe de la limita superioară a silvostepei şi ocupă toată partea
nordică a regiunii. Ponderea suprafeţelor cu păduri este redusă, fiind tipice pentru subetajul
pădurilor de gorun şi de amestec din cadrul etajului nemoral (al pădurilor de foioase). Pentru
această zonă sunt specifice pădurile de gorun şi carpen (Quercus delechampii şi Carpinus
betulus), cu Tilia tomentosa şi Fraxinus excelsior.
În culturile de câmp se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor: pălămida
(Cirsus arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis).
În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în livezi există specii ca: păiuş (Festuca
pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasă (Andropogon sp.).
În luncile din zonele colinare există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de iarbă
moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae.
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Fauna spontană
Fauna terestră specifică zonei GAL Colinele Tutovei este reprezentată prin specii
caracteristice habitatelor din zonele de deal.
Nevertebrate
Deosebit de bogată este fauna de frunzar, în care se găsesc numeroase specii de
nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode. Dintre artropde cele mai
răspândite sunt cele din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea,
Pseudoscorpiones, Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae,
Staphylinidae, Dermestidae şi Lampyridae.
Vertebrate
 Amfibieni - tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra
slamandra), buhai de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo),
broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea).
 Reptile - şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casă ( Natrix natrix),
şarpele de alun ( Coronella austriaca).
 Păsări - ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus),
muscar (Ficedula albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză
(Fringilla coelebs), vrabie de câmp (Passer montanus), botgros (Coccothraustes
coccothraustes), piţigoi (Parus major), piţigoi albastru (Parus coeruleus), ţoi
(Sitta europaea), mierlă (Turdus merula), privighetoare (Luscinia
megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap negru (Sylvia
atricapilla), pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita),
sfrâncioc (Lanius collurio), graur (Sturnus vulgaris). Dintre răpitoarele diurne se
întâlnesc: uliul (Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente sunt: cucuveaua
(Athene noctua) şi huhurezi (Strix sp.).
 Mamifere - cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes
cinegetic, precum: căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe
(Vulpes vulpes ). Dintre speciile de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi
obiceiurilor nocturne pot trece neobservate: şoarecele de pădure (Apodemus
sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis glareolus), chiţcanul (Sorex
araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea),
specii de pârşi (familia Myoxidae).
Fiind situată între râurile Siret (coridor est-european de migraţiune a părilor) şi Bârlad,
zona GAL COLINELE TUTOVEI, prezenţa habitatelor de zone umede şi lacustre sunt
particularităţi care-i dau o valoare deosebită acestei zone. Fiind pe traseul coridorului esteuropean de migraţiune a părilor, zonele umede şi Lacul Răcăciuni sunt de o deosebită
importanţă pentru peste 160 specii de păsări sedentare şi în pasaj, deoarece sunt pe coridorul
de migraţiune est-european al păsărilor, constituind loc de odihnă, hrană şi cuibărire pentru
acestea.
Pe teritoriul GAL-ului sunt 2 situri Natura 2000, acestea sunt:
 ROSPA0063 este constituit din lacurile: Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni
şi Bereşti, şi include luciul de apă al lacurilor menţionate şi zonele limitrofe
acestora, zone de interes pentru sapeciile de păsări existente în zonă şi pentru
cele care în migraţie folosesc coridorul est – european şi care poposesc sezonier
în aceste zone. Malurile lacurilor şi zonele inundabile sunt preferate de speciile
de mal, iar luciul de apă al lacurilor este folosit de speciile de pasaj, pentru
iernare. Teritoriul cuprins este comuna Horgeşti cu S=223,04 ha,
reprezentând 4% din suprafaţa totală a sit Natura 2000.
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 ROSPA0072 este constituit din Lunca Siretului Mijlociu, se întinde pe o
suprafaţă de 1024,58 ha, reprezentând 9,8% şi cuprinde comunele
Dămeneşti şi Negri. 26 specii de păsări menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări) constituie obiectivele de protecţie şi
conservare ale sitului Natura 2000 - SPA “Lunca Siretului Mijlociu”.
În concluzie, pe teritoriul celor 2 situri Natura 2000, care se întind şi pe teritoriul
GAL Colinele Tutovei (1247,62 ha), se găsesc următoarele bunuri naturale:
- 48 specii de păsări de interes european (menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC - Directiva Păsări);
- 47 specii de păsări de interes european (menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC - Directiva Păsări), cu migraţie regulată;
- clase de habitate (râuri, lacuri, mlaştini, păduri de foiase, pajişti naturale,
păşuni) de interes deosebit pentru speciile de păsări menţionate;
- alte peste 60 specii de păsări de interes naţional.
Sursa: Studiu de mediu

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului
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Cele 19 unitatile administratriv teritoriale partenere din judetul Bacau, sunt situate de
o parte si de alta a drumului national 2F, drum care face legatura intre judeţul Bacau si judeţul
Vaslui. Comuna Valea Ursului din judeţul Neamţ este legată de municipiul Roman prin
drumul judeţean 207C
Legătura rutieră între comunele partenere şi reşedinţa de judeţ se face prin drumuri
judetene, drumuri, care se intersecteaza cu DN 2F. Marea majoritate dintre aceste drumuri
judeţene nu sunt asfaltate, ceea ce duce la o zonă slab dezvoltată din punct de vedere
industrial şi economic. Pe teritoriului GAL Colinele Tutovei nu exista linii de cale ferată.
Comuna Saucesti este singura unitate administrativ teritoriala care are acces la drumu
european E85, drum care strabate judetul bacau de la Nord la Sud.
Centru economic cel mai apropiat de GAL Colinele Tutovei este reşedinţa de judeţ,
municipiul Bacău, care se află la o distanşă de peste 50 de km faţă de unele comune partenere
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1.3. Populaţie – demografie
În tabelul de mai jos se face referire la populaţia stabilă care reprezentată populaţia
alcătuită din persoanele care locuiesc în localitate respectivă, cu domiciliul sau reşedinţă în
localitate la momentul respectiv.
Populaţie

An
de Soldul
Soldul
Sub 20 Peste 60 Populaţia Somaj
referinţă
migrării natural
ani 2002 ani 2002 activă
2002
Total
57940
20
83
17652
14641
30204
538
%
100
0,03
0.14
30,46
25,27
52,13
0,92
Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău şi adresa 58/29.02.2012 INA Direcţia regională de Statistică Neamţ .
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Numele
comunelor
asociate
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului

Populaţie Soldul
Soldul
2002
migrării natural

Sub 20
ani 2002

2176
1911
2478
4691
1722
2950
3066
2367
1702
3872
3337
2173
2156
4081
2069
4737
2558
3745
2195
3954
57940

768
443
589
1771
473
981
796
711
505
1132
996
628
709
1082
627
1574
754
1282
560
1271
17652

1
0
2
2
3
2
0
0
0
2
1
0
1
2
0
1
2
0
0
1
20

26
-7
-11
54
-9
42
-10
0
3
-4
7
0
-1
-25
-10
13
-25
18
-1
23
83

Peste
60 ani
2002
501
601
889
811
526
690
787
651
476
942
871
575
548
1010
556
1099
643
778
746
941
14641

Populaţie
Somaj
activă
1337
995
1358
2268
632
1672
1579
0
726
2191
1665
0
1151
2585
2872
2757
1618
2035
1261
1502
30204

Comuna Prăjeşti a fost înfiinţate prin preluarea satului Prăjeşti din fosta comună
Traian, iar comuna Odobeşti a fost înfiinţată prin preluarea satelor Odobeşti, Balusa,
Ciutureşti şi Tisa Silvestri din fosta comună Secuieni, ambele prin Legea nr. 67/2005,
publicată în Monitorul Oficial Partea I-a nr. 251 din 25 martie 2005.

3
140
25
6
13
50
59
0
15
31
24
0
5
46
36
23
23
7
13
19
538
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Prezentarea principalelor caracteristici demografice pentru fiecare comună
membră în GAL.
1. Informaţii privind comunităţile prezente (denumire, pondere etc);
Populaţia stabilă totală a GAL –ului în anul de referinţă 2002 este de 57940 locuitori.
 53988 locuitori reprezentănd 14% din totalul populaţiei rurale a judeţul Bacău
(380306 persoane), respectiv 7,6% din totalul populaţiei judetului Bacău
(706623 persoane).
 3954 locuitori judeţul Neamţ
Densitatea populaţiei pe teritoriul GAL-ului la nivelul anulu 2002 este de 53,36 loc/km².
Nr.
crt.

Numele comunelor
asociate

Populaţie
2002

Ponderea
populatei
2002 in GAL
3,76
3,30
4,28
8,10
2,97
5,09
5,29
4,09
2,94
6,68
5,76
3,75
3,72
7,04
3,57
8,18
4,41
6,46
3,79
6,82

Populatie
2009

Coloneşti
2176
2229
Dămieneşti
1911
1875
Filipeni
2478
2322
Horgeşti
4691
4928
Izvorul Berheciului 1722
1744
Lipova
2950
3040
Negri
3066
2914
Odobeşti
2367
2549
Onceşti
1702
1746
Părincea
3872
4323
Plopana
3337
3445
Prăjeşti
2173
2608
Roşiori
2156
2296
Săucesti
4081
5027
Secuieni
2069
2120
Stănişeşti
4737
4746
Traian
2558
2968
Ungureni
3745
3888
Vutureni
2195
2040
Valea Ursului
3954
4120
TOTAL
57940
60928
Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău .
În anul 2009 populaţia stabilă a GAL-ului este de 60928 cunoscând o uşoară creştere
de 5,15%, respectiv 2988 lucuitori.
Comune care au înregistrat o scădere a populaţiei între 2002-2009 sunt: Dămieneşti,
Filipeni, Negri, Vultureni.
Ponderea populaţiei pentru fiecare comună membră în totalul populaţiei din GAL la
2002:
 Comunele Horgeşti, Săuceşti, Stănişeşti au o populatie mai mare de 4000
locuitori, însumând 13509 locuitori cu o pondere de 23% din tota populaţie GAL
la 2002.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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 Comunele cu populaţie între 4000 – 3000 locuitori sunt: Negri, Părincea,
Plopana, Ungureni, Valea Ursului, însumând 17974 locuitori cu o ponderea de
31% din tota populaţie GAL la 2002.
 Comunele cu populaţie între 3000 – 2000 locuitori sunt: Coloneşti, Filipeni,
Lipova, Odobeşti, Prăjeşti, Roşiori, Secuieni, Traian, Vultureni, însumând 21122
locuitori cu o ponderea de ~37% din tota populaţie GAL la 2002.
 Comunele cu o populaţie mai mică de 2000 locuitori sunt: Dămieneşti, Izvorul
Berheciului, Onceşti, însumând 5335 locuitori cu o pondere de 9% din tota
populaţie GAL la 2002.
2.Tendinţele demografice: înbătrânire-întinerire, exod rural etc.
NOTĂ: Comuna Prăjeşti a fost înfiinţate prin preluarea satului Prăjeşti din fosta
comună Traian, iar comuna Odobeşti a fost înfiinţată prin preluarea satelor Odobeşti, Balusa,
Ciutureşti şi Tisa Silvestri din fosta comună Secuieni, ambele prin Legea nr. 67/2005,
publicată în Monitorul Oficial Partea I-a nr. 251 din 25 martie 2005. Tendinţele demografice
pentru aceste comune nu pot fi analizate întrucât nu există date separate la nivelul anului
2002.
 Îmbătrânire-întinerire
Este un indicator demografic care poate fi analizat prin prisma mai multor indicatori:
a. Natalitatea / Rata de natalitate
Rata de natalitate reprezintă născuţii vii dintr-un an calendaristic, care revin la 1000
locuitori cu domiciliul permanent.
Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

2004
20,7
16,9
13,1
19
13,9
26,7
11,3
14,7
13,4
14,1
15
9
14,2
15,1
8,8
15,5
14,2
9,71
265,31

2009
19,1
12,7
11,6
18,2
9,7
20,3
12
11
6,3
12,9
14,4
3,8
16,1
8,7
12,7
17,2
9,1
14,5
11,1
14,1
255,50

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓

Legenda
↑
creştere
↓
scădere
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Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău .
Comunele Negri, Plopana, Rpşiori, Stănişeşti, Traian, Valea Ursului cunosc o uşoară
creştere a natalităţii.
Numărul de nascuţi vii la nivelul comunităţilor din GAL a înregistrat fluctuaţii în
ultimii ani, cu o uşoară scădere în 2009. Acest lucru se datorează creşterii gradului de
emancipare a populaţiei printr-un "planing familial" mai riguros.
b.

Mortalitatea / Rata mortalităţii

Mortalitatea reprezintă numărul decedaţilor dintr-un an calendaristic.
Rata mortalităţii reprezintă numărul de decedaţi dintr-un an calendaristic ce revin la
1000 locuitori cu domiciliul permanent.
Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti

2004
9
20,5
17,7
8

2009
12,9
20,1
22,4
8,9

Izvorul Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
Total

19,7
12,2
14,6

14,8
14,1
13,4
11,8
21,1
11,6
12,7
11,9
10
11,5
20,7
15,1
20,1
11,6
12,6
15,0
292,3

13,1
14,4
12,1
15,5
15,7
16,4
12,3
16,8
10,7
14,6
9,27
252,57

↑
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓

Legenda
↑ creşter
↓ scădere

↑
↑
↑
↓

Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău .
Cu toate că rata mortalităţii cunoaşte o uşoară scădere în anul 2009 pentru comunele:
Dămieneşti, Izvorul Berheciului, Negri, Părincea Roşiori, Săuceşti Vultureni, la nivelul GALlului acest indicator cunoaşte o uşoară creştere.
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c.
Rata sporului natural
Indicator care măsoară diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al deceselor din rândul
populaţiei determinate, pentru perioada 2002-2009.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele comunelor
asociate
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul Berheciului
Lipova

2002
26
-7
-11
54
-10
42

2009
14
-14
-25
46
-9
19

7.
8.
9.

Negri
Odobeşti
Onceşti

-10
0
3

-4
-2
-26

LEGENDĂ
comune la care sporul
natural cunoaște o scădere
de~50%

comune la care sporul
Părincea
-4
5
natural cunoaște o scădere
Plopana
7
6
de~50%
Prăjeşti
0
-21
Roşiori
-1
14
Săucesti
-30
-14
Secuieni
-10
-17
Stănişeşti
13
10
Traian
-45
-33
Ungureni
18
11
Vutureni
-1
-3
Valea Ursului
-3
-0,9
Total
31
-44
Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău .
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rata sporului natural cunoaşte o scadere îngrijorătoare, demonstrând faptul că
populaţia din zonă este îmbătrânită.
 Comune cu populaţie foarte îmbătrânită: Dămienesti, Filipeni, Onceşti.
 Comune la care sporul natural cunoaşte o uşoară creşter dar se menţine negativ:
Negri, Părincea.
 Comune la care sporul natural este în creşte: Coloneşti, Horgeşti, Lipova,
Plopana, Stănişeşti, Ungureni. În comuna Valea Ursului în anul 2009 natalitatea
se apropie mai mult de mortalitate deşi sporul natural este încă negativ.
Concluzii:
o Sporul natural scade datorită scăderii natalităţii.
o Îmbătrânirea populaţiei este legată de schimbarea structurii de vărstă în
rezultatul micşorării dramatice a ratei natalităţii, longevităţii vieţii şi
sporirii numărului persoanelor de vârstă înaintată.
o Tinerii sunt din ce în ce mai putini, din cauza scăderii natalităţii, iar
bătrânii sunt din ce în ce mai mulţi, ca urmare a prelungirii vieţii.
o Lipsa locuinţelor, sărăcia şi lipsa unui loc de muncă a favorizat scăderea
numărului căsătoriilor.
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d.
Migraţia internă
Indicator care reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor sosite prin schimbarea
domiciliu şi numărul persoanelor plecate prin stabarea domiciliul.
Stabiliri de domiciliu
Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea
Ursului
TOTAL

Plecari cu domiciliu

2004

2009

37
51
69
74

29
37
56
80

55
83
36

61
201
127
49
195
55
59

34
62
47
58
30
65
30
73
48
199
53
68
62
62
37

97
1485

117
1247

52
70
114

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea
Ursului
TOTAL

2004

2009

66
54
48
107

37
27
46
93

41
76
67

31
45
77
106
73
86
49

22
49
60
46
31
63
60
35
35
69
61
83
83
76
48

85
1197

102
1126

40
74
72

Migratia
interna
Total
288
121
Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău .
Migraţia internă se reduce la jumătate în 2009 faţă de 2004. Acest lucru arată că
diferenţa dintre urban şi rural în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă s-au îmbunătăţit, iar
populaţia tânără tinde să rămână la sat.
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Migraţia externă
Datele furnizate de Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ evidenţiază doar
persoanele care au părăsit comunităţile de domiciliu cu acordul autorităţilor române, pentru aşi stabili domiciliul în strainătate.
Stabiliri resedinta
Plecari cu resedinta
e.

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea
Ursului

2004

2009

5
3
5
3

0
3
6
5

2
4
5

9
23
0
21
7
1
8

7
0
7
2
0
13
5
2
14
13
0
16
10
43
7

0
114

0
153

4
5
9

total

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea
Ursului

2004

2009

28
19
22
50

12
15
12
20

19
40
25

12
20
0
63
36
39
29

11
10
13
5
13
35
29
5
13
24
0
27
27
40
24

0
515

0
335

24
43
46

Migratia externa
2004 2009
-401 -182

Sursa: "Anuarul statistic al judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, ediţia 2011 +adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică
Bacău .
Tabelul de mai sus reflectă faptul ca numărul persoanelor care au părăsit ţara în 2009
este la jumate faţă de cel din 2004.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

f.
Structura pe sexe
Comuna
2004
Coloneşti
2195
Barbati
1151
Femei
1044
Dămieneşti
1936
Barbati
969
Femei
967
Filipeni
2357
Barbati
1185
Femei
1172
Horgeşti
4855
Barbati
2484
Femei
2371
Izvorul
Berheciului
Barbati
Femei
Lipova
Barbati
Femei
Negri
Barbati
Femei
Odobeşti
Barbati
Femei
Onceşti
Barbati
Femei

2009
2229
1185
1044
1875
942
933
2322
1203
1119
4928
2544
2384

Comuna
Plopana
Barbati
Femei
Prăjeşti
Barbati
Femei
Roşiori
Barbati
Femei
Săucesti
Barbati
Femei

2004
3358
1726
1632

2251
1160
1091
4484
2244
2240

2009
3445
1746
1699
2608
1299
1309
2296
1177
1119
5027
2552
2475

1712
885
827

1744
906
838

Secuieni
Barbati
Femei

4532
2332
2200

2120
1093
1027

2859
1529
1330
2992
1503
1489

3040
1610
1430
2914
1444
1470
2549
1329
1220
1746
877
869

Stănişeşti
Barbati
Femei
Traian
Barbati
Femei
Ungureni
Barbati
Femei
Vutureni
Barbati
Femei

4741
2473
2268
5570
2795
2775
3720
1892
1828
2120
1070
1050

4746
2479
2267
2968
1487
1481
3888
1983
1905
2040
1038
1002

1837
929
908

Valea
4323
Ursului
4263
4314
2230
Barbati
2220
2215
2093
Femei
2043
2099
2004
2009
TOTAL
56111
61122
TOTAL BARBATI
28757
31339
TOTAL FEMEI
27354
29783
În 2009 numărul bărbatilor reprezintă 51,27% depăşind uşor numărul femeilor
(48,73%).
Părincea
Barbati
Femei

4417
2299
2118

Sursa: Populaţia şi fenomenele demografice analizate sunt extrase din "Anuarul statistic al
judeţului Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru Statistică, ediţia 2011
+adresa nr.3058/27.01.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău .
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g.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Structura populaţiei stabile, clasificată pe unele etnii la 2002
Numele comunelor Populaţie
asociate
stabilă
Români Romi Maghiari Ceangăi
Coloneşti
100
100
Dămieneşti
100
99,95
0,05
Filipeni
100
99,96
0,04
Horgeşti
100
99,86
0,32
0,02
Izvorul Berheciului 100
100
Lipova
100
100
Negri
100
100
Odobeşti
100
0
Onceşti
100
100
Părincea
100
99,51
0,28
0,08
0,05
Plopana
100
99,46
0,42
0,03
Prăjeşti
100
0
Roşiori
100
100
Săucesti
100
99,66
0,25
0,07
Secuieni
100
99,91
0,05
0,02
Stănişeşti
100
99,98
0,02
Traian
100
99,96
0,02
Ungureni
100
99,17
0,77
0,05
Vutureni
100
99,36
0,59
Valea Ursului
100
100
Total
99,82
0,15
0,02
0,00

Alte
Germani etnii

0,05

0,03
0,09

0,02
0,02

0,05
0,00

Sursa: Adresa nr.3100/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău şi adresa
58/29.02.2012 INA Direcţia regională de Statistică Neamţ .
Distribuţia etnică în GAL este preponderent formată de romăni cu 99,82%.
Etnia romă are o reprezentare de 0,15%. În teritoriu este organizata de Asociaţia "Centru
Romilor de Educaţie şi Drepturile Omului ROM-STAR"
(CREDO ROM-STAR)

0,01
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h.

Structura populaţiei stabile, clasificată după unele religii la 2002

Numele
Nr.
comunelor
crt.
asociate
1.
Coloneşti
2.
Dămieneşti
3.
Filipeni
4.
Horgeşti
Izvorul
5.
Berheciului
6.
Lipova
7.
Negri
8.
Odobeşti
9.
Onceşti
10. Părincea
11. Plopana
12. Prăjeşti
13. Roşiori
14. Săucesti
15. Secuieni
16. Stănişeşti
17. Traian
18. Ungureni
19. Vutureni
20. Valea Ursului
Total

Populaţie
Ortodoxă
stabilă
100
100
100
100

98,3
53,43
99,07
58,64

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99,65
97,97
57,8
0
99,88
60,61
96,22
0
93,14
81,74
96,21
99,13
24,33
99,33
99,64
98,2
84,07

Adventista Creştină Creştină
Romano Penti
Alte
de ziua a
de rit
după
catolică costală
religii
saptea
vechi
evanghelie
0,05
0,55
46,57
0,69
0,24
26,97
12,28
0,15
1,96
0,23
0,2
41,94
0,06
39,28
0,3
6,82
17,77
0,41
0,04
75,31
0,16
0,36
14,28

0,06
0,41

0,47
0,07

0,05
0,09

0,03
0,75

0,39

0,03
0,16

0,06
0,92
0,03

1,32

0,06
0,03
0,83

0,05
1,58
0,85
0,21
0,37
1,3
0,96

0,17
0,34

0,4
0,11

0,12
1,31
0,13

0,13

0

Sursa: Adresa nr.31000/09.03.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău şi adresa
58/29.02.2012 INA Direcţia regională de Statistică Neamţ .
Din analiza de mai sus se observă că populaţia în GAL este preponderent ortodoxă
84,07%, urmată de romano catolici cu 14,28%. Comunităţi în care populaţia ortodoxă şi cea
catolică sunt reprezentate în proporţii egale sunt: Dămieneşti, Negri. Încomuna Traian
preponderentă este populaţia romano-catolică.
Conclizii ce se desprind din analiza demografică:
 Comparând procentul pentru intervalele de vârstă 0-20 ani cu intervalul de
peste 60 ani pentru anul de referinţă 2002, constatăm faptul că raportul este
în favoarea tinerilor, procent confirmat şi de faptu că populaţia activă
reprezintă 52% din totalul populaţiei la nivelul GAL-ului.
 Populaţia activă din mediul rural produce o presiune pe piaţa muncii. În
aceste condiţii se impune ca în strategie sa se cuprindă activităţi care vor
conduce la crearea de noi locuri de muncă în domenii ce valorifică resursele
locale.

0,2
0,16
0,04
0,15
0,13
0,1
0

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

1.4 Patrimoniu de mediu
CAPITOLUL I
PREZENTAREA GEOGRAFICĂ ŞI FIZICĂ A TERITORIULUI GAL COLINELE
TUTOVEI
I.1. Amplasamentul, suprafaţa şi căile de comunicaţie
GAL Colinele Tutovei este constituit din 20 de unităţi administrativ teritoriale, 1
unitate administrativ teritorială (comuna Valea Ursului) situată în partea de sud-est a
judeţului Neamţ, şi 19 unităţi administrativ teritoriale (comunele: Dămieneşti, Roşiori,
Lipova, Săuceşti, Negri, Prăjeşti, Traian, Secuieni, Odobeşti, Plopana, Ungureni, Filipeni,
Izvoru Berheciului, Coloneşti, Parincea, Onceşti, Horgeşti, Vultureni, Stănişeşti) situate în
partea de nord-central-estică a judeţului Bacău. Cele 20 unităţi administrativ teritoriale fac
parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona
colinară denumită Colinele Tutovei.
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad
fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă
din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.
Judeţul Bacău este situat în partea central – estică a României, fiind străbătut de
paralela de 45° latitudine nordică şi meridianul de 26° longitudine estică, şi se desfăşoară în
bazinul hidrografic al râului Trotuş, pe cursul inferior al Bistriţei, şi pe cel mijlociu al
Siretului, de pe culmile Munţilor Trotuş – Oituz, în vest, până pe interfluviile dintre râurile
Zeletin, Pereschiv şi Tutova, în est.
Suprafaţă teritoriului GAL Colinele Tutovei este de 108.581 ha.
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Localizarea geografică a UAT care formează teritoriul GAL Colinele Tutovei
Nr. Denumire
UAT Cod
Judeţ
Suprafaţă Longitudine Latitudine
crt. asociate
SIRSUP
(ha)
0
1
2
3
1
Valea Ursului
124885
Neamţ
2
Dămieneşti
22111
Bacău
3
Roşiori
24999
Bacău
4
Lipova
23207
Bacău
5
Săucesti
25228
Bacău
6
Negri
23644
Bacău
7
Prăjeşti
26361
Bacău
8
Traian
25861
Bacău
9
Secuieni
25362
Bacău
10 Odobeşti
26353
Bacău
11 Plopana
24427
Bacău
12 Ungureni
25932
Bacău
13 Filipeni
22488
Bacău
14 Izvorul Berheciului 23127
Bacău
15 Coloneşti
21891
Bacău
16 Părincea
24089
Bacău
17 Onceşti
23868
Bacău
18 Horgeşti
22941
Bacău
19 Vutureni
26118
Bacău
20 Stănişeşti
25521
Bacău
TOTAL SUPRAFAŢĂ
Sursa: Institutul Național de Statistică (INS)

4
5964
3933
4575
5417
5226
3918
1984
3596
5013
4384
5773
8638
7368
5713
4468
6508
4747
5967
7281
8108
108.581

5
27,0758
27,0013
27,1050
27,2399
26,9500
26,9941
26,9803
27,0318
27,1082
27,1422
27,2439
27,0934
27,1935
27,2235
27,2563
27,1243
27,2474
27,0616
27,2347
27,3244
-

6
46,7928
46,7435
46,7325
46,7237
46,6611
46,7045
46,6549
46,6456
46,6502
46,6718
46,6695
46,5574
46,5439
46,5913
46,6067
46,4655
46,4847
46,4020
46,4117
46,4511

Zona
de
deal
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Teritoriul GAL Colinele Tutovei este străbătut de următoarele căi de comunicaţie rutiere:
 drumul european, DE 85 (numai partea vestică a comunei Săuceşti, judeţul
Bacău);
 drumul naţional, DN 2F(Traian – Secuieni – Odobeşti – Plopana);
 drumul judeţean, DJ 159 (numai comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ);
 drumul judeţean, DJ 241;
 drumul judeţean, DJ 241A;
 drumul judeţean, DJ 241B;
 drumul judeţean, DJ 241C;
 drumul judeţean, DJ 241D;
 drumul judeţean, DJ 207C;
 drumul judeţean, DJ 207D;
 drumul judeţean, DJ 207F;
 drumul judeţean, DJ 243 B;
 drumul judeţean, DJ 252;
 drumul judeţean, DJ 252B;
 drumul judeţean, DJ 252F;
 drumuri comunale.
Pe teritoriul GAL Colinele Tutovei nu sunt linii de cale ferată.
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I.2. Relieful
Relieful constituie una dintre componentele mediului geografic care influenţează sau
determină localizarea şi particularităţile spaţial - funcţionale ale habitatului uman. Prin
trăsăturile sale morfometrice, morfografice, morfogenetice şi morfodinamice, în care pot fi
recunoscute favorabilităţi şi restrictivităţi, relieful condiţionează în mod diferit mărimea,
forma, textura şi chiar funcţiile economice ale aşezărilor omeneşti.
Cele 20 de unităţi administrativ teritoriale care constituie GAL Colinele Tutovei fac
parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona de
deal denumită Colinele Tutovei.
Podișul Moldovei este cel mai întins și mai tipic podiș din țară, desfășurat aproximativ
de la nord la sud. Acesta prezintă altitudini diferite în funcție de subunitate: este mai înalt în
partea de nord-vest, unde atinge 500-600 metri, mai jos în nord-est (200 metri), și coboară
ușor de la 500 metri la 200 metri, în partea de sud. Relieful este alcătuit dintr-o alternanță de
culmi, depresiuni și culoare orientate spre sud-est. În partea de nord-est, relieful este alcătuit
din dealuri scunde despărțite de văi largi și joase, orientate spre sud-vest. În partea centrală și
sudică este un relief de coline joase și o succesiune de dealuri prelungi cu interfluvii netede.
Văile sunt adânci cu versanți înclinați, lărgindu-se spre sud. Pe versanți se evidențiază
intense procese torențiale și alunecări de teren.
Relieful din Podişul Bârladului este datorat în primul rând efectului acţiunii râurilor,
care se realizează prin eroziune, transport şi acumulare. Eroziunea exercitată de reţeaua de
scurgere permanentă are mai multe componente: eroziune laterală, eroziune în adâncime şi
eroziune regresivă. În acelaşi timp, cele mai mari suprafeţe ocupate de formele reliefului
fluvial sunt datorate proceselor de acumulare.
Trăsăturile generale morfografice şi morfometrice care caracterizează Colinele
Tutovei, zonă în care este amplasat şi teritoriul GAL, sunt tipice reliefului colinar.
Culmile interfluviale sunt prelungi, aproximativ rectilinii, reprezentate de coline
paralele, înguste, cu orientare NNV-SSE. Acest aspect al morfografiei interfluviilor se
datorează modului de organizare a reţelei hidrografice, râurile fiind cele care au fragmentat
relieful în această manieră.
Pe lângă fragmentarea colinară, tipică pentru zona în care se poziţionează Colinele
Tutovei este şi prezenţa versanţilor de tip cuestă (formă de relief asimetrică, specifică pentru
regiunile cu structură monoclinală, unde stratele de roci dure alternează cu cele moi, apărute
datorită eroziunii torențiale și retragerii treptate a versanților, având forma unui povârniș,
coastă). Înclinaţia pantelor este între 3° şi 40°.
Pantele de 5 - 10° apar în general la contactul versanţilor cu interfluviile, iar în bazinul
inferior caracterizează chiar cea mai mare parte a suprafeţei versanţilor mijlocii.
Pantele de 10 – 15° caracterizează cea mai mare parte a versanţilor din cadrul
bazinului, aceste valori înscriindu-se în valoarea medie pentru Colinele Tutovei.
Pantele mai mari, de 15 - 25° apar pe areale disjuncte în sectorul inferior al bazinului,
aceste valori deţinând o pondere mai mare în bazinul mijlociu şi superior, unde atât
altitudinile cât şi energia de relief au valori mai mari.
Valorile de 25 - 40° deţin o pondere redusă, ele fiind caracteristice în general pentru
versanţii afectaţi de procese de degradare (flancurile unor organisme torenţiale, respectiv
ravene, precum şi cornişele de desprindere ale unor alunecari de teren).
Înfăţişarea actuală a cestui teritoriu îşi are originea în vasata câmpie pliocenă, înălţată
şi adânc secţionată de văi consecvente. Predominarea faciesului nisipos a favorizat adâncirea

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
uşoară a reţelei hodrografice şi înaintarea accentuată, spre amonte, a obârşiilor. Acest aspect
este pus în evidenţă de prezenţa unei culmi transversale, masive, cu direcţia vest-est, situată în
sectorul nordic, în care îşi au originea toţi afluenţii permanenţi ai râului Bârladului, care
brăzdează regiunea. Din această culme se desprind toate celelalte culmi, orientate nord-sud,
care alcătuiesc ansamblul ordonat al Colinelor Tutovei.
Relieful fluvio-denudaţional are o reprezentare remarcabilă în Colinele Tutovei (peste
75%), caracteristică fiind fragmentarea sub formă de culmi interfluviale orientate nord-sud,
separate de o reţea hidrografică consecventă.
Culmi deluroase din zona GAL Colinele Tutovei
Nivelul cel mai ridicat al reliefului, unde cotele urcă frecvent peste 400 m, culminează
cu Dealul Doroşanu (comuna Izvoru Berheciului) - 564 m, Dealul Perjului (comuna
Stănişeşti), Dealul Toacei (comuna Ungureni), Dealul Tighira (comuna Plopana), Dealul
Stăniştea (comuna Odobeşti) – 440 m, Dealul Bolocan (comuna Roşiori), Dealul Plopana
(comuna Plopana) – 360 m, Dealul Călugăreni (comuna Negri) – 310 m, Dealul Gruiului
(comuna Plopana), Dealul Pătrat (comuna Dămieneşti), Dealul Viei (la graniţa dintre
comunele Traian şi şi Prăjeşti) – 280 m, Dealul Mâgla (comuna Negri) – 240 m, nivelul
altitudinal coborând spre sudul teritoriului GAL, până la 100 m, în depresiunea Parincea
(comuna Parincea).
În concluzie, relieful teritoriului GAL Colinele Tutovei este foarte fragmentat, cu
următoarele caracteristici principale:
 Culmi interfluviale prelungi, aproximativ rectilinii, reprezentate de coline
paralele, înguste, prelungi, cu orientare NNV-SSE;
 Versanţi de tip cuestă, formă de relief specifică regiunilor cu structură
monoclinală;
 Zona de luncă care brăzdează teritoriul pe direcţia nord-sud. Suprafeţele
orizontale şi cvasiorizontale (sub 3°) caracterizează în general sectoarele de
luncă din bazinul mijlociu şi inferior, dar şi culmile interfluviale (pe suprafeţe
relativ reduse);
 Depresiunea Parincea, unde altitudinile coboară până la 100 – 200 m faţă de
rama înconjurătoare şi corespunde bazinului văii Răcătău. Caracteristică acestei
depresiuni este prezenţa cuestelor secundare repetate, depresiune în care este
amplasată localitatea Parincea, din comuna cu acelaşi nume.
Dintre cele 20 de unităţi administrativ teritoriale care constituie GAL Colinele
Tutovei, 64% sunt situate în colinele înalte şi, 36% în colinele joase.

I.3. Clima
I.3.1. Caracteristicile climei
Zona GAL Colinele Tutovei se încadrează într-un climat temperat continental, cu
repartiţia geografică a valorilor medii anuale ale temperaturii aerului relativ uniformă.
Regimul termic
Elementele anuale ale temperaturii aerului oscilează în jurul valorii de 9°C.

Amplitudinea termică medie anuală este de 23,3°C la Tutova şi, 23,7°C la Plopana.

Temperatura medie lunară are o evoluţie normală, descriind o curbă ascendentă în
prima parte a anului, cu un maxim de 20,3°C în iulie, şi un minim de -3°C în
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ianuarie. Analiza valorilor medii lunare arată că acestea sunt negative în
decembrie, ianuarie şi februarie. Din martie, temperaturile devin pozitive, ca
urmare a creşterii intensităţii radiaţiei solare, marcând diferenţe medii mari faţă de
luna anterioară, de 4,2 - 4,5°C. Diferenţe mari se înregistrează şi între lunile
septembrie şi noiembrie (circa 6° C), ca urmare a micşorării valorilor bilanţului
radiativ şi creşterii frecvenţei invaziilor de aer rece. (Bradu, 2004).
În regimul multianual ale temperaturii aerului, în Colinele Tutovei s-au înregistrat
abateri negative de la media plurianuală. Sunt frecvente iernile şi primăverile cu
abateri faţă de media plurianuală, cele mai mari fluctuaţii înregistrându-se în
sezonul rece. Astfel, s-au înregistrat ierni foarte reci, cu abateri de 5°C faţă de
normală. Verile sunt în general călduroase, cu abateri atât negative cât şi pozitive,
de circa 2°C.
Durata intervalului de îngheţ este relativ mare (cca. 193 de zile), primele îngheţuri
producându-se destul de timpuriu, iar ultimile destul de târziu, deci mai mult de
şase luni pe an terenurile sunt protejate împotriva eroziunii
Brumele timpurii pot surveni la sfârşitul lunii septembrie, iar cele târzii apar
frecvent în lunile aprilie şi mai. (Bradu, 2004).

Regimul pluviometric
Regimul anual al precipitaţiilor în Colinele Tutovei se caracterizează prin lipsa
uniformităţii, cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald şi au caracter de
averse.
În condiţiile unei alcătuiri geologice dominate de nisipuri, ale preponderenţei
versanţilor abrupţi şi lipsiţi de protecţia pădurilor, un astfel de regim pluvial determină
procese intense de spălare a solului şi de eroziune torenţială pe versanţi.
În Colinele Tutovei, ploile torenţiale se înregistrează în semestrul cald, în intervalul
mai-august în nord, şi iunie-august, în sud. Intensitatea medie anuală a ploilor torenţiale scade
pe măsura creşterii altitudinii, şi este cuprinsă între 0,29-0,38 mm/minut. Ploile torenţiale au
cea mai mare intensitate medie în luna iulie. Cele mai mari valori se înregistrează în zona
colinelor înalte (1,25-1,10 mm/min) iar spre sud, valoarea maximă a intensităţii medii scade
sub 1 mm/min. Intensităţile maxime înregistrate în lunile iunie-iulie sunt de 6-10 mm/minut.
(Bradu, 2004).
Regimul pluviometric caracterizându-se prin ploi suficiente la începutul verii, şi
insuficiente vara şi toamna, deficitul de umiditate din această perioadă a anului afectează
culturile de porumb. (Bradu, 2004).
Regimul eolian
Circulaţia generală a atmosferei determină în jumătatea nordică a regiunii şi o
frecvenţă ridicată a vânturilor din S (11,7%) şi SE (11%).
În jumătatea sudică a regiunii, orientarea reţelei hidrografice, altitudinea şi
configuraţia reliefului determină creşterea frecvenţei vânturilor de N (17%) şi SV (14%). Cea
mai redusă frecvenţă anuală o au vânturile de NE şi E (1,5-2,5%). (Bradu, 2004).

Iarna este caracteristic vântul de NV pentru colinele înalte (19-21%) şi cel de
nord pentru colinele joase, care conferă un caracter rece şi uscat.

Primăvara, pe lângă frecvenţa ridicată a vânturilor de NV, sporeşte frecvenţa
vânturilor şi pe celelalte direcţii, determinând cele mai scăzute valori ale calmului
atmosferic.

Vara este dominantă circulaţia de NV (21-26%), urmată de cea nordică (1016,5%).
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Toamna, deşi circulaţia nord-vestică se menţine ca dominantă, dar cu frecvenţă
mai redusă decât în primăvară, creşte intensitatea circulaţiei sudice (12%), sudestice (10-12%) şi sud-vestice (14%).
Calmul atmosferic înregistrează valori multianuale relativ ridicate (26-44%), fapt care
indică condiţii de adăpost aerodinamic.
Viteza medie anuală indică valori de 2-3 m/s în zona colinelor înalte şi 3 m/s în sud.
Viteza medie a vânturilor dominante are valori mai mari, de 4-5 m/s.
Vânturile de NV înregistrează în februarie şi aprilie viteze de 4-6 m/s, cele de S, SE au
viteza cea mai mare în februarie-mai (4,5- 6 m/s).
Vânturile de SV au frecvenţa maximă în noiembrie-februarie (3,5-5 m/s).
Vânturile de nord au viteza cea mai mare în februarie (6 m/s). (Bradu, 2004).
Vânturile locale au aspect de foehn. Caracteristica lor principală este că sunt
descendente, calde şi uscate, cu direcţii dinspre culmile dealurilor spre văi şi regiunile joase
de la poale, determinând modificări ale elementelor climatice.
Vântul dominant este Crivăţul, care poate avea viteze de până la 25 m/s, şi care în
timpul iernii produce scăderea semnificativă a temperaturii, condensarea formaţiunilor
noroase şi vislcolirea zăpezii. Primăvara favorizează precipitaţiile, iar vara suflă uscat şi
fierbinte. La confluenţa cu vânturi contrarii produce vârtejuri.
Austrul este un vânt uscat care bate dinspre vest, aducând ger uscat în timpul iernii, iar
vara, căldură, accentuând fenomenul de secetă. (Bradu, 2004).
I.3.2. Indicele de ariditate (R)
Valoarea care exprimă relaţia dintre climă, vegetaţie şi apele unui teritoriu, indicele de
ariditate "Emm. de Martonne" este exprimat prin formula: Iar = P/T + 10, unde:
 P, reprezintă precipitaţiile multianuale;
 T, temperatura medie multianuală.
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Indicele de ariditate a UAT care formeazăteritoriul GAL Colinele Tutovei, in funcţie de
localizarea geografică
Nr. UAT asociate Cod
Judeţ
Longitudine Latitudine Indice
de Zona
crt. în GAL
SIRSUP
ariditate
de
deal
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Valea Ursului 124885
Neamţ
27,0758
46,7928
28,81439761
x
2
Dămieneşti
22111
Bacău
27,0013
46,7435
28,81439761
x
3
Roşiori
24999
Bacău
27,1050
46,7325
28,81439761
x
4
Lipova
23207
Bacău
27,2399
46,7237
28,93644663
x
5
Săucesti
25228
Bacău
26,9500
46,6611
27,49943404
x
6
Negri
23644
Bacău
26,9941
46,7045
26,97400766
x
7
Prăjeşti
26361
Bacău
26,9803
46,6549
27,49943404
x
8
Traian
25861
Bacău
27,0318
46,6456
29,12376281
x
9
Secuieni
25362
Bacău
27,1082
46,6502
29,12376281
10 Odobeşti
26353
Bacău
27,1422
46,6718
28,81439761
x
11 Plopana
24427
Bacău
27,2439
46,6695
28,93644663
x
12 Ungureni
25932
Bacău
27,0934
46,5574
29,12376281
x
13 Filipeni
22488
Bacău
27,1935
46,5439
29,94192977
x
14 Izvorul
23127
Bacău
27,2235
46,5913
29,94192977
x
Berheciului
15 Coloneşti
21891
Bacău
27,2563
46,6067
29,94192977
x
16 Părincea
24089
Bacău
27,1243
46,4655
28,84050706
x
17 Onceşti
23868
Bacău
27,2474
46,4847
29,15142533
x
18 Horgeşti
22941
Bacău
27,0616
46,4020
28,84050706
x
19 Vutureni
26118
Bacău
27,2347
46,4117
29,15142533
x
20 Stănişeşti
25521
Bacău
27,3244
46,4511
29,15142533
x
Rezultă că, indicele de ariditate (Iar = P/T+10, în mm/°C), pentru toate unităţile
administrativ teritoriale, are valori cuprinse între 26,97400766 - 29,94192977, deci toate
cele 20 UAT se încadrează în zona semiaridă.
Sursa - Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia
Naţională pentru Statistică.
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I.4. Solul
I.4.1. Clasele de soluri din zonă
Pe lângă factorii pedogenetici, factorul esenţial în procesul de formare şi repartiţie a
solurilor este clima, avându-se în vedere faptul că ea condiţionează caracterele şi răspândirea
unui alt factor foarte important, cel biologic. Împreună cu acesta, clima determină intensitatea
proceselor care duc la transformarea materialelor parentale, sensul şi intensitatea curenţilor de
apă, ale proceselor de transport, de levigare şi de acumulare a substanţelor minerale şi
organice în partea superioară a scoarţei de alterare (Chiţu, 1975).
Ploile torenţiale sunt fenomene atmosferice deosebite care distrug structura solului, iar
pe terenurile în pantă accelerează procesul de eroziune.
Pe teritoriul Colinelor Tutovei au fost identificate 18 unităţi taxonomice de soluri,
aparţinând claselor Cernisoluri, Luvisoluri, Hidrisoluri, Protisoluri şi Antrisoluri, precum
şi, 10 subtipuri majore. Din punct de vedere al claselor de soluri, zona se poate caracteriza
astfel:
 Predominarea netă a clasei cernisoluri, care însumează peste jumătate din
suprafaţa regiunii (58%), urmată de clasa luvisoluri (18%), împreună aceste
două clase însumează peste 76% din suprafaţă şi dau nota pedogeografică
definitorie a bazinului Colinelor Tutovei;
 Destul de mare este şi răspândirea solurilor din clasa protisoluri (17%), în
special a regosolurilor, care în asociaţie cu erodosolurile dau şi ele o notă
aparte regiunii;
 În proporţii reduse, sunt reprezentate şi antrisolurile şi hidrisolurile.
I.4.2. Caracteristicile solurilor din zonă
Procesele geomorfologice actuale pe teritoriul GAL Colinele Tutovei sunt
reprezentate în special de eroziune, alunecări de teren dar şi de procese aluviale.
Dezvoltarea degradărilor de teren prin intermediul proceselor de eroziune a solului şi a
ravenării, dar şi prin dezvoltarea alunecărilor de teren este cauzată de caracteristicile speciale
ale cadrului geografic (litologie favorabilă, climat temperat cu nuanţe excesive, reţea
hidrografică cu un caracter spasmodic, vegetaţie naturală în cea mai mare parte înlocuită cu o
vegetaţie secundară, intervenţie antropică extrem de puternică), condiţii care au favorizat
fenomenele de degradare.
Degradările de teren se datorează în principal acţiunii eroziunii areolare şi liniare şi
alunecărilor de teren (ambele cu o răspândire generalizată) şi, secundar, altor procese cu o
răspândire punctuală.

Eroziunea areolară (în suprafaţă) are intensităţi variate, ocupând suprafeţe
însemnate în cazul versanţilor utilizaţi ca teren arabil.

Eroziunea în adâncime reprezintă un alt proces specific regiunii, atât prin
suprafaţa ocupată, dar mai ales prin efectele avute. Este unul din fenomenele geomorfologice
cele mai caracteristice zonei GAL Colinele Tutovei, revenindu-i cel mai important rol în
evoluţia actuală a acestei regiuni. Ioniţă I. în anul 2000, separă ravene discontinue, care includ
pe cele singulare şi pe cele succesive, ultimele fiind la rândul lor separate în familia
aluvionară şi familia erozională; ravene continue şi bateriile de ravene.

Ravenele discontinue se întâlnesc mai des pe versanţi şi mai rar pe fundul
văilor. De obicei sunt asociate unor bazine de recepţie destul de mici. Ravenele discontinue
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singulare apar izolat, la distanţe variabile, care practic nu reuşesc să menţină între ele un
cumul de scurgere continuu.
Ravenele discontinue succesive se formează grupat, în cascadă, înlănţuite pe un anumit
segment din bazinele hidrografice mici, care reuşesc să menţină în lungul lor un canal de
scurgere satisfăcător.

Ravenele continue se formează şi evoluează frecvent pe fundul văilor,
deosebindu-se net prin dimensiuni, de clasa ravenelor discontinue. Rata medie multianuală de
înaintare a unei ravene continue active este de 12,4 m/an. Sezonul critic de eroziune în
adâncime are o durată de patru luni (15-20 martie – 15-20 iulie). Această perioadă de risc
erozional prin ravenare este dublă ca timp, în raport cu sezonul critic de eroziune în suprafaţă,
care începe de obicei în a doua decadă a lunii mai.

Alunecările de teren sunt procesele geomorfologice cele mai importante din
această clasă. Formele de relief caracteristice alunecărilor de teren au o răspândire mai
restrânsă, datorită constituţiei litologice predominant nisipoase. Alunecările active apar doar
în câtva puncte şi acoperă suprafeţe reduse, fiind în general localizate în bazinele de recepţie
ale unor bazine torenţiale (Ulea, Lipovăţ).
În urma acţiunii intense a acestor procese, depozitele geologice au fost intens
modificate, distingându-se astfel, la partea superioară mai multe tipuri de „depozite de
suprafaţă” cu rol diferit în pedogeneză.

Depozitele eluviale ocupă suprafeţele interfluviale şi s-au format în urma
proceselor de dezagregare şi alterare a rocii parentale. De regulă aceste depozite sunt
omogene. Pentru că ocupă suprafeţe relativ plane sau cu o pantă în general scăzută,
degradările de teren care afectează şi evoluţia solurilor au o răspândire mai redusă, singurele
procese ceva mai active fiind eroziunea areolară şi cea eoliană. Prin urmare solurile formate
pe aceste depozite sunt în general bine structurate, profunde şi neerodate, sau afectate de la
slab până la moderat, de eroziunea în suprafaţă. Pe aceste depozite de suprafaţă au întâlnit
condiţii optime de formare atât cernoziomurile tipice din extremitatea sudică, sud-estică şi
estică a regiunii, faeoziomurile tipice din partea centrală, cât şi, solurile tipice de pădure
(luvosolurile tipice), din partea nordică şi nord-vestică a bazinului.

Depozitele deluviale ocupă cea mai mare partea a versanţilor şi sunt formate
din materiale care sunt într-o continuă mişcare. Dacă pentru depozitele eluviale procesele
caracteristice erau cele de transformare in situ, în acest caz materialele sunt aduse din partea
mai înaltă a versanţilor şi fiind în mişcare sunt la rândul lor transportate spre baza versanţilor.
Prin urmare, aici putem întâlni atât procese de agradare (sedimentare), mai rar, dar mai ales
procese de degradare. Procese precum eroziunea areolară, eroziunea în suprafaţă,
deplasările de teren sunt caracteristice versanţilor înclinaţi care apar de regulă asociaţi
frunţilor de cuestă cu expoziţie vestică. Pe aceste materiale solurile se găsesc, datorită
eroziunii geologice intense dar şi influenţei nefaste a factorului antropic, fie într-o fază
incipientă de dezvoltare (regosoluri) fie într-o stare avansată de degradare. Astfel, erodosolul
devine tipul caracteristic pentru aceste suprafeţe şi ajunge să ocupe suprafeţe important

Odată transportat materialul de pe versanţi, la partea inferioară a acestora, se
formează două noi tipuri de depozite şi a nume: depozitele proluviale şi depozitele coluviale.
Proluviile sunt formate din depozite grosiere şi pot conţine, unde este cazul, şi fragmente de
roci ceva mai dure, de tipul gresiilor sarmaţiene sau cineritelor andezitice meoţiene. Coluviile
sunt constituite tot din materiale terigene aduse de pe versanţi, dar prezintă o textură fină.
Depozitele proluviale ar putea fi asociate într-o oarecare măsură eroziunii în adâncime
(formării ravenelor) iar cele coluviale sunt datorate în special eroziunii areolare. În măsura
în care depozitele nu au fost acoperite în permanenţă de noi depozite, iar materialele depuse
aici nu au fost transportate în altă parte, acestea reprezintă un suport excelent pentru formarea
unor soluri bine structurate cu caracteristici fizice şi chimice optime. În arealul studiat, pe
aceste depozite se întâlnesc unele dintre cele mai bune soluri pentru agricultură. Acest fapt se
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datorează şi îndepărtării unei bune părţi din orizonturile fertile ale solurilor de pe interfluvii şi
de pe versanţi, materialul bogat în humus fiind depus aici. Astfel, solurile caracteristice
acestor suprafeţe de contact dintre versanţi şi şesul aluvial sunt cernoziomurile cambice, acolo
unde argilizarea întâlneşte condiţii optime, cernoziomurile argice – pentru arealele în care se
realizează un transport al argilei pe profilul de sol, dar şi unele subtipuri de faeoziomuri, în
cazul în care carbonaţii se găsesc la o adâncime ceva mai mare (>125 cm, conf. SRTS, 2003).
Toate aceste tipuri de depozite se pot găsi, în funcţie de condiţiile locale, şi sub forma unor
asociaţii de tipul: depozite eluvio-deluviale, deluvio-proluviale, deluvio-coluvio-proluviale,
etc.

Depozitele aluviale se formează de-a lungul şesurilor aluviale şi rezultă în
urma acţiunii de transport şi depunere a râurilor. Dacă în cazul celorlalte tipuri de depozite,
compoziţia acestora depindea de caracteristicile materialului parental, în acest caz textura
acestor aluvii ţine pe de o parte de condiţiile litologice din bazinul respectiv dar şi de
caracteristicile bazinului hidrografic, de regimul scurgerii râurilor. Ocupând suprafeţe destul
de întinse (peste 18% din suprafaţa Colinelor Tutovei de exemplu), aceste caracteristici au dus
la formarea pe asemenea depozite a aluviosolurilor, soluri aflate într-un stadiu de început al
pedogenezei, dar dezvoltate pe materiale parentale transportate şi depuse de către reţeaua
hidrografică.

O categorie separată este constituită din depozite lacustre care s-au format pe
fundul lacurilor. Pe aceste depozite s-au putut forma, în condiţiile unui exces de apă, dar şi a
vegetaţiei şi faunei lacustre, soluri care au fost încadrate în clasa Hidrisoluri – tipul limnosol,
care ocupă suprafeţe extrem de reduse.
În concluzie, cernisolurile domină net structura învelişului de sol în partea centralsudică şi estică a bazinului, care corespunde zonei bioclimatice de silvostepă, în timp ce,
luvisolurile sunt răspândite în partea nordică, pe interfluviile mai înalte, precum şi, pe
cumpăna vestică de ape, împădurită, a bazinului. Erodosolurile şi variantele erodate sunt
caracteristice în special coastelor (cu orientare vestică şi nordică), iar cele mai consistente
areale cu aluviosoluri sunt întâlnite în luncile Horoiatei şi ale afluenţilor principali.
Cele mai importante probleme (puncte slabe) sunt date de carbonul organic,
erodabilitatea solurilor, susceptibilitatea la formare a crustei, conţinutul de fosfor şi
porozitatea de aeraţie. Acestea sunt deci câteva din direcţiile pe care practicile de conservare
– remediere a solurilor ar trebui să le urmeze.
Alte proprietăţi ale solurilor din zonă care pun probleme, însă mai puţin grave, sunt
conţinutul de humus (şi direct proporţional cu acesta cel de azot), care influenţează şi
structurarea în orizonturile superioare, şi conductivitatea hidraulică, care este şi ea în legătură
cu ponderile mai reduse ale fracţiunii granulometrice medii şi mai ridicate ale celei grosiere.
Punctele tari ale solurilor sunt date de conţinutul în baze, capacitatea totală de schimb
cationic, suma bazelor, aciditatea hidrolitică, conţinutul de potasiu, calciu, magneziu, dar şi
capacitatea de apă utilă.
Dintre cele două componente majore ale calităţii solurilor (fizică şi chimică),
deficienţele apar în special în cazul celei fizice, în mare parte datorate compoziţiei
granulometrice predominant nisipoase.
Principalul factor care determină această calitate redusă este moştenirea geologică,
textura, care afectează la rândul ei mare parte a celorlalte proprietăţi fizico-mecanice. Nefiind
un aspect asupra căruia se poate interveni foarte uşor (textura solului se modifică în intervale
foarte mari de timp), singurele soluţii de contracarare a acestor aspecte negative sunt
utilizarea unor culturi şi practici agricole care să maximizeze performanţa parametrilor
chimici (de calitate foarte bună) şi să o minimizeze pe a celor fizici.
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Din punct de vedere chimic, solurile din zona de studiu au o calitate foarte bună,
puţini fiind parametrii care ar necesita unele intervenţii minore.
Informaţiile referitoare la caracteristicile solului, sunt deosebit de importante pentru
utilizatorii finali – agricultorii, în practicile de management agricol.

I.5. Biodiversitatea
I.5.1. Flora şi vegetaţia spontană
Flora regiunii GAL Colinele Tutovei prezintă o variaţie considerabilă, datorită
formelor de relief, altitudinii, substratului, precum şi a unor factori climatici care prin
neuniformitatea lor
influenţează repartizarea în timp şi spaţiu a speciilor.
Din punct de vedere floristic, regiunea este cuprinsă în raionul Podişul Moldovenesc,
din provincia Baltică.
Prin procesul de stepizare care a avut loc în urma intervenţiei omului, mai ales prin
defrişare, elementele xerofile cuceresc din ce în ce mai mult teren, infiltrându-se pe alocuri
mult spre nord.
Raportul speciilor este următorul: 67,85% mezofile, 24,15% xerofite, 4,75%
higrofite, şi 2,25% hidrofite.
În trecut, Colinele Tutovei erau acoperite aproape în întregime de masive păduroase de
foioase, în special stejar şi gorun, în bună parte şi fag. Astăzi pădurile ocupă suprafeţe
mult mai reduse, datorită exploatării neraţionale.
Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului,
determină categoriile de habitate naturale care cuprind specii caracteristice regiunilor eurosiberiană şi irano-turaniană: Quercus pedunculuflora, Stemmacantha serratuluides,
Asparagus tenuifolius, Asparagus verticilatus, Allium atroviolaceum, Alyssum rostratum,
Bupleurum apiculatum, Cotinus coggygria, Dianthus capitatus ssp. Andrzejowskianus,
Dianthus leptopetalus, Trinia multicaulis, Fraxinus pallisae, Quercus frainetto, etc.
Zona GAL Colinele Tutovei se caracterizează prin două zone de vegetaţie.
Silvostepa ocupă partea sudică şi sud-estică unde vegetaţia este în general ierboasă,
întreruptă doar de unele pâlcuri de pădure. Climatic, această zonă se caracterizează prin veri
călduroase şi uscate, cu amplitudini termice destul de mari. Pajiştile naturale se mai menţin
doar pe terenurile mai puţin fertile, pe versanţii văilor, în luncile umede, adică pe locuri
improprii agriculturii.

Endemite: Euphorbia villosa ssp. valdevillosocarpa, Jurinea mollis ssp.
transsilvanica, Ornithogalum orthophyllum ssp. Psamophyllum;

Pontice: Agropyron cristatum ssp. sabulosum, A. stylosa, Agrostis moldavica,
Allium guttatum, Anchusa gmelinii, A. stylosa, A. thessala, Bellevalia sarmatica, Centaurea
arenaria ssp. borystenica, C. salonitana, Colchicum fominii, Dinthus platyodon, Elymus
elongatus ssp. ponticus, Festuca beckeri ssp. polesica, Galanthus elwesii, Nepenta ucranica,
Onosma visianii, Ornithogalum fimbriatum, Palimbia rediviva, Pyrus elaeagrifolia;

Balcanice: Achillea depressa var. depressa, Centaurea euncifolia ssp. palida,
Dianthus pallens, Paeonia peregrina, Peucedanum rochelianum, Ranunculus
constantinipolitanus, Stachys angustifolia, Thymus comptus;

Mediteraneene şi atlantic- mediteraneene: Chamaesyce peplis, Erucastrum
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gallicum, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Teucrium botrys, Viola hymettia, etc;

Pe solurile proaspăt formate sunt frecvente Poa pratensis, Festuca drymeja,
Dactylis glomerata, Equisetum arvense, Trifolium repens.

În habitatele semiumede se dezvoltă speciile: Phleum pratense, Taraxacum
officinalis, Arrhenatherum elatius.

Solurile umede care tolerează inundaţii de scurtă durată sunt populate de:
Ranunculus acris, Rorippa sylvestris, Polygonum lapathifolium, Equisetum telmateja, juncus
inflexus, Carex vulpina etc.

Solurile frecvent inundate şi submerse sunt acoperite de: Carex riparia şi
Phragmites australis, printre care se observă frecvent Alisma plantago-aquatica,
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Eleocharis palustris etc. Pe suprafeţe foarte
mici au fost identificate şi speciile: Polygonum amphibium, Lemna minor, Potamogetum
natans.
Zona forestieră începe de la limita superioară a silvostepei şi ocupă toată partea
nordică a regiunii. Ponderea suprafeţelor cu păduri este redusă, fiind tipice pentru subetajul
pădurilor de gorun şi de amestec din cadrul etajului nemoral (al pădurilor de foioase). Pentru
această zonă sunt specifice pădurile de gorun şi carpen (Quercus delechampii şi Carpinus
betulus), cu Tilia tomentosa şi Fraxinus excelsior, costituind următoarele asociaţii:
 Dentario quinquefoliae – Carpinetum;
 Lathyro veneti – Fagetum;
 Aro orientalis – Carpinetum.
În zona studiată sunt şi unităţi fitosociologice forestiere specifice zonei silvostepei
reprezentate de asociaţiile:
 Tilio tomentosae – Quercetum dalechampii;
 Lathyro collini – Quercetum pubescentis;
 Paeonio peregrinae – Quercetum pubescentis;
 Quercetum pedunculiflorae.
În aceste asociaţii se dezvoltă specii precum: Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q.
pedunculiflora, Q. virgiliana, Q. frainetto, Paeonia
peregrina, Cotinus coggygria, Fraxinus ornus, Pyrus eleagrifolia, Tilia tomentosa,
ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Viburnum lantana etc.
Astfel că, zona forestieră se poate împărţi în 2 subzone:
o Subzona stejarului, care cuprinde aproape toată zona forestieră, fiind alcătuită
din păduri discontinue, tinere. Pajiştile din această zonă sunt limitate ca
suprafaţă, situate fie la marginea pădurilor, fie infiltrate în lungul văilor şi pe
versanţii acestora. La limita de contact cu subzona fagului se află o bandă de
tranziţie alcătuită dintr-un amestec de foioase de tipul pădurilor de şleau, cu un
caracter pronunţat de teizare şi carpinizare;
o Subzona fagului ocupă culmile cele mai înalte şi se caracterizează prin
amestecuri de foioase: fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea) şi paltin
(Acer pseudoplatanus).
În culturile de câmp se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor: pălămida
(Cirsus arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis).
În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în livezi există specii ca: păiuş (Festuca
pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasă (Andropogon sp.).
În luncile din zonele colinare există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de iarbă
moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae.
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I.5.2. Fauna sălbatică
Fauna terestră specifică zonei GAL Colinele Tutovei este reprezentată prin specii
caracteristice habitatelor din zonele de deal.
Fauna ecosistemelor forestiere
Nevertebrate
Deosebit de bogată este fauna de frunzar, în care se găsesc numeroase specii de
nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode. Dintre artropde cele mai
răspândite sunt cele din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea,
Pseudoscorpiones, Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae,
Staphylinidae, Dermestidae şi Lampyridae.
Vertebrate
 Amfibieni - tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra
slamandra), buhai de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo),
broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea).
 Reptile - şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casă ( Natrix natrix),
şarpele de alun ( Coronella austriaca).
 Păsări - ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus),
muscar (Ficedula albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză
(Fringilla coelebs), vrabie de câmp (Passer montanus), botgros (Coccothraustes
coccothraustes), piţigoi (Parus major), piţigoi albastru (Parus coeruleus), ţoi
(Sitta europaea), mierlă (Turdus merula), privighetoare (Luscinia
megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap negru (Sylvia
atricapilla), pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita),
sfrâncioc (Lanius collurio), graur (Sturnus vulgaris). Dintre răpitoarele diurne se
întâlnesc: uliul (Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente sunt: cucuveaua
(Athene noctua) şi huhurezi (Strix sp.).
 Mamifere - cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes
cinegetic, precum: căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe
(Vulpes vulpes ). Dintre speciile de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi
obiceiurilor nocturne pot trece neobservate: şoarecele de pădure (Apodemus
sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis glareolus), chiţcanul (Sorex
araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea),
specii de pârşi (familia Myoxidae).
Specii de mamifere care se găsesc pe teritoriul GAL Colinele Tutovei şi
care sunt protejate conform Convenţiei de la Berna
Nr.
crt.

Denumirea speciei
Ştiinţifică

Populară

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cricetus cricetus
Lutra lutra
Myostis sp.
Ondathra zibethica
Citellus citellus
Vespertilio sp.
Felis silvestris
Capreolus capreolus
Lepus europeus

Harciog
Vidra ,lutra
Liliac
Bizam, şobolan de apă
Popândău
Liliac
Pisica sălbatică
Căprior
Iepure

Legislaţia
comunitară
conform căreia speciile
sunt protejate
Convenţia de la Berna
privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Anexa
II
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10
11
12
13
14
15
16

Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Vulpes vulpes
Sciurus vulgaris
Erinaceus europeus
Neomys fodiens

Jder
Bursuc ,viezure
Nevăstuică
Vulpe
Veverita
Arici
Chiţcan de apă

Convenţia de la Berna
privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Anexa
III

Fauna pajiştilor
Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de şopârla
de câmp (Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea). Pajiştile
reprezintă terenul de vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind uliul
şorecar (Buteo buteo) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus).
Fauna habitatelor umede şi acvatice
Este reprezentată în mod special prin prezenţa în zonele mlăştinoase şi pe luciul de
apă, a numeroase specii de păsări, pentru cuibărire, hrănire sau loc de popas în timpul
migraţiei.
Peste 160 specii de păsări protejate conform Convenţiei de la Berna şi a Convenţiei
de la Bonn pot fi întâlnite pe coridorul de migraşie est – european, coridor pe traseul
căruia sunt situate, râul Siret şi Lacul Răcăciuni (ecosisteme acvatice situate parţial pe
teritoriul Gal Colinele Tutovei): Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Acrocephalus palustris,
Acrocephalus arundinaceus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas acuta,
Anas clypeata, Anas crecca, anas platyrhynchos, anas penelope, Anas querquedula, Anas
strepera, Anser albifrons, Anser Anser, Apus, Apus, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Asio
flammeus, Asio otus, Athene noctua, Aythya noctua, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya
nyroca, Bucephala clangula, Buteo buteo, Buteo lagopus, Botaurus stelaris, Branta ruficolis,
Calidris temminckii, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Carduelis
carduelis, Carduelis flammea, Carduelis spinus, Certhia familiaris, Charadrius dubius,
Charadrius hiaticula, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus,
Cocothraustes cocothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coracias garrulus,
Corvus corax, Corvus corone cornix, Corvus frugileus, Corvus monedula, Cuculus canorus,
Crex crex, Coturnix coturnix, Cyngus olor, Delichon urbica, Dendrocopos major,
Dendrocopos medium, Dendrocopos minor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza
citronella, Emberiza hortulana, Emberiza scholniclus, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus,
Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringila
montifringilla, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Gallinago media,
Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Gavia arctica, Hirudo rustica, Haliaeethus
albicilla, himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Limosa limosa, Luscinia
megarhinchos, Larus cachinnas, Larus canus, Larus ridibundus, Locustella luscinoides,
Lymnocryptes minimus, Mergus albellus, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus
migrans, Motacilla alba, Muscicapa striata, Mergus merganser, Numenius arquata,
Nycoticorax nycoticorax, Oenathe oenathe, Oriolus oriolus, Pandion haliaetus, Perus
caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer montanus, pelecanus onocrotalus, Perdix
perdix, Phalacrocorax carbo, Phalaropus lobatus, Phasianus colchicus, Philomacus pugnas,
Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochiloides, Pica pica, Picus canus, Picus viridis,
Platalea leucordia, Plegadis falcinelus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps
grisegena, porzana porzana, Porzana parva, Rallus aquaticus, Regulus ignicapillus, Regulus
regulus, Remiz pendulinus, Saxicola rubetra, Riparia riparia, Sitta europaea, Stercorarius
parasiticus, Sterna albifrons, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Strix aluco, Strix
uralensis, Sturnus vulgaris, Syilvia articapila, Syilvia curruca, Tachybaptus ruficollis, Tringa
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nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus
philomelos, turdus pillaris, Turdus viscicovorus, Vanellus vanellus (documentaţiile care au
stat la baza instituirii regimului special de protecţie şi conservare pentru declararea celor 5 arii
de protecţie specială avifaunistică de interes naţional prin H.G. nr. 2151/2004 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone).
Prezenţa a peste 160 specii de păsări, dintre care, 22 specii de interes comunitar, a
determinat instituirea unui regim special de protecţie şi conservare a speciilor de păsări şi a
habitatelor acestora.
Lacul Răcăciuni este Arie de Protrecţie Specială Avifaunistică de interes naţional şi
componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău Bereşti”.
Fauna piscicolă
Pentru păsările ihtiofage, prezenţa peştilor este cea mai importantă. În bazinul mijlociu
al Siretului, zonă din care face parte şi Lacul Răcăciuni, ihtiofauna este reprezentată de
speciile:
 Esox lucius – Linnaeus, 1758 (ştiuca);
 Silurus glanis – Linnaeus, 1758 (somn);
 Sander lucioperca – Linnaeus,1758 (şalău);
 Cyprinus carpio – Linnaeus, 1758 (crap).
Din punct de vedere ecologic, ihtiofauna Lacului Răcăciuni, aparţine următoarelor
grupe (după Vasilescu, 1965):
 peşti indiferent dulcicoli - ştiucă;
 peşti semimigratori: crap, somn, şalău.
Fauna habitatelor artificiale
În ierburile din zonele limitrofe terenurilor cultivate sunt frecvente speciile de insecte
ortoptere: lăcustele (Tettigonia viridissima), cosaşii (Saga pedo), greierii (Bradyporus
montandoni) şi omizile de pământ (specii ale familiei Noctuidae din ordinul Lepidoptere).
În lucrările ştiinţifice de specialitate consultate sunt menţionate prezente specii din
grupul izopodelor, oligochetelor (Liotrichus sp.) şi reprezentanţi ai lumbricidelor (Lumbricus
terrestris).
În orizonturile solurilor au fost identificate specii: larve de elateride (viermi sârmă,
Agriotes sp.), melolontide (cărăbuşi) şi larve de carabide (specii fitofage ale genului Amara).
Vertebratele care populează frecvent culturile agricole, livezile şi grădinile sunt: vrabia
(Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), rândunele (Hirundo rustica), şoarecele de
câmp (Microtus arvalis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarus).
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CAPITOLUL II
PATRIMONIUL DE MEDIU
II.1. Relieful
Cele 20 de unităţi administrativ teritoriale care constituie GAL Colinele Tutovei fac
parte din unitatea geomorfologică Podişul Moldovei, subunitatea Podișul Bârladului, zona
de deal denumită Colinele Tutovei.
Trăsăturile generale morfografice şi morfometrice care caracterizează Colinele
Tutovei, zonă în care este amplasat şi teritoriul GAL, sunt tipice reliefului colinar.
Culmile interfluviale sunt prelungi, aproximativ rectilinii, reprezentate de coline
paralele, înguste, cu orientare NNV-SSE. Acest aspect al morfografiei interfluviilor se
datorează modului de organizare a reţelei hidrografice, râurile fiind cele care au fragmentat
relieful în această manieră.
Pe lângă fragmentarea colinară, tipică pentru zona în care se poziţionează Colinele
Tutovei este şi prezenţa versanţilor de tip cuestă (formă de relief asimetrică, specifică pentru
regiunile cu structură monoclinală, unde stratele de roci dure alternează cu cele moi, apărute
datorită eroziunii torențiale și retragerii treptate a versanților, având forma unui povârniș,
coastă). Înclinaţia pantelor este între 3° şi 40°.
Pantele de 5 - 10° apar în general la contactul versanţilor cu interfluviile, iar în bazinul
inferior caracterizează chiar cea mai mare parte a suprafeţei versanţilor mijlocii.
Pantele de 10 – 15° caracterizează cea mai mare parte a versanţilor din cadrul
bazinului, aceste valori înscriindu-se în valoarea medie pentru Colinele Tutovei.
Pantele mai mari, de 15 - 25° apar pe areale disjuncte în sectorul inferior al bazinului,
aceste valori deţinând o pondere mai mare în bazinul mijlociu şi superior, unde atât
altitudinile cât şi energia de relief au valori mai mari.
Valorile de 25 - 40° deţin o pondere redusă, ele fiind caracteristice în general pentru
versanţii afectaţi de procese de degradare (flancurile unor organisme torenţiale, respectiv
ravene, precum şi cornişele de desprindere ale unor alunecari de teren).
Înfăţişarea actuală a cestui teritoriu îşi are originea în vasata câmpie pliocenă, înălţată
şi adânc secţionată de văi consecvente. Predominarea faciesului nisipos a favorizat adâncirea
uşoară a reţelei hodrografice şi înaintarea accentuată, spre amonte, a obârşiilor. Acest aspect
este pus în evidenţă de prezenţa unei culmi transversale, masive, cu direcţia vest-est, situată în
sectorul nordic, în care îşi au originea toţi afluenţii permanenţi ai râului Bârladului, care
brăzdează regiunea. Din această culme se desprind toate celelalte culmi, orientate nord-sud,
care alcătuiesc ansamblul ordonat al Colinelor Tutovei.
Relieful fluvio-denudaţional are o reprezentare remarcabilă în Colinele Tutovei
(peste 75%), caracteristică fiind fragmentarea sub formă de culmi interfluviale orientate
nord-sud, separate de o reţea hidrografică consecventă.
Culmi deluroase din zona GAL Colinele Tutovei
Nivelul cel mai ridicat al reliefului, unde cotele urcă frecvent peste 400 m, culminează
cu Dealul Doroşanu (comuna Izvoru Berheciului) - 564 m, Dealul Perjului (comuna
Stănişeşti), Dealul Toacei (comuna Ungureni), Dealul Tighira (comuna Plopana), Dealul
Stăniştea (comuna Odobeşti) – 440 m, Dealul Bolocan (comuna Roşiori), Dealul Plopana
(comuna Plopana) – 360 m, Dealul Călugăreni (comuna Negri) – 310 m, Dealul Gruiului
(comuna Plopana), Dealul Pătrat (comuna Dămieneşti), Dealul Viei (la graniţa dintre
comunele Traian şi şi Prăjeşti) – 280 m, Dealul Mâgla (comuna Negri) – 240 m, nivelul
altitudinal coborând spre sudul teritoriului GAL, până la 100 m, în depresiunea Parincea
(comuna Parincea).
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În concluzie, relieful teritoriului GAL Colinele Tutovei este foarte fragmentat, cu
următoarele caracteristici principale:
 Culmi interfluviale prelungi, aproximativ rectilinii, reprezentate de coline
paralele, înguste, prelungi, cu orientare NNV-SSE;
 Versanţi de tip cuestă, formă de relief specifică regiunilor cu structură
monoclinală;
 Zona de luncă care brăzdează teritoriul pe direcţia nord-sud. Suprafeţele
orizontale şi cvasiorizontale (sub 3°) caracterizează în general sectoarele de
luncă din bazinul mijlociu şi inferior, dar şi culmile interfluviale (pe suprafeţe
relativ reduse);
 Depresiunea Parincea, unde altitudinile coboară până la 100 – 200 m faţă de
rama înconjurătoare şi corespunde bazinului văii Răcătău. Caracteristică acestei
depresiuni este prezenţa cuestelor secundare repetate, depresiune în care este
amplasată localitatea Parincea, din comuna cu acelaşi nume.
Dintre cele 20 de unităţi administrativ teritoriale care constituie GAL Colinele
Tutovei, 64% sunt situate în colinele înalte, şi 36% în colinele joase.

II.2. Geologia
Colinele Tutovei formează o regiune întinsă, de formă triunghiulară, situată între
râurile Siret şi Bârlad şi a cărei trăsătură esenţială o constituie predominarea interfluviilor
înguste, alungite pe zeci de kilometri, separate de văi paralele cu versanţii abrupţi şi o
dinamică foarte rapidă. Deşi este amplasată pe un fundament heterogen, puternic
compartimentat şi faliat, care aparţine flancului sudic al Platformei Moldoveneşti şi sectorului
nord-vestic al Dpresiunii Bârladului, această subunitate dispune de o cuvertură sedimentară
groasă şi uniformă care conferă o oarecare uniformitate întregii regiuni.
Formaţiunile geologice aparţin sarmaţianului superior şi pliocenului. Primele, sunt
prezente spre baza versanţilor din nordul Colinelor Tutovei, în facies marin, argilo-nisipos
spre nord-est, şi în facies deltaic, predominant nisipos, cu intercalaţii de gresii şi argile, în
nord şi nord-vest.
Cea mai largă dezvoltare o au însă sedimentele meoţiene, cu o grosime de peste 300 m,
formate dintr-un complex monoton de nisipuri, nisipuri argiloase, argile şi marne. Acest
complex începe la bază printr-un orizont de cinerite andezitice („Orizontul cineritic de
Nuţasca-Ruseni”) constituit din bancuri a căror grosime poate ajunge la 10 – 20 m în est, şi
70 - 80 m spre valea Siretului, exprimate adesea şi în morfologie, prin unele forme structurale
locale.
În extremitatea sudică a Colinelor Tutovei, peste meoţian se aştern şi depozite
nisipoase, aparţinând ponţianului şi dacianului. De asemenea, pe culmile interfluviale din sud
se întâlnesc şi pături întinse de prundişuri villafranchiene de provenienţă carpatică, acoperite
de luturi loessoide, cu grosimi de 20 – 100 m.
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II.3. Solul
II.3.1. Caracterizarea solurilor
Procesele geomorfologice actuale pe teritoriul GAL Colinele Tutovei sunt
reprezentate în special de eroziune, alunecări de teren dar şi de procese aluviale.
Dezvoltarea degradărilor de teren prin intermediul proceselor de eroziune a solului şi a
ravenării, dar şi prin dezvoltarea alunecărilor de teren este cauzată de caracteristicile speciale
ale cadrului geografic (litologie favorabilă, climat temperat cu nuanţe excesive, reţea
hidrografică cu un caracter spasmodic, vegetaţie naturală în cea mai mare parte înlocuită cu o
vegetaţie secundară, intervenţie antropică extrem de puternică), condiţii care au favorizat
fenomenele de degradare.
Degradările de teren se datorează în principal acţiunii eroziunii areolare şi liniare şi
alunecărilor de teren (ambele cu o răspândire generalizată) şi, secundar, altor procese cu o
răspândire punctuală.

Eroziunea areolară (în suprafaţă) are intensităţi variate, ocupând suprafeţe
însemnate în cazul versanţilor utilizaţi ca teren arabil.

Eroziunea în adâncime reprezintă un alt proces specific regiunii, atât prin
suprafaţa ocupată, dar mai ales prin efectele avute. Este unul din fenomenele geomorfologice
cele mai caracteristice zonei GAL Colinele Tutovei, revenindu-i cel mai important rol în
evoluţia actuală a acestei regiuni. Ioniţă I. în anul 2000, separă ravene discontinue, care includ
pe cele singulare şi pe cele succesive, ultimele fiind la rândul lor separate în familia
aluvionară şi familia erozională; ravene continue şi bateriile de ravene.

Ravenele discontinue se întâlnesc mai des pe versanţi şi mai rar pe fundul
văilor. De obicei sunt asociate unor bazine de recepţie destul de mici. Ravenele discontinue
singulare apar izolat, la distanţe variabile, care practic nu reuşesc să menţină între ele un
cumul de scurgere continuu.

Ravenele discontinue succesive se formează grupat, în cascadă, înlănţuite pe un
anumit segment din bazinele hidrografice mici, care reuşesc să menţină în lungul lor un canal
de scurgere satisfăcător.

Ravenele continue se formează şi evoluează frecvent pe fundul văilor,
deosebindu-se net prin dimensiuni, de clasa ravenelor discontinue. Rata medie multianuală de
înaintare a unei ravene continue active este de 12,4 m/an. Sezonul critic de eroziune în
adâncime are o durată de patru luni (15-20 martie – 15-20 iulie). Această perioadă de risc
erozional prin ravenare este dublă ca timp, în raport cu sezonul critic de eroziune în suprafaţă,
care începe de obicei în a doua decadă a lunii mai.

Alunecările de teren sunt procesele geomorfologice cele mai importante din
această clasă. Formele de relief caracteristice alunecărilor de teren au o răspândire mai
restrânsă, datorită constituţiei litologice predominant nisipoase. Alunecările active apar doar
în câtva puncte şi acoperă suprafeţe reduse, fiind în general localizate în bazinele de recepţie
ale unor bazine torenţiale (Ulea, Lipovăţ).
În urma acţiunii intense a acestor procese, depozitele geologice au fost intens
modificate, distingându-se astfel, la partea superioară mai multe tipuri de „depozite de
suprafaţă” cu rol diferit în pedogeneză.

Depozitele eluviale ocupă suprafeţele interfluviale şi s-au format în urma
proceselor de dezagregare şi alterare a rocii parentale. De regulă aceste depozite sunt
omogene. Pentru că ocupă suprafeţe relativ plane sau cu o pantă în general scăzută,
degradările de teren care afectează şi evoluţia solurilor au o răspândire mai redusă, singurele
procese ceva mai active fiind eroziunea areolară şi cea eoliană. Prin urmare solurile formate
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pe aceste depozite sunt în general bine structurate, profunde şi neerodate, sau afectate de la
slab până la moderat, de eroziunea în suprafaţă. Pe aceste depozite de suprafaţă au întâlnit
condiţii optime de formare atât cernoziomurile tipice din extremitatea sudică, sud-estică şi
estică a regiunii, faeoziomurile tipice din partea centrală, cât şi, solurile tipice de pădure
(luvosolurile tipice), din partea nordică şi nord-vestică a bazinului.

Depozitele deluviale ocupă cea mai mare partea a versanţilor şi sunt formate
din materiale care sunt într-o continuă mişcare. Dacă pentru depozitele eluviale procesele
caracteristice erau cele de transformare in situ, în acest caz materialele sunt aduse din partea
mai înaltă a versanţilor şi fiind în mişcare sunt la rândul lor transportate spre baza versanţilor.
Prin urmare, aici putem întâlni atât procese de agradare (sedimentare), mai rar, dar mai ales
procese de degradare. Procese precum eroziunea areolară, eroziunea în suprafaţă,
deplasările de teren sunt caracteristice versanţilor înclinaţi care apar de regulă asociaţi
frunţilor de cuestă cu expoziţie vestică.
Pe aceste materiale solurile se găsesc, datorită eroziunii geologice intense dar şi
influenţei nefaste a factorului antropic, fie într-o fază incipientă de dezvoltare (regosoluri) fie
într-o stare avansată de degradare. Astfel, erodosolul devine tipul caracteristic pentru aceste
suprafeţe şi ajunge să ocupe suprafeţe important

Odată transportat materialul de pe versanţi, la partea inferioară a acestora, se
formează două noi tipuri de depozite şi a nume: depozitele proluviale şi depozitele coluviale.
Proluviile sunt formate din depozite grosiere şi pot conţine, unde este cazul, şi fragmente de
roci ceva mai dure, de tipul gresiilor sarmaţiene sau cineritelor andezitice meoţiene. Coluviile
sunt constituite tot din materiale terigene aduse de pe versanţi, dar prezintă o textură fină.
Depozitele proluviale ar putea fi asociate într-o oarecare măsură eroziunii în adâncime
(formării ravenelor) iar cele coluviale sunt datorate în special eroziunii areolare. În măsura
în care depozitele nu au fost acoperite în permanenţă de noi depozite, iar materialele depuse
aici nu au fost transportate în altă parte, acestea reprezintă un suport excelent pentru formarea
unor soluri bine structurate cu caracteristici fizice şi chimice optime. În arealul studiat, pe
aceste depozite se întâlnesc unele dintre cele mai bune soluri pentru agricultură. Acest fapt se
datorează şi îndepărtării unei bune părţi din orizonturile fertile ale solurilor de pe interfluvii şi
de pe versanţi, materialul bogat în humus fiind depus aici. Astfel, solurile caracteristice
acestor suprafeţe de contact dintre versanţi şi şesul aluvial sunt cernoziomurile cambice, acolo
unde argilizarea întâlneşte condiţii optime, cernoziomurile argice – pentru arealele în care se
realizează un transport al argilei pe profilul de sol, dar şi unele subtipuri de faeoziomuri, în
cazul în care carbonaţii se găsesc la o adâncime ceva mai mare (>125 cm, conf. SRTS, 2003).
Toate aceste tipuri de depozite se pot găsi, în funcţie de condiţiile locale, şi sub forma unor
asociaţii de tipul: depozite eluvio-deluviale, deluvio-proluviale, deluvio-coluvio-proluviale,
etc.

Depozitele aluviale se formează de-a lungul şesurilor aluviale şi rezultă în
urma acţiunii de transport şi depunere a râurilor. Dacă în cazul celorlalte tipuri de depozite,
compoziţia acestora depindea de caracteristicile materialului parental, în acest caz textura
acestor aluvii ţine pe de o parte de condiţiile litologice din bazinul respectiv dar şi de
caracteristicile bazinului hidrografic, de regimul scurgerii râurilor. Ocupând suprafeţe destul
de întinse (peste 18% din suprafaţa Colinelor Tutovei de exemplu), aceste caracteristici au dus
la formarea pe asemenea depozite a aluviosolurilor, soluri aflate într-un stadiu de început al
pedogenezei, dar dezvoltate pe materiale parentale transportate şi depuse de către reţeaua
hidrografică.

O categorie separată este constituită din depozite lacustre care s-au format pe
fundul lacurilor. Pe aceste depozite s-au putut forma, în condiţiile unui exces de apă, dar şi a
vegetaţiei şi faunei lacustre, soluri care au fost încadrate în clasa Hidrisoluri – tipul limnosol,
care ocupă suprafeţe extrem de reduse.
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În concluzie, cernisolurile domină net structura învelişului de sol în partea centralsudică şi estică a bazinului, care corespunde zonei bioclimatice de silvostepă, în timp ce,
luvisolurile sunt răspândite în partea nordică, pe interfluviile mai înalte, precum şi, pe
cumpăna vestică de ape, împădurită, a bazinului. Erodosolurile şi variantele erodate sunt
caracteristice în special coastelor (cu orientare vestică şi nordică), iar cele mai consistente
areale cu aluviosoluri sunt întâlnite în luncile Horoiatei şi ale afluenţilor principali.
Cele mai importante probleme (puncte slabe) sunt date de carbonul organic,
erodabilitatea solurilor, susceptibilitatea la formare a crustei, conţinutul de fosfor şi
porozitatea de aeraţie. Acestea sunt deci câteva din direcţiile pe care practicile de conservare
– remediere a solurilor ar trebui să le urmeze.
Alte proprietăţi ale solurilor din zonă care pun probleme, însă mai puţin grave, sunt
conţinutul de humus (şi direct proporţional cu acesta cel de azot), care influenţează şi
structurarea în orizonturile superioare, şi conductivitatea hidraulică, care este şi ea în legătură
cu ponderile mai reduse ale fracţiunii granulometrice medii şi mai ridicate ale celei grosiere.
Punctele tari ale solurilor sunt date de conţinutul în baze, capacitatea totală de schimb
cationic, suma bazelor, aciditatea hidrolitică, conţinutul de potasiu, calciu, magneziu, dar şi
capacitatea de apă utilă.
Dintre cele două componente majore ale calităţii solurilor (fizică şi chimică),
deficienţele apar în special în cazul celei fizice, în mare parte datorate compoziţiei
granulometrice predominant nisipoase.
Principalul factor care determină această calitate redusă este moştenirea geologică,
textura, care afectează la rândul ei mare parte a celorlalte proprietăţi fizico-mecanice. Nefiind
un aspect asupra căruia se poate interveni foarte uşor (textura solului se modifică în intervale
foarte mari de timp), singurele soluţii de contracarare a acestor aspecte negative sunt
utilizarea unor culturi şi practici agricole care să maximizeze performanţa parametrilor
chimici (de calitate foarte bună) şi să o minimizeze pe a celor fizici.
Din punct de vedere chimic, solurile din zona de studiu au o calitate foarte bună,
puţini fiind parametrii care ar necesita unele intervenţii minore.
Informaţiile referitoare la caracteristicile solului, sunt deosebit de importante pentru
utilizatorii finali – agricultorii, în practicile de management agricol.
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II.3.2. Situaţia terenurilor degradate
Zone critice sub aspectul degradarii solurilor pe teritoriul GAL Colinele Tutovei, la nivelul
anului 2010
Nr. Unitatea
Crt. administrativ
teritorială
1
Dămieneşti

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Roşiori
Negri
Prăjeşti
Traian
Filipeni
Izvoru
Berheciului
Coloneşti
Horgeşti
Vultureni
Stănişeşti

Tipul de degradare

Suprafaţa
(ha)

Eroziune de suprafaţă
şi de adâncime
820
Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţa
Eroziune de suprafaţa

450
350
550
250
220

Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţă
Eroziune de suprafaţă
şi de adâncime

250
380
250

350

6913

Măsuri de prevenire şi remediere
necesare
Lucrări agrotehnice antierozionale,
întreţinerea
lucrărilor
şi
exploatarea raţională a pajiştilor
Lucrări agrotehnice antierozionale
Lucrări agrotehnice antierozionale
Lucrări agrotehnice antierozionale
Lucrări agrotehnice antierozionale
Lucrări agrotehnice antierozionale
Lucrari agrotehnice antierozionale
Lucrări agrotehnice antierozionale
Lucrari agrotehnice antierozionale
Lucrari agrotehnice antierozionale
Reabilitarea amenajării CES, faza
proiectare, avizare

TOTAL
10.783
Sursa - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare U.A. Bacău
Notele de fundamentare elaborate cuprinzând lucrările necesare şi oportune pentru
remedierea/reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, pentru ameliorarea stării de
calitate a solului, precum şi pentru împăduririle absolut necesare, în anul 2010 nu au fost
bugetate din lipsa fondurilor.
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II.3.3. Zone cu riscuri naturale
Zone cu riscuri naturale
Nr. Comuna
crt.

Alte tipuri de degradare
Alunecări
Inundabile
de teren
1
Valea Ursului 40
42
2
Dămieneşti
13
30
3
Roşiori
9
0
4
Lipova
331
3
5
Săucesti
0
580
6
Negri
10
206
7
Prăjeşti
0
82
8
Traian
3,5
24
9
Secuieni
0
0
10 Odobeşti
0
75
11 Plopana
63
205
12 Ungureni
3
0
13 Filipeni
12
90
13 Izvorul
1
0
Berheciului
15 Coloneşti
0,25
16
16 Părincea
4
8
17 Onceşti
10
0
18 Horgeşti
0
18
19 Vutureni
0
0
20 Stănişeşti
7,5
0
TOTAL
497,25
1.379
Sursa – Situaţii transmise de primării

Băltirea
apei în sol
0
0
0
31
300
16
0
1,5
0
11
0
0
0
30

Suprafeţe
amendabile
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Suprafeţe
despădurite
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
10
4
0
0
405,50

0
0
0
0
0
0
300

0
0
0
0
0
249
261

II.4. Apele de suprafaţă şi freatice
II.4.1. Apele de suprafaţă (râuri, lacuri)
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad
fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă
din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de afluenţi de stânga ai Siretului mijlociu şi
afluenţi de dreapta ai Bârladului.
Afluenţii Siretului mijlociu pentru zona studiată sunt: Glodeni, Râpaș, Pârâul Morii,
Recea, Răcătău, Polocin, Moara, Precista.
Afluenţii râului Bârlad, cel mai important pentru zona studiată este râul Berheci (cu
o lungime de 89,3 km) care izvorăşte dintr-o regiune aflată lângă comuna Obârşia, situată la
410 m altitudine şi drenează partea vestică a zonei.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Cel mai important afluent al râului Berheci este Zeletinul, a cărui pantă longitudinală
medie este caracteristică pentru toţi afluenţii Bârladului dinspre Podişul Tutovei, fiind de 4
m/km, deci suficient de mare pentru producerea eroziunilor de adâncime.
Afluenţii de dreapta ai Berheciului sunt: Dunavăţul (cu lungimea de 14 km), Godineşti
(cu lungimea de14 km), Găiceana şi Ghilăveşti (cu lungimea de 22 km), Neguleşti, Şerboaia,
Abageru şi Boului. Mare parte dintre aceşti afluenţi au caracter de curgere temporară).
Afluenţii din acelaşi sens ai Zeletinului sunt: Răchitoasa, Gunoaia, Drobotfor (cu
lungimea de 32 km) şi Apa Neagră (cu lungimea de 11 km). Tecucelul (cu lungimea de 24
km) este un afluent de dreapta care are caracterul specific râurilor din câmpiile piemontane.
Alte pâraie care străbat teritoriul acestui GAL sunt: Tutova, Pereschiv, Fruntești,
Bărboasa, Valea Lupului.
Principala sursă de alimentare a unităţilor hidrologice sunt precipitaţiile. Cea mai
importantă cantitate de apă recepţionată în bazinele hidrografice ale zonei se consumă prin
evapotranspiraţie (cca. 90%), iar cca. 9% se infiltrează (V. Băcăoanu şi colaboratorii, 1980).
În cazul cursurilor de apă mici, cu izvoarele în Colinele Tutovei, şi care nu
intersectează pânze freatice, alimentarea subterană este foarte redusă, astfel că, în perioadele
secetoase seacă aproape complet.
Lacurile de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei sunt:
 Lacul Răcăciuni;
 Lacul Năstăseni;
 Lacul Horgeşti;
 Bibireşti;
 Viforeni.
Lacul Răcăciuni este o amenajare hidroenergetică construită în anul 1985, cu suprafaţa
de 2004 ha. Din suprafaţa totală a Lacului Răcăciuni, 11,13 % (223,04 ha) sunt pe teritoriul
GAL Colinele Tutovei (comuna Horgeşti).
În afară de rolul său în producerea de energie din surse regenerabile (verde),
ecosistemul
Lacul Răcăciuni este deosebit de important pentru că:
 este situat pe traseul coridorului est-european de migraţie a păsărilor, unde pot
fi întâlnite peste 160 specii de păsări migratoare şi sedentare, dintre care, 22 de
specii de interes comunitar;
 a fost declarat Arie de Protecţie Specială Avifaunistică de interes naţional, prin
H.G. nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone;
 este componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi
– Bacău Bereşti”, sit de interes comunitar, declarat prin H.G. nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi
completată prin H.G. nr. 971 din 05.10.2011.
Lacul Năstăseni, cu suprafaţa de 3 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Parincea) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Horgeşti cu suprafaţa de 50 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Parincea) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Bibireşti cu suprafaţa de 2,5 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Ungureni) fiind utilizat pentru piscicultură.
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Lacul Viforeni cu suprafaţa de 2 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Ungureni) fiind utilizat pentru piscicultură.

II.4.2. Calitatea apelor de suprafaţă (râuri, lacuri)
Directiva Cadru privind apa 2000/60/EC a fost aprobată de Parlamentul Consiliului
Uniunii Europene pe 23.10.2002 şi transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004,
care modifică şi completează Legea apelor nr. 107/1996.
Scopul acestei directive constă în:
 Atingerea “stării bune” a tuturor corpurilor de apă în regim natural din Europa,
până în anul 2015;
 Conservarea “stării bune” şi “foarte bune” a corpurilor de apă, acolo unde deja
există;
 Atingerea “potenţialului ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic
modificate şi artificiale;
 Conformarea cu obiectivele de mediu stabilite de celelalte directive în domeniul
apei pentru ariile protejate.
Obiectivele acestei directive sunt următoarele:
 Prevenirea deteriorării, protecţia şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice,
avându-se în vedere cerinţele de apă ale acestora, permanentele interacţiuni între
ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre adiacente şi zonele umede;
 Promovarea folosirii durabile a apei bazată pe protecţia pe termen lung a
resurselor de apă;
 Intensificarea protecţiei şi îmbunătăţirii stării mediului acvatic prin măsuri
specifice de reducere progresivă a emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare
şi de închidere totală sau etapizată a emisiilor şi pierderilor de substanţe
prioritare periculoase în apă;
 Prevenirea poluării apelor subterane şi reducerea progresivă a poluării acestora;
 Reducerea efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase,
respectiv inundaţii şi secete.
În judeţul Bacău, calitatea apelor de suprafaţă este monitorizată de A.N. “Apele
Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău.
Evaluarea stării ecologice şi chimice a apei s-a realizat pe corpuri de apă, în
conformitate cu metodologia ICIM, elaborată pe baza cerinţelor Directivei Cadru a Apei, prin
procedura de grupare a corpurilor de apă.
Banca de date primare utilizată a fost reprezentată de rezultatele analizelor fizico chimice şi biologice, procesate de programul ARQ (Analysis and Reporting for Water
Quality).
Directiva Cadru Apă defineşte în art. 2 starea apelor de suprafaţă prin, starea
ecologică şi starea chimică:
 Starea ecologică se referă la structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice,
fiind definită în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apă,
prin elementele de calitate biologice, elemente hidromorfologice şi fizico chimice generale cu funcţie de suport pentru cele biologice, precum şi prin
poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici).
 Starea chimică bună a apelor de suprafaţă este definită ca fiind starea chimică
atinsă de un corp de apă la nivelul căruia concentraţiile de poluanţi nu depăşesc
standardele de calitate pentru mediu, stabilite prin acte legislative comunitare.
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Standardele de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt definite drept
concentraţiile de poluanţi ce nu trebuie depăşite, pentru a se asigura o protecţie a
sănătăţii umane şi a mediului. Corpurile de apă care nu se conformează cu toate
valorile standard de calitate pentru mediu se indică ca neîndeplinind obiectivul
de stare chimică bună. În evaluarea stării chimice, substanţele prioritare prezintă
relevanţă, iar valorile standardelor de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt
stabilite în Directiva privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei
- Directiva 2008/105/EC.
Printre corpurile de apă din judeţul Bacău care au fost monitorizate de A.N. “Apele
Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău, pe parcursul anului 2010 este şi
râul Siret (trece pe teritoriul comunei Săuceşti pe o distanţă de 15 km şi are pe traseu Lacul
Răcăciuni, situat şi pe teritoriul comunei Horgeşti).
Ca urmare a analizei elementelor de calitate hidromorfologice şi fizico – chimice,
poluanţilor specifici (sintetici şi nesintetici), cu funcţie de suport pentru elementele biologice,
precum şi, analizei elementelor biologice, referitor la 3 corpuri de apă, printre care şi râul
Siret, A.N. “Apele Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău, concluzionează
că:
 starea chimică este proastă ca urmare a depăşirii standardelor de calitate de
mediu (SCM) la indicatorul Cd (cadmiu);
 starea ecologică este moderată (M).
Referitor la calitatea apei celor 3 lacuri monitorizate, printre care şi Lacul Răcăciuni,
A.N. “Apele Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău, concluzionează că:
 starea chimică este bună;
 Potenţialul ecologic este bun (PeBun).
În conclizie, conform Normativului 1146/2002 revizuit în 2004, cu privire la
clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, cursurile din reţeaua hidrografică de pe teritoriul
GAL Colinele Tutovei se încadrează în clasa a-III-a de calitate (moderată).
Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2010, întocmit de
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, în baza informaţiilor transmise de către
Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău.

II.4.3. Pânza freatică
Deosebit de important în evaluarea hidrostructurilor de acumulare şi a regimului
natural al apelor subterane este analiza factorilor de influenţă. Aceştia pot fi cuprinşi în două
categorii:
 naturali
 antropici.
Factorii naturali cuprind condiţiile de zăcământ şi factorii hidrometeorologici.
Factorii naturali intervin în primul rând prin alcătuirea litologică, care determină la
rândul ei valorile principalilor parametri hidrogeologici. Caracterul structurii geologice din
Colinele Tutovei, cu lentile izolate de roci impermeabile, determină o repartiţie teritorială
haotică a pânzei de apă subterană.
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Drenajul adânc şi îngustimea interfluviilor au drept consecinţă degradarea accentuată
a pânzelor freatice. Unele dintre acestea au secat, iar altele se caracterizează prin variaţii
însemnate de debit de la un sezon la altul, în legătură directă cu cantitatea de precipitaţii.

În interfluviile din partea de nord, particularităţile fizico-geografice date de
structura litologică a stratelor, de precipitaţiile mai bogate, de o evaporaţie mai redusă, au
favorizat formarea unor rezerve de ape freatice de bună calitate, care alimentează prin izvoare
reţeaua hidrografică, cât şi sursele de apă din fântâni.

O altă categorie de ape freatice sunt cele cantonate în depozite deluviale, care
au o mare răspândire pe versanţii văilor. În partea de nord, materialul deluvial având un
procentaj redus de argilă, conţine cantităţi mici de apă, de calitate variată.

În sud, unde depozitele deluviale au un procent mai mare de nisipuri, stratele
acvifere a căror nivel hidrostatic nu depăşeşte 5 m adâncime şi prezintă mari fluctuaţii pe
verticală sunt ceva mai bogate.

Cele cantonate în şesurile aluvio-coluviale, în conurile de dejecţie şi
glacisurile coluviale sau coluvio-proluviale şi în terase, sunt uneori discontinui. Ele se
acumulează la baza acestor formaţiuni sedimentare doar dacă apar strate impermeabile, însă
de cele mai multe ori depozitele sunt nisipoase.

O largă răspândire o au şi stratele acvifere din depozitele aluvionare de terasă
sau luncă.
Aceste strate acvifere înmagazinate în nisipuri fine până la grosiere, şi în pietrişuri cu
particule argiloase şi prăfoase, au debite mici, de 0,1-1 l/s. Apa are o mineralizare medie şi
chiar ridicată. Aluviunile sunt constituite din nisipuri fine până la grosiere, şi uneori din
pietrişuri cu structuri încrucişate, având grosimi variabile (2-6 m). Pe ansamblu debitele
optime de exploatare sunt mici, cu denivelări mari şi cu rezerve epuizabile în timp relativ
scurt. Refacerea acestor rezerve este lentă, datorită regimului precipitaţiilor şi a drenării
naturale. Principala sursă de alimentare a apelor freatice din luncă o constituie apa de
infiltraţie. Aceasta poate proveni atât din precipitaţii atmosferice, cât şi inundaţii. Mai intervin
însă şi alte surse, cum sunt scurgerile de pe versanţi, din amonte, şi scurgeri pe sub nivelul
luncii actuale, din formaţiuni geologice (Panaitescu, 2008).
Pânza freatică se află la nivele diferite, în funcţie de formele de relief, de aportul
cursurilor de apă în timpul ploilor şi de adâncimea stratului impermeabil. Astfel, în zona de
luncă, adâncimea variază între 1 şi 3 m, iar în zona colinară se află la adâncimi mai mari, de 5
– 15 m, chiar până la 50 m adâncime, variabile direct proporţional cu altitudinea.
Dintre factorii antropici, cea mai mare influienţă asupra pânzei freatice o au amenajările
hidroenergetice.
II.4.4. Calitatea pânzei freatice
În judeţul Bacău, calitatea apelor subterane este monitorizată de A.N. “Apele
Romane” - Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău, dar, în zona GAL Colinele Tutovei
nu au fost făcute foraje pentru monitorizarea calităţii apei subterane.
Conform Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, nr. 1552/2008
pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole, lista localităţilor unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, de pe teritoriul
GAL Colinele Tutovei, este constituită din comunele:





Săuceşti;
Traian;
Negri;
Prăjeşti.
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Harta cu zonele vulnerabile la nitraţi proveniţi din activităţi agricole

II.4.5. Alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor
Regimul natural al apelor subterane a suferit, în timp, o serie de modificări cantitative
şi calitative. Aceste modificări sunt datorate atât folosirii lor ca sursă de alimentare cu apă
potabilă, executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative, cât şi factorilor poluatori
(naturali şi antropogeni).
Cauzele pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerinţelor
pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele:
 poluarea apelor de suprafaţă;
 condiţiile şi procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în
soluţie a diferiţilor anioni şi cationi;
 dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a
îngrăşămintelor chimice pe bază de azot şi fosfor şi a pesticidelor, a condus la
acumularea în sol a unora dintre aceştia (sau a produşilor de degradare);
 particularităţile climatice şi hidrogeologice.
Calitatea apei potabile furnizate prin sisteme publice este reglementată prin Legea
458/2002 privind calitatea apei potabile, care transpune Directiva 98/83/CEE - Calitatea apei
destinate consumului uman, modificată şi completată de Legea 311/2004.
Având în vedere costurile ridicate ale investiţiilor necesare în domeniul implementării
directivei UE privind calitatea apei potabile destinate consumului uman, România a solicitat şi
a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu cerinţele directivei privind calitatea apei
destinate consumului uman. Acestea sunt diferenţiate în raport de mărimea localităţilor şi
indicatorii de calitate, un prim termen a fost 31.12.2010, iar al doilea 31.12.2015.
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Supravegherea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a sistemelor
publice şi individuale de alimentare cu apă potabilă se realizează la nivelul judeţului de către
Direcţia de Sănătate Publică Bacău.
Menţionam că analizele sunt în general făcute doar pentru fântânile publice, de către
Autoritatea de Sănătate Publică.
APA ESTE UN ALIMENT şi conform normelor UE se supune “TOLERANŢEI
ZERO” pentru siguranţa alimentară.
Din aceste motive propunem:
 Inventarierea tuturor puţurilor din care se aprovizionează cu apă locuitorii de pe
teritoriul GAL Colinele Tutovei şi monitorizarea calităţii apei;
 Puţurile cu apă nepotabilă, din motive diverse, se închid temporar până la
găsirea unei soluţii de potabilizare. Sănătatea populaţiei, depinde în proporţie de
80% de calitatea apei.
Pentru fiecare puţ cu apă potabilă, certificat prin buletine de analiză, se instituie o zonă
de protecţie sanitră, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
Situaţia alimentării centralizate cu apă a locuitorilor de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
Populaţie stabilă la 01.01.2011
Nr.
Crt.

Denumire
UAT

Total

0
1
2
1
Valea Ursului
4120
2
Dămieneşti
1859
3
Roşiori
2279
4
Lipova
3031
5
Săucesti
5279
6
Negri
2852
7
Prăjeşti
2614
8
Traian
2945
9
Secuieni
2132
10
Odobeşti
2607
11
Plopana
3389
12
Ungureni
3902
13
Filipeni
2265
13
Izvorul Berheciului
1712
15
Coloneşti
2214
16
Părincea
3805
17
Onceşti
1701
18
Horgeşti
4971
19
Vutureni
2005
20
Stănişeşti
4699
TOTAL
60.381
Sursa: Situaţii transmise de primării

Racordaţi
la sursa
centralizată
de apă
3
0
0
0
0
3912
240
453
500
310
0
0
495
0
510
82
280
0
0
0
0
6782

Calitatea apei

4
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
Corespunzătoare
-
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Din totalul populaţiei stabile la 01.01.2011 de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei de
60.381 de locuitori, 6782 (11,23%) de locuitori se alimentează cu apă potabilă de la surse
centralizate.
Situaţia alimentării cu apă din surse individuale a locuitorilor de pe teritoriul GAL
Colinele Tutovei
Nr. Denumire
Număr fântâni
Calitatea apei
crt. UAT
Utilizate Secate Nr. fântâni cu apă Nr. fântâni cu apă
corespunzătoare
necorespunzătoare
0
1
2
3
4
5
1
425
26
Nu se cunoaşte situaţia Nu se cunoaşte situaţia
Valea Ursului
calităţii
apei
din calităţii apei din fântâni
fântâni
2
Dămieneşti
131
14
97
34 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
3
Roşiori
629
0
0
627 – depăşiri la
indicatorul nitraţi
4
Lipova
45
0
45
0
5
Săucesti
35
0
35
37 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
6
Negri
317
0
307
10 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
7
Prăjeşti
109
0
109
0
8
Traian
324
9
314
3 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
9
Secuieni
88
21
78
4 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
10 Odobeşti
270
7
260
10 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
11 Plopana
158
0
0
158 – depăşiri la
indicatorul nitraţi
12 Ungureni
441
1
0
13 Filipeni
474
0
Nu se cunoaşte situaţia Nu se cunoaşte situaţia
calităţii
apei
din calităţii apei din fântâni
fântâni
13 Izvorul
234
0
234
0
Berheciului
15 Coloneşti
97
11
Nu se cunoaşte situaţia 8 – au fost efectuate
calităţii
apei
din analize numai la fântânile
fântâni
publice
16 Părincea
321
6
321
7 - depăşiri la indicatorul
nitraţi
17 Onceşti
205
0
204
1 – depăşiri la indicatorul
nitraţi
18 Horgeşti
429
0
104
325 – depăşiri la
indicatorul nitraţi
19 Vutureni
275
0
275
0
20 Stănişeşti
310
12
310
0
TOTAL
4988
101
2693
1214
Sursa: Situaţii transmise de primării
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Din totalul de 4988 de fântâni exitente pe teritoriul GAL Colinele Tutovei, 2693
(53,98%) au apă corespunzătoare d.p.d.v. calitativ.
II.4.6. Colectarea şi tratarea apelor uzate

Nr. Comuna
Crt.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nr. total de
locuitori

Nr. locuitori
racordaţi
la sistemul
centralizat de alimentare
cu apă
3
0
0
0
0
3912
240
453
500
310
0
0
495
0
510

Nr. locuitori
racordaţi
canaliare

Nr. staţii
la de
epurare

1
2
4
5
Valea Ursului
4120
0
0
Dămieneşti
1859
0
0
Roşiori
2279
0
0
Lipova
3031
0
0
Săucesti
5279
3731
2
Negri
2852
0
0
Prăjeşti
2614
0
0
Traian
2945
50
1
Secuieni
2132
112
1
Odobeşti
2607
0
0
Plopana
3389
0
0
Ungureni
3902
0
1
Filipeni
2265
0
0
Izvorul
1712
150
0
Berheciului
15 Coloneşti
2214
82
0
0
16 Părincea
3805
280
0
0
17 Onceşti
1701
0
0
0
18 Horgeşti
4971
0
0
0
19 Vutureni
2005
0
0
0
20 Stănişeşti
4699
0
0
0
TOTAL
60.381
6782
4043
5
Sursa: Situaţii transmise de primării
Din totalul populaţiei stabile la 01.01.2011 de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei de
60.381 de locuitori, 4043 (6,69%) de locuitori sunt racordaţi la un sistem centralizat de
colectare şi tratare a apelor uzate menajere.
II.5. Poluarea atmosferică şi calitatea aerului
Pe teritoriul GAL Colinele Tutovei sursele nesemnificative de emisii pe aer sunt:
 arderea combustibililor pentru încălzirea locuinţelor ;
 dejecţiile rezultate de la creşterea animalelor (sectorul zootehnic);
 circulaţia mijloacelor de transport (substanţe poluante rezultate în urma
consumului de combustibili, zgomot şi antrenarea particulelor de praf aflate pe
carosabil);
 arderea în gospodăriile proprii a deşeurilor rezultate de la culturile vegetale.
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Pe teritoriul GAL Colinele Tutovei nu s-au făcut măsurători privind calitatea aerului,
dar sursele de emisii în aer fiind nesemnificative, cu certitudine calitatea acestui factor de
mediu este corespunzătoare la toţi indicatorii.

II.6. Biodiversitatea
II.6.1. Flora şi vegetaţia specifică zonei
Flora regiunii GAL Colinele Tutovei prezintă o variaţie considerabilă, datorită
formelor de relief, altitudinii, substratului, precum şi a unor factori climatici care prin
neuniformitatea lor influenţează repartizarea în timp şi spaţiu a speciilor.
Din punct de vedere floristic, regiunea este cuprinsă în raionul Podişul Moldovenesc,
din provincia Baltică.
Prin procesul de stepizare care a avut loc în urma intervenţiei omului, mai ales prin
defrişare, elementele xerofile cuceresc din ce în ce mai mult teren, infiltrându-se pe alocuri
mult spre nord.
Raportul speciilor este următorul: 67,85% mezofile, 24,15% xerofite, 4,75%
higrofite, şi 2,25% hidrofite.
În trecut, Colinele Tutovei erau acoperite aproape în întregime de masive păduroase de
foioase, în special stejar şi gorun, în bună parte şi fag. Astăzi pădurile ocupă suprafeţe mult
mai reduse, datorită exploatării neraţionale.
Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului,
determină categoriile de habitate naturale care cuprind specii caracteristice regiunilor eurosiberiană şi irano-turaniană: Quercus pedunculuflora, Stemmacantha serratuluides,
Asparagus tenuifolius, Asparagus verticilatus, Allium atroviolaceum, Alyssum rostratum,
Bupleurum apiculatum, Cotinus coggygria, Dianthus capitatus ssp. Andrzejowskianus,
Dianthus leptopetalus, Trinia multicaulis, Fraxinus pallisae, Quercus frainetto, etc.
Zona GAL Colinele Tutovei se caracterizează prin două zone de vegetaţie.
Silvostepa ocupă partea sudică şi sud-estică unde vegetaţia este în general ierboasă,
întreruptă doar de unele pâlcuri de pădure. Climatic, această zonă se caracterizează prin veri
călduroase şi uscate, cu amplitudini termice destul de mari. Pajiştile naturale se mai menţin
doar pe terenurile mai puţin fertile, pe versanţii văilor, în luncile umede, adică pe locuri
improprii agriculturii.

Endemite: Euphorbia villosa ssp. valdevillosocarpa, Jurinea mollis ssp.
transsilvanica, Ornithogalum orthophyllum ssp. Psamophyllum;

Pontice: Agropyron cristatum ssp. sabulosum, A. stylosa, Agrostis moldavica,
Allium guttatum, Anchusa gmelinii, A. stylosa, A. thessala, Bellevalia sarmatica, Centaurea
arenaria ssp. borystenica, C. salonitana, Colchicum fominii, Dinthus platyodon, Elymus
elongatus ssp. ponticus, Festuca beckeri ssp. polesica, Galanthus elwesii, Nepenta ucranica,
Onosma visianii, Ornithogalum fimbriatum, Palimbia rediviva, Pyrus elaeagrifolia;

Balcanice: Achillea depressa var. depressa, Centaurea euncifolia ssp. palida,
Dianthus pallens, Paeonia peregrina, Peucedanum rochelianum, Ranunculus
constantinipolitanus, Stachys angustifolia, Thymus comptus;

Mediteraneene şi atlantic- mediteraneene: Chamaesyce peplis, Erucastrum
gallicum, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Teucrium botrys, Viola hymettia, etc;

Pe solurile proaspăt formate sunt frecvente Poa pratensis, Festuca drymeja,
Dactylis glomerata, Equisetum arvense, Trifolium repens.
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În habitatele semiumede se dezvoltă speciile: Phleum pratense, Taraxacum
officinalis, Arrhenatherum elatius.

Solurile umede care tolerează inundaţii de scurtă durată sunt populate de:
Ranunculus acris, Rorippa sylvestris, Polygonum lapathifolium, Equisetum telmateja, juncus
inflexus, Carex vulpina etc.

Solurile frecvent inundate şi submerse sunt acoperite de: Carex riparia şi
Phragmites australis, printre care se observă frecvent Alisma plantago-aquatica,
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Eleocharis palustris etc. Pe suprafeţe foarte
mici au fost identificate şi speciile: Polygonum amphibium, Lemna minor, Potamogetum
natans.
Zona forestieră începe de la limita superioară a silvostepei şi ocupă toată partea
nordică a regiunii. Ponderea suprafeţelor cu păduri este redusă, fiind tipice pentru subetajul
pădurilor de gorun şi de amestec din cadrul etajului nemoral (al pădurilor de foioase). Pentru
această zonă sunt specifice pădurile de gorun şi carpen (Quercus delechampii şi Carpinus
betulus), cu Tilia tomentosa şi Fraxinus excelsior, costituind următoarele asociaţii:
 Dentario quinquefoliae – Carpinetum;
 Lathyro veneti – Fagetum;
 Aro orientalis – Carpinetum.
În zona studiată sunt şi unităţi fitosociologice forestiere specifice zonei silvostepei
reprezentate de asociaţiile:
 Tilio tomentosae – Quercetum dalechampii;
 Lathyro collini – Quercetum pubescentis;
 Paeonio peregrinae – Quercetum pubescentis;
 Quercetum pedunculiflorae.
În aceste asociaţii se dezvoltă specii precum: Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q.
pedunculiflora, Q. virgiliana, Q. frainetto, Paeonia peregrina, Cotinus coggygria, Fraxinus
ornus, Pyrus eleagrifolia, Tilia tomentosa, ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Viburnum
lantana etc.
Astfel că, zona forestieră se poate împărţi în 2 subzone:
o
Subzona stejarului, care cuprinde aproape toată zona forestieră, fiind
alcătuită din păduri discontinue, tinere. Pajiştile din această zonă sunt limitate ca suprafaţă,
situate fie la marginea pădurilor, fie infiltrate în lungul văilor şi pe versanţii acestora. La
limita de contact cu subzona fagului se află o bandă de tranziţie alcătuită dintr-un amestec de
foioase de tipul pădurilor de şleau, cu un caracter pronunţat de teizare şi carpinizare;
o
Subzona fagului ocupă culmile cele mai înalte şi se caracterizează prin
amestecuri de foioase: fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea) şi paltin (Acer
pseudoplatanus).
În culturile de câmp se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor: pălămida
(Cirsus arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis).
În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în livezi există specii ca: păiuş (Festuca
pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasă (Andropogon sp.).
În luncile din zonele colinare există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de iarbă
moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae.
Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului,
determină categoriile de habitate naturale care cuprind specii caracteristice regiunilor eurosiberiană şi irano-turaniană: Quercus pedunculuflora, Stemmacantha serratuluides,
Asparagus tenuifolius, Asparagus verticilatus, Allium atroviolaceum, Alyssum rostratum,
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Bupleurum apiculatum, Cotinus coggygria, Dianthus capitatus ssp. Andrzejowskianus,
Dianthus leptopetalus, Trinia multicaulis, Fraxinus pallisae, Quercus frainetto, etc.
Teritoriul GAL cuprinde două zone de vegetaţie.
Silvostepa ocupă partea sudică şi sud-estică unde vegetaţia este în general
erboasă, întreruptă doar de unele pâlcuri de pădure. Climatic, această zonă se caracterizează
prin veri călduroase şi uscate, cu amplitudini termice destul de mari. Pajiştile naturale se mai
menţin doar pe terenurile mai puţin fertile, pe versanţii văilor, în luncile umede, adică pe
locuri improprii agriculturii.

Endemite: Euphorbia villosa ssp. valdevillosocarpa, Jurinea mollis ssp.
transsilvanica, Ornithogalum orthophyllum ssp. Psamophyllum;

Pontice: Agropyron cristatum ssp. sabulosum, A. stylosa, Agrostis moldavica,
Allium guttatum, Anchusa gmelinii, A. stylosa, A. thessala, Bellevalia sarmatica, Centaurea
arenaria ssp. borystenica, C. salonitana, Colchicum fominii, Dinthus platyodon, Elymus
elongatus ssp. ponticus, Festuca beckeri ssp. polesica, Galanthus elwesii, Nepenta ucranica,
Onosma visianii, Ornithogalum fimbriatum, Palimbia rediviva, Pyrus elaeagrifolia;

Balcanice: Achillea depressa var. depressa, Centaurea euncifolia ssp. palida,
Dianthus pallens, Paeonia peregrina, Peucedanum rochelianum, Ranunculus
constantinipolitanus, Stachys angustifolia, Thymus comptus;

Mediteraneene şi atlantic- mediteraneene: Chamaesyce peplis, Erucastrum
gallicum, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Teucrium botrys, Viola hymettia, etc;

Pe solurile proaspăt formate sunt frecvente Poa pratensis, Festuca drymeja,
Dactylis glomerata, Equisetum arvense, Trifolium repens.

În habitatele semiumede se dezvoltă speciile: Phleum pratense, Taraxacum
officinalis, Arrhenatherum elatius.

Solurile umede care tolerează inundaţii de scurtă durată sunt populate de:
Ranunculus acris, Rorippa sylvestris, Polygonum lapathifolium, Equisetum telmateja, juncus
inflexus, Carex vulpina etc.

Solurile frecvent inundate şi submerse sunt acoperite de: Carex riparia şi
Phragmites australis, printre care se observă frecvent Alisma plantago-aquatica,
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Eleocharis palustris etc. Pe suprafeţe foarte
mici au fost identificate şi speciile: Polygonum amphibium, Lemna minor, Potamogetum
natans.
Zona forestieră începe de la limita superioară a silvostepei şi ocupă toată
partea nordică a regiunii. Ponderea suprafeţelor cu păduri este redusă, fiind tipice pentru
subetajul pădurilor de gorun şi de amestec din cadrul etajului nemoral (al pădurilor de
foioase). Pentru această zonă sunt specifice pădurile de gorun şi carpen (Quercus
delechampii şi Carpinus betulus), cu Tilia tomentosa şi Fraxinus excelsior, constituind
următoarele asociaţii:

Dentario quinquefoliae – Carpinetum;

Lathyro veneti – Fagetum;

Aro orientalis – Carpinetum.
În zona studiată sunt şi unităţi fitosociologice forestiere specifice zonei silvostepei
reprezentate de asociaţiile:

Tilio tomentosae – Quercetum dalechampii;

Lathyro collini – Quercetum pubescentis;

Paeonio peregrinae – Quercetum pubescentis;

Quercetum pedunculiflorae.
În aceste asociaţii se dezvoltă specii precum: Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q.
pedunculiflora, Q. virgiliana, Q. frainetto, Paeonia peregrina, Cotinus coggygria, Fraxinus
ornus, Pyrus eleagrifolia, Tilia tomentosa, ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Viburnum
lantana etc.
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Astfel că, zona forestieră se poate împărţi în 2 subzone:
o
Subzona stejarului, care cuprinde aproape toată zona forestieră, fiind
alcătuită din păduri discontinue, tinere. Pajiştile din această zonă sunt limitate ca suprafaţă,
situate fie la marginea pădurilor, fie infiltrate în lungul văilor şi pe versanţii acestora. La
limita de contact cu subzona fagului se află o bandă de tranziţie alcătuită dintr-un amestec de
foioase de tipul pădurilor de şleau, cu un caracter pronunţat de teizare şi carpinizare;
o
Subzona fagului ocupă culmile cele mai înalte şi se caracterizează prin
amestecuri de foioase: fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea) şi paltin
(Acer pseudoplatanus).
În culturile de câmp se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor:
pălămida (Cirsus arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis).
În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în livezi există specii ca: păiuş (Festuca
pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasă (Andropogon sp.).
În luncile din zonele colinare există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de
iarbă moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae.
II.6.2. Fauna specifică zonei
Fauna terestră specifică zonei GAL Colinele Tutovei este reprezentată prin specii
caracteristice habitatelor din zonele de deal.
Fauna ecosistemelor forestiere
Nevertebrate
Deosebit de bogată este fauna de frunzar, în care se găsesc numeroase specii de
nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode. Dintre artropde cele mai
răspândite sunt cele din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea,
Pseudoscorpiones, Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae,
Staphylinidae, Dermestidae şi Lampyridae.
Vertebrate
 Amfibieni tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra
slamandra), buhai de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de
pădure (Rana temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea).
 Reptile - şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casă ( Natrix natrix), şarpele
de alun ( Coronella austriaca).
 Păsări - ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus), muscar
(Ficedula albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză (Fringilla coelebs), vrabie de
câmp (Passer montanus), botgros (Coccothraustes coccothraustes), piţigoi (Parus major),
piţigoi albastru (Parus coeruleus), ţoi (Sitta europaea), mierlă (Turdus merula), privighetoare
(Luscinia megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap negru (Sylvia
atricapilla), pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita), sfrâncioc
(Lanius collurio), graur (Sturnus vulgaris). Dintre răpitoarele diurne se întâlnesc: uliul
(Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente sunt: cucuveaua (Athene noctua) şi huhurezi
(Strix sp.).
 Mamifere - cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes cinegetic,
precum: căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes ). Dintre
speciile de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi obiceiurilor nocturne pot trece
neobservate: şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis
glareolus), chiţcanul (Sorex araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), cârtiţa
(Talpa europaea), specii de pârşi (familia Myoxidae).
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Specii de mamifere care se găsesc pe teritoriul GAL Colinele Tutovei şi care sunt protejate
conform Convenţiei de la Berna
Nr.
crt.

Denumirea speciei
Ştiinţifică

Populară

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cricetus cricetus
Lutra lutra
Myostis sp.
Ondathra zibethica
Citellus citellus
Vespertilio sp.
Felis silvestris
Capreolus capreolus
Lepus europeus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Vulpes vulpes
Sciurus vulgaris
Erinaceus europeus
Neomys fodiens

Harciog
Vidra ,lutra
Liliac
Bizam, şobolan de apă
Popândău
Liliac
Pisica sălbatică
Căprior
Iepure
Jder
Bursuc ,viezure
Nevăstuică
Vulpe
Veverita
Arici
Chiţcan de apă

Legislaţia
comunitară
conform căreia speciile
sunt protejate
Convenţia de la Berna
privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Anexa
II

Convenţia de la Berna
privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Anexa
III

Fauna pajiştilor
Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de şopârla
de câmp (Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea). Pajiştile
reprezintă terenul de vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind uliul
şorecar (Buteo buteo) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus).
Fauna habitatelor umede şi acvatice
Este reprezentată în mod special prin prezenţa în zonele mlăştinoase şi pe luciul de
apă, a numeroase specii de păsări, pentru cuibărire, hrănire sau loc de popas în timpul
migraţiei.
Peste 160 specii de păsări protejate conform Convenţiei de la Berna şi a Convenţiei
de la Bonn pot fi întâlnite pe coridorul de migraşie est – european, coridor pe traseul
căruia sunt situate, râul Siret şi Lacul Răcăciuni (ecosisteme acvatice situate parţial pe
teritoriul Gal Colinele Tutovei): Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Acrocephalus palustris,
Acrocephalus arundinaceus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas acuta,
Anas clypeata, Anas crecca, anas platyrhynchos, anas penelope, Anas querquedula, Anas
strepera, Anser albifrons, Anser Anser, Apus, Apus, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Asio
flammeus, Asio otus, Athene noctua, Aythya noctua, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya
nyroca, Bucephala clangula, Buteo buteo, Buteo lagopus, Botaurus stelaris, Branta ruficolis,
Calidris temminckii, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Carduelis
carduelis, Carduelis flammea, Carduelis spinus, Certhia familiaris, Charadrius dubius,
Charadrius hiaticula, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus,
Cocothraustes cocothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coracias garrulus,
Corvus corax, Corvus corone cornix, Corvus frugileus, Corvus monedula, Cuculus canorus,
Crex crex, Coturnix coturnix, Cyngus olor, Delichon urbica, Dendrocopos major,
Dendrocopos medium, Dendrocopos minor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza
citronella, Emberiza hortulana, Emberiza scholniclus, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus,
Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringila
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montifringilla, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Gallinago media,
Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Gavia arctica, Hirudo rustica, Haliaeethus
albicilla, himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Limosa limosa, Luscinia
megarhinchos, Larus cachinnas, Larus canus, Larus ridibundus, Locustella luscinoides,
Lymnocryptes minimus, Mergus albellus, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus
migrans, Motacilla alba, Muscicapa striata, Mergus merganser, Numenius arquata,
Nycoticorax nycoticorax, Oenathe oenathe, Oriolus oriolus, Pandion haliaetus, Perus
caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer montanus, pelecanus onocrotalus, Perdix
perdix, Phalacrocorax carbo, Phalaropus lobatus, Phasianus colchicus, Philomacus pugnas,
Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochiloides, Pica pica, Picus canus, Picus viridis,
Platalea leucordia, Plegadis falcinelus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps
grisegena, porzana porzana, Porzana parva, Rallus aquaticus, Regulus ignicapillus, Regulus
regulus, Remiz pendulinus, Saxicola rubetra, Riparia riparia, Sitta europaea, Stercorarius
parasiticus, Sterna albifrons, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Strix aluco, Strix
uralensis, Sturnus vulgaris, Syilvia articapila, Syilvia curruca, Tachybaptus ruficollis, Tringa
nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus
philomelos, turdus pillaris, Turdus viscicovorus, Vanellus vanellus (documentaţiile care au
stat la baza instituirii regimului special de protecţie şi conservare pentru declararea celor 5 arii
de protecţie specială avifaunistică de interes naţional prin H.G. nr. 2151/2004 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone).
Prezenţa a peste 160 specii de păsări, dintre care, 22 specii de interes comunitar, a
determinat instituirea unui regim special de protecţie şi conservare a speciilor de păsări şi a
habitatelor acestora.
Lacul Răcăciuni este Arie de Protrecţie Specială Avifaunistică de interes naţional şi
componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău Bereşti”.
Fauna piscicolă
Pentru păsările ihtiofage, prezenţa peştilor este cea mai importantă. În bazinul mijlociu
al Siretului, zonă din care face parte şi Lacul Răcăciuni, ihtiofauna este reprezentată de
speciile:
 Esox lucius – Linnaeus, 1758 (ştiuca);
 Silurus glanis – Linnaeus, 1758 (somn);
 Sander lucioperca – Linnaeus,1758 (şalău);
 Cyprinus carpio – Linnaeus, 1758 (crap).
Din punct de vedere ecologic, ihtiofauna Lacului Răcăciuni, aparţine următoarelor
grupe (după Vasilescu, 1965):
 peşti indiferent dulcicoli - ştiucă;
 peşti semimigratori: crap, somn, şalău.
Fauna habitatelor artificiale
În ierburile din zonele limitrofe terenurilor cultivate sunt frecvente speciile de insecte
ortoptere: lăcustele (Tettigonia viridissima), cosaşii (Saga pedo), greierii (Bradyporus
montandoni) şi omizile de pământ (specii ale familiei Noctuidae din ordinul Lepidoptere).
În lucrările ştiinţifice de specialitate consultate sunt menţionate prezente specii din
grupul izopodelor, oligochetelor (Liotrichus sp.) şi reprezentanţi ai lumbricidelor (Lumbricus
terrestris).
În orizonturile solurilor au fost identificate specii: larve de elateride (viermi sârmă,
Agriotes sp.), melolontide (cărăbuşi) şi larve de carabide (specii fitofage ale genului Amara).
Vertebratele care populează frecvent culturile agricole, livezile şi grădinile sunt: vrabia
(Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), rândunele (Hirundo rustica), şoarecele de
câmp (Microtus arvalis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarus).
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II.7. Arii naturale protejate de interes naţional din zona GAL

Aspecte de pe Lacul Răcăciuni

Fiind situată între râurile Siret (coridor est-european de migraţiune a părilor) şi Bârlad,
zona GAL COLINELE TUTOVEI, prezenţa habitatelor de zone umede şi lacustre sunt
particularităţi care-i dau o valoare deosebită acestei zone. Fiind pe traseul coridorului esteuropean de migraţiune a părilor, zonele umede şi Lacul Răcăciuni sunt de o deosebită
importanţă pentru peste 160 specii de păsări sedentare şi în pasaj, deoarece sunt pe coridorul
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de migraţiune est-european al păsărilor, constituind loc de odihnă, hrană şi cuibărire pentru
acestea.
Reconoscându-se valoarea deosebită a acestor zone, prin H.G. nr. 2.151 din 30
noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone,
Lacul Răcăciuni a fost declarat Arie de Protecţie Specială Avifaunistică.
De interes naţional - Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Răcăciuni
declarată prin H.G. nr. 2151/2004
Teritorii
administrative

Suprafaţă = 2004
ha
(%, ha)
98%-proprietate
de stat

Cleja

18%

Tamaşi

Horgeşti

Rãcãciuni

Pânceşti

Bunuri naturale pentru care a fost declarată Aria
de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Răcăciuni

Habitate specifice zonelor umede:
- 360,72 ha - Zăvoaiele de plop şi salcie - Salicetum purpureae
(Mititelu D., Barabaş N., 1982);
- Zăvoaie de anin negru - Stellario nemori – Alneto
glutinosae (Monah Felicia, 1998);
- Tufărişuri - Pruno spinosae – Crataegetum,
38,87% - 778,95
Hippophaetum rhamnoidis, Hippophae – Salicetum
ha
incanae
- Asociaţia specifică de luncă Tamaricetum
ramosissimae (Mititelu D., Barabaş N.,1978);
11,13 % - 223,04
Vegetaţia palustră reprezentată de asociaţiile: Scirpo
ha
– Phragmitetum, Typhaetum augustifoliae –
latifoliae, Typhaetum augustifoliae şi Glycerietum
maximae. În zonele de colmatare aceste asociaţii se
31%
- 621,25
extind ca suprafaţă.
ha
Vegetaţia acvatică caracterizată prin expansiunea
fitocenozelor cu Elodea canadensis, asociaţiile:
1%
- 20,04 ha Lemnetum minoris, Myriophyllo – Potametum,
Polygonetum natantis (Mititelu D, Barabaş N, 1982
b).
Peste 160 specii de păsări protejate conform
Convenţiei de la Berna şi a Convenţiei de la Bonn,
existente pe coridorul de migraşie est – european,
coridor pe care este situat şi Lacul Răcăciuni

Specii de păsări protejate conform Convenţiei de la Berna şi a Convenţiei de la Bonn,
existente pe coridorul de migraşie est – carpatic, coridor pe care este situat şi Lacul
Răcăciuni:
Lacul Răcăciuni este Arie de Protrecţie Specială Avifaunistică de interes naţional şi
componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău
Bereşti”.
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Managementul APSA Lacul Răcăciuni se face în cadrul sitului Natura 2000 – SPA
„Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău Bereşti”, Lacul Răcăciuni făcând parte din acest sit,
de către Centrul Regional de Ecologie Bacău, în baza Convenţiei de custodie nr. 0002 din
18.02.2010.

Turism şi facilităţi de recreere – grad ridicat de accesibilitate datorită reţelei de
drumuri de calitate acceptabilă. Deşi zona este frecventată pentru recreere, nu sunt create nici
un fel de facilităţi pentru practicarea turismului.
II.8. Zone de pe teritoriul GAL care fac parte din Reţeaua ecologică Natura 2000

SITURI COMPONENTE ALE REŢELEI
ECOLOGICE NATURA 2000

Harta regiunilor biogeografice din România
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Natura 2000 este o reţea de zone naturale şi seminaturale, constituită pe teritoriul
Uniunii Europene, zone în care trăiesc specii de plante şi animale sau tipuri de habitate
deosebit de valoroase. Este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea
naturii.
Scopul Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 este de protecţie şi conservare pe
termen lung a speciilor de plante şi animale, a habitatelor acestora, precum şi a
coridoarelor ecologice care fac legătura dintre aceste habitate.
Reţeaua Natura 2000 nu exclude oamenii şi ocupaţiile lor, atâta timp cât activităţile
pe care aceştia le desfăşoară pentru a-şi obţine bunurile necesare traiului nu afectează
valorile naturale.
Siturile Natura 2000 oferă posibilitatea unei dezvoltări mai bune a zonelor cărora le
aparţin, putând fi obţinute finanţări din fonduri comunitare pentru domenii cum sunt:
agricultura, silvicultura, turismul ecologic, agroturismul, apicultura, obţinerea şi
comercializarea produselor ecologice pe piaţa interna şi/sau externă, precum şi dezvoltarea
oricăror activităţi specifice fiecărei zone.
II.8.1. Caracterizarea siturilor Natura 2000 de pe teritoriul GAL
1. ROSPA0063 - Aria de Protrecţie Specială Avifaunistică „Lacurile de Acumulare
Buhuşi-Bacău-Bereşti”, declarată conform Directivei Păsări (Directivei Consiliului
79/409/CEE) – de interes comunitar
Acest Sit Natura 2000 a fost desemnat pe baza Directivei Păsări (Directivei
Consiliului 79/409/CEE), prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.
ROSPA0063 este constituit din lacurile: Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni şi
Bereşti, şi include luciul de apă al lacurilor menţionate şi zonele limitrofe acestora, zone de
interes pentru sapeciile de păsări existente în zonă şi pentru cele care în migraţie folosesc
coridorul est – european şi care poposesc sezonier în aceste zone.
Malurile lacurilor şi zonele inundabile sunt preferate de speciile de mal, iar luciul de
apă al lacurilor este folosit de speciile de pasaj, pentru iernare.
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Localizarea sitului şi tipurile de proprietate a terenurilor
Judeţ
% din
suprafaţă

Bacău
99,
66%

Vranc
ea
<1%

Teritorii administrative
Bacău
Cleja
Corbasca
Faraoani
Gioseni
Gârleni
Hemeiuş
Horgesti
Iteşti
Letea Veche
Nicolae Bălcescu
Orbeni
Pânceşti
Răcăciuni
Sascut
Tamaşi
Tătărăşti
Valea Seacă
Homocea

Suprafaţă
totală = 5576 ha
(%, ha)
98%-proprietate de
stat
5% - 278,80 ha
3% - 167,28 ha
6% - 334,56 ha
1% - 55,76 ha
9% - 501,84 ha
<1% - 18,59 ha
6% - 334,56 ha
4% - 223,04 ha
5% - 278,80 ha
5% - 278,80 ha
5% - 278,80 ha
7% - 390,32 ha
<1% - 18,59 ha
10% - 557,60 ha
4% - 223,04 ha
11% - 613,36 ha
10% - 557,60 ha
8% - 446,08 ha
<1% -18,58 ha

Coordonate
geografice

Altitudine
(m)

Regiune
biogeografică

Maximă
202
Latitudine
N 46°14’50” Medie
128
Longitudine
E 27°7’12” Minimă
99

Continen
tală

Legături
cu alte
situri
Natura
2000

ROSPA0
072
–
Lunca
Siretului
Mijlociu

ROSPA0
071
Lunca
Siretului
Inferior

ROSPA0063 „Lacurile de Acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti” se întinde pe teritoriul GAL
(Comuna Horgeşti) pe suprafaţa de 223,04 ha.
Descrierea sitului
Obiectivul protecţiei şi conservării sunt 22 SPECII DE PĂSĂRI de interes
comunitar, menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări)
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Cod

Specie

A022

Ixobrychus minutus
Stârc pitic
Circus
aeruginosus
Erete de stuf
Cygnus cygnus
Lebăda de iarnă
Sterna hirundo
Chira de baltă
Tringa glareola
Fluierar de mlaştină
Sylvia nisoria
Silvie porumbacă
Pluvialis apricaria
Ploier auriu
Larus minutus
Pescăruş mic
Chlidonias
hybridus
Chirighiţă cu obraz alb
Chlidonias
niger
Chirighită neagră
Grus grus
Cocor
Himantopus
himantopus
Piciorong
Philomachus pugnax
Bătăuş
Alcedo athis
Pescăraş albastru
Aythya nyroca
Raţă roşie
Egretta alba
Egretă mare
Circus cyaneus
Erete vânăt
Egretta garzetta
Egretă mică
Phalacrocorax
pygmeus
Cormoran mic
Recurvirostra avosetta
Ciocîntors
Mergus
nalbellus
Ferestraş mic
Haliaeetus
albicilla
Codalb

A081
A038
A193
A166
A307
A140
A177
A196
A197
A127
A131

A151
A229
A060
A027
A082
A026
A393

A132
A068
A075

Populaţie şi situaţia acesteia
Rezi
Cui
Iernat
Pasaj
dentă bărit
50-70p -

Sit.
pop.
C

Conser
vare
B

Izo
lare
C

Globa
l
B

-

7-10p

-

C

B

C

B

-

-

B

B

C

B

-

C

B

C

B

-

80
100 p
-

220 - 300 i
- -

-

-

-

-

5-10 p

-

1000 - C
1500 i
D

-

-

-

-

-

-

B

C

C

C

-

-

-

C

B

C

B

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

200 300 i
150 250 i
300 600 i
30-80
i
10-40
i
250 600 i

C

B

C

B

-

-

-

B

C

B

-

15-30 p

-

1500 - C
6000 i
D

-

-

-

-
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-

C

B

C

B

-

-

-

C

B

C

B

-

-

-

C

B

C

B

-

-

-

D

-

-

-

-
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-

50200 i
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Pe teritoriul sitului mai pot fi întâlnite alte 28 specii de păsări cu migraţie regulată
menţionate în Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări)
Specii de păsări cu migraţie regulată - Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)
Cod
A070
A067
A005
A004
A028
A043
A054
A053
A050
A055
A051
A059
A061
A062
A141
A142
A198
A262
A036
A179
A017

Populaţie şi situaţia acesteia
Rezi
Cui Iernat Pasaj
dentă bărit
210 - Mergus merganser
Ferestraş mare
380 i
250 - Bucephala clangula
Raţă sunătoare
350 i
200 Podiceps cristatus
Corcodel mare
300 i
100 Trachybaptus ruficollis Corcodel mic
150 i
500 Ardea cinerea
Stârc cenuşiu
800 i
200 Anser anser
Gâscă de vară
500 i
500 Anas acuta
Raţă suliţar
1000 i
300 Anas clypeata
Raţă lingurar
600 i
600 Anas penelope
Raţă fluierătoare
1200 i
500 Anas querquedula
Raţă cârâitoare
800 i
100 Anas strepera
Raţă pestriţă
350 i
1500 Aythya ferina
Raţă cu cap castaniu
3500 i
300 Aythya fuligula
Raţă moţată
500 i
10-20 i
Aythya marila
Raţă cu cap negru
80-120
Pluvialis squatarola
Ploier argintiu
i
1000 Vanellus vanellus
Nagâţ
2500 i
10-20 i
Chlidonias leucopterus Chirighiţă cu aripi albe
1000 Motocilla alba
Codobatură albă
1500 i
50 - 500 Cyngus olor
Lebădă de vară
120 i 800 i
1500 - 15000 Larus ridibundus
Pescăruş râzător
3500 i 25000 i
3000 - 600 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare
5000 i 1000 i
Specie

Sit.
pop.
B

Conser Izo
vare
lare
B
C

Global

B

B

C

B

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

B

A

C

B

C

B

C

C

B
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A161
A052
A053
A041
A125
A459
A182

Tringa erythropus
Fluierar negru
Anas crecca
Raţă mică
Anas platyrhynchos
Raţă mare
Anser albifrons
Gârliţă mare
Fulica atra
Lişiţă
Larus cachinnans
Pescăruş argintiu
Larus canus
Pescăruş sur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 2000 i
6000 12000 i
15000 25000 i
2000 5000 i
8000 12500 i
1000 2000 i
2000 4000 i

C

B

C

B

C

A

C

B

C

A

C

C

C

B

C

C

C

B

C

C

C

A

C

C

C

A

C

C
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SPECII DE PĂSĂRI PROTEJATE – ROSPA0063 LACURILE DE ACUMULARE BUHUŞI - BACĂU - BEREŞTI

Ixobrychus minutus
stârc pitic

Circus aeruginosus
erete de stuf

Sylvia nisoria
silvie porumbacă

Sterna hirundo
chira de baltă

Cygnus cygnus
lebăda de iarnă

Tringa glareola
fluierar de mlaştină
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SPECII DE PĂSĂRI PROTEJATE – ROSPA0063 LACURILE DE ACUMULARE BUHUŞI - BACĂU - BEREŞTI

Pluvialis apricaria - Ploier auriu

Larus minutus - Pescăruş mic

Grus grus
Cocor
Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraji albi

Chlidonias niger
Chirighită neagră
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2. ROSPA0072 - Aria de Protrecţie Specială Avifaunistică „Lunca Siretului Mijlociu”,
declarată conform Directivei Păsări (Directivei Consiliului 79/409/CEE) - de interes
comunitar
Acest Sit Natura 2000 a fost desemnat pe baza Directivei Păsări (Directivei Consiliului
2009/147/EC, prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.
Localizarea sitului şi tipurile de proprietate a terenurilor
Judeţul

Neamţ
Iaşi
Bacău
17%
1777,35
ha

Teritorii admini- Suprafaţă
strative
totală = 10.455 Coordoha
nate
(%, ha)
geografice
Pe terit. a 8 52%
comune
şi 5436,60 ha
oraşului Roman
Latitudine
Pe terit. a 8 31%
N46°57’26”
comune
3241,05
Dămieneşti
8% - 836,40 ha
Negri
1,8% - 188,19 ha Longitudine
E 26°59’11”
Total suprafaţă
pe terit. GAL
9,8% -1024,58 ha
Filipeşti
7,2% - 752,76 ha

Altitudine
(m)

Regiune
biogeografică

ROSPA0071
Lunca
Siretului
Inferior

Maximă
362
Medie
191
Minimă
159

Legături
cu alte situri
Natura
2000

Continen
tală

ROSPA0063
Lacurile
de
Acumulare
BuhuşiBacăuBereşti

ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”, se întinde pe teritoriul GAL (comunele
Dămieneşti şi Negri) pe suprafaţa de 1024,58 ha.

În concluzie, cele 2 situri Natura 2000 (ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” şi
ROSPA0063 „Lacurile de Acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti”), se întind pe teritoriul GAL
pe suprafaţa de 1247,62 ha, ceea ce reprezintă 1,15% din teritoriul GAL de 108.581 ha
Din suprafaţa ocupată de cele 2 situri Natura 2000, 86%este proprietate de stat.
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26 specii de păsări menţionate în Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări) constituie obiectivele de protecţie şi conservare ale sitului Natura 2000 SPA “Lunca Siretului Mijlociu”, structura şi dinamica populaţiilor acestora sunt
prezentate în tabelul următor:
Cod

Specie

0
1
A229 Alcedo athis
A225 Anthus campestris
A021 Botaurus stellaris
A224 Caprimulgus
europaeus
A196 Chlidonias hybridus
A031 Ciconia ciconia
A030 Ciconia nigra
A239 Dendrocopos
leucotus
A429 Dendrocopos
syriacus
A103 Falco peregrinus
A097 Falco vespertinus
A321 Ficedula albicollis
A320 Ficedula parva
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A246 Lullula arborea
A023 Nycticorax
nycticorax
A072 Pernis apivorus
A393 Phalacrocorax
pygmaeus
A151 Philomachus pugnax
A034 Platalea leucordia
A166 Tringa glareola
A001 Gavia stellata
A002 Gavia arctica
A068 Mergus albellus
A122 Crex crex

Cuibărit Iernat Pasaj
2
20 – 35
p
7 – 15 p
2–3p
3–6 p

3
-

4
-

Sit.
Pop.
5
D

-

-

D
D
D

B
B
B

C
C
C

C
C
C

34 – 40
p
15 – 20
p
2–3p
10 – 18
p
30 – 45
p
3–5p
7 – 10 p
12 – 20
p
18 – 22
p
15 -20 p
5 – 10 p
15 – 25
p
1–2p
-

-

-

C

B

C

C

-

B

C

B

-

1200
– C
1800 i
30 – 45 i
C
D

A
B

C
C

B
C

-

-

D

B

C

C

5-12 i
-

-

C
C
D
D

B
B
B
B

C
C
C
C

C
B
C
C

-

-

D

B

C

C

-

-

D
D
C

B
B
B

C
C
C

C
C
C

-

5–6i
10 – 15 i

D
D

B
B

C
C

C
C

-

-

1000
– C
1500 i
25 – 60 i
D
25 – 60 i
D
B

B

C

C

B
B
B

C
C
C

C
C
B

-

A

B

C

B

-

B

B

C

B

-

C

B

C

C

-

2030i
3040i
120250 i
35 - 45 p

Conser
vare
6
B

Izolare
7
C

Glo
bal
8
C
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Alte bunuri naturale
Pe teritoriul sitului mai pot fi întâlnite alte 19 specii de păsări cu migraţie regulată
menţionate în Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări)
Structura şi dinamica populaţiilor acestor specii este prezentată în tabelul următor

Cod

Specie

0
A053

1
Anas platyrhynchos
Raţă mare
Anas querquedula
Raţă cârâitoare
Aythya ferina
Raţă cu cap castaniu
Buteo buteo
Şorecar comun
Calidris ferruginea
Fugaci roşcat
Calidris minuta
Fugacimic
Calidris temminckii
Fugaci pitic
Falco subbuteo
Şoimul rândunelelor
Falco tinnunculus
Vânturel roşu
Fulica atra
Lişiţă
Merops apiaster
Pigorie
Podiceps cristatus
Corcodel mare
Podiceps grisegena
Corcodel cu gât roşu
Tringa erythropus
Fluierar negru
Tringa nebularia
Fluierar cu picioare
verzi
Tringa totanus
Fluierar cu picioare
răşii
Vanellus vanellus
Nagâţ
Mergus merganser
Ferestraş mare
Anser anser
Gâscă de vară

A055
A059
A087
A147
A145
A146
A099
A096
A125
A230
A005
A006
A161
A164

A162

A142
A070
A043

Populaţie şi situaţia acesteia
Rezi Cui
Iernat Pasaj
Sit.
dentă bărit
pop.
2
3
4
5
6
20.000- B
25.000i
2500 - C
3500 i
800 - D
1200 i
2-3 p
20 -25 i D

Conser
vare
7
B

Izo
lare
8
C

Glo
bal
9
B

B

C

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

50-80 i

D

-

-

-

D

-

-

-

-

2 -3 p

-

70-120
i
100180 i
5 -10 i

D

-

-

-

10-15 p

-

-

D

-

-

-

-

8000 - C
12500 i
C

B

C

B

B

C

B

-

150180 p
150180 p
-

D

-

-

-

-

-

-

C

A

C

C

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

50-120
i
10 – 15
i
250 320 i
50 - 80
i

D

-

-

-

-

-

-

280 - D
400 i

-

-

-

-

35-45 p

-

-

-

-

-

-

500 - D
1000 i
30 -40 i D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000 - D
3000 i
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Specii de păsări protejate pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Falco peregrinus –
şoimul călător

Lanius collurio –
sfrânciocul roşiatic

Falco vespertinus vânturel de seară

Ficedula albicollis –
muscarul gulerat

Lanius minor –

Lullula arborea –

sfrânciocul cu
fruntea neagră

ciocârlia de pădure

Ficedula parva –
muscarul mic

Nycticorax nycticorax –
stârc de noapte
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Specii de păsări protejate pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Alcedo athis
Pescărel albastru

Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraji
albi

Anthus campestris
FâsĂ de câmp

Ciconia ciconia
Barza albă

Ciconia nigra
Barza neagră

Botaurus stellaris
Buhai de baltă

Dendrocopos leucotus
Ciocănitoarea cu spatele
alb

Caprimulgus europaeus
Caprimulg

Dendrocopos syriacus–
Ciocănitoarea de grădină
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Clase de habitate, de interes deosebit pentru speciile de păsări, care constituie
obiectivele de protecţie şi conservare ale sitului Natura 2000 - ROSPA0072 “Lunca
Siretului Mijlociu”, şi care se găsesc pe teritoriul GAL
Cod
N06
N07
N09
N12
N14
N16

Clase de habitate
Râuri, lacuri
Mlaştini, turbării
Pjişti naturale, stepe
Culturi (teren arabil)
Păşuni
Păduri de foiase

Pondere (%)
14
5
2
27
18
34

CLC
511, 512
411, 412
321
211, 213
231
311

Importanţa acestui sit constă în faptul că reprezintă una din principalele zone de
hrănire şi odihnă pentru unele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a
arcului carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile
Dunării (toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).
Vulnerabilitate – starea de conservare a sitului este afectată de: braconaj piscicol,
braconaj cinegetic, inundaţii, management forestier defectos, abandonarea diferitelor categorii
de deşeuri, poluarea apei, vandalism şi culturi agricole.
Managementul sitului se realizează de către AVPS Roman (Roman, Str. Eternităţii, nr.
21, judeţul Neamţ), în baza Convenţiei de custodie încheiată în martie 2010, cu Ministerul
Mediului şi Pădurilor. Până la data curentă nu a fost elaborat Planul de management al sitului.
În concluzie, pe teritoriul celor 2 situri Natura 2000, care se întind şi pe teritoriul GAL
Colinele Tutovei (1247,62 ha), se găsesc următoarele bunuri naturale:
- 48 specii de păsări de interes european (menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC - Directiva Păsări);
- 47 specii de păsări de interes european (menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC - Directiva Păsări), cu migraţie regulată;
- clase de habitate (râuri, lacuri, mlaştini, păduri de foiase, pajişti naturale, păşuni)
de interes deosebit pentru speciile de păsări menţionate;
- alte peste 60 specii de păsări de interes naţional.
II.8.2. Potenţialul de dezvoltare a economiei locale datorită prezenţei siturilor Natura 2000
pe teritoriul GAL
Suprafaţa ocupată de cele 2 situri Natura 2000 pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
este de 1247,62 ha:
 223,04 ha pe teritoriul comunei Horgeşti, aparţinând ROSPA0063 “Lacurile de
Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti;
 1024,58 ha pe teritoriul comunelor Dămieneşti şi Negri, aparţinând ROSPA0072
“Lunca Siretului Mijlociu”.
Cele 2 situri Natura 2000 (ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” şi ROSPA0063
„Lacurile de Acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti”), se întind pe teritoriul GAL pe suprafaţa
de 1247,62 ha, ceea ce reprezintă 1,15% din teritoriul GAL de 108.581 ha
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II.8.3. Aspecte privind identitatea locală şi potenţialul de dezvoltare a turismului datorită
prezenţei siturilor Natura 2000 pe teritoriul GAL
Aspectele de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei care pot constitui atracţii turistice
deosebite sunt:
1. Bunurile naturale (peisaj, habitate şi specii de faună) care constituie obiectivele
de conservare ale celor 2 situri Natura 2000;
2. Alte bunuri naturale (peisaj, habitate şi specii de faună) care nu constituie
obiectivele de conservare ale celor 2 situri Natura 2000, sau care sunt în afara
suprafeţei ocupate de acestea.
1. Bunurile naturale (peisaj, habitate şi specii de faună) care constituie obiectivele
de conservare ale celor 2 situri Natura 2000 şi care pot constitui atracţii turistice deosebite;
 48 specii de păsări de interes european care constituie obiectivele protecţiei şi
conservării celor 2 situri, menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului
2009/147/EC - Directiva Păsări;
 47 specii de păsări de interes european (menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC - Directiva Păsări), cu migraţie regulată;
 peisajul zonei Lacului Răcăciuni - habitatele de lac (luciul de apă a Lacului
Răcăciuni are suprafaţa de 2004 ha), mlaştină (stufăriş şi papură), păduri de
foiase (sălcii, plopi, frasini şi stejari), pajişti naturale, păşuni, de interes
deosebit pentru speciile de păsări care constituie obiectivele protecţiei şi
conservării celor 2 situri sau, pentru speciile de păsări care utilizează Culoarul
Siretului în timpul migraţiei şi care folosesc aceste zone pentru hrănire şi odihnă.
Frumuseţea spectacolului dat de sutele de mii de exemplare a atâtor populaţii de păsări
fac aceste zone deosebit de atractive atât pentru:
 reconfortare fizică şi psihică:
 observaţii (ştiinţifice) privind aspectele etologice şi fenelogice a acestor specii
(singurele construcţii necesare pentru observaţiile ştiinţifice sunt observatoarele
ornitologice, atât pentru observatorii experimentaţi, cât şi pentru începători).
2. Alte bunuri naturale (peisaj, habitate şi specii de faună) care nu constituie
obiectivele de conservare ale celor 2 situri Natura 2000, sau care sunt în afara suprafeţei
ocupate de acestea şi care pot constitui atracţii turistice deosebite sunt:
 alte peste 60 specii de păsări de interes naţional care completează peisajul zonei
Lacului Răcăciuni, dintre care, peste de 33 specii sedentare (care cuibăresc în
zonă);
 16 specii de mamifere (Cricetus cricetus, Lutra lutra, Myostis sp., Ondathra
zibethica, Citellus citellus, Vespertilio sp., Felis silvestris, Capreolus capreolus,
Lepus europeus, Martes foina, Meles meles, Mustela nivalis, Vulpes vulpes,
Sciurus vulgaris, Erinaceus europeus, Neomys fodiens) care sunt protejate
conform Convenţiei de la Berna;
 specii de de interes cinegetic, în special mamifere (Capreolus capreolus, Felis
silvestris, Lepus europeus, Sus scrofa, Ondathra zibethica, Vulpes vulpes,
Mustela nivalis);
 Fauna piscicolă reprezentată în principal de speciile: Esox lucius – Linnaeus,
1758 (ştiuca); Silurus glanis – Linnaeus, 1758 (somn); Sander lucioperca –
Linnaeus,1758 (şalău); Cyprinus carpio – Linnaeus, 1758 (crap).
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Astfel că, se pot desfăşura activităţi turistice pentru:
 reconfortare fizică şi psihică;
 observaţii ştiinţifice;
 pescuit recreativ sportiv;
 vânătoare.

II.8.4. Produsele care provin din aceste situri, neafectate de substanţe chimice fitosanitare
sau fertilizanţi chimici
 Plante medicinale
 Produse apicole rezultate prin creşterea albinelor.
II.8.5. Posibilităţi de susţinere a măsurilor de protecţie şi conservare a siturilor Natura 2000
prin diferite forme de compensaţii atribuite fermierilor
 Fondurile europene acordate apicultorilor pentru dotare, cu scopul obţinerii şi
certificării produselor apicole ecologice;
 Scutirea de la plata impozitului pe terenurile care sunt incluse în siturile Natura
2000.
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CAPITOLUL III
RESURSELE NATURALE
III.1. Resursele subsolului
Resurse neregenerabile
Gaze naturale care se extrag de pe teritoriul comunelor:
 Săuceşti – prin sonda din punctul Costei, situată pe malul râului Siret;
 Dămieneşti - prin Sonda 2 Bătrâneşti se extrage cantitatea de 160 mii Smc/zi;
- prin Sonda 3 Bătrâneşti se extrage cantitatea de 160 mii Smc/zi.
Resurse regenerabile
 Apa freatică
III.2. Resursele solului
Neregenerabile
Agregate minerale de râu (pitriş şi nisip) se exploatează pe teritoriul comunelor
 Săuceşti – din lunca Siretului;
 Negri – din lunca Siretului.
Regenerabile
Resursele de sol
În judeţul Bacău suprafaţa agricolă la nivelul anului 2010 este de 319.777 ha,
reprezentând 48,3% din suprafaţa totală a judeţului, suprafaţă agricolă formată din:
 arabilă - 58,43%;
 păşuni 27,2%;
 fâneţe - 12,37%;
 Vii - 1,45%;
 Livezi - 0,54%.
Din suprafaţa totală a judeţului, zonele critice sub aspectul degradarii solurilor la
nivelul anului 2010 reprezintă 7,21 %.
Sursa - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău
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III.2.1. Calitatea solurilor (terenuri agricole – tipurile de sol, clasele de calitate ale solurilor, reacţia solurilor, aprovizionarea solurilor cu fosfor
P, K, N şi humus, eroziunea de suprafaţă şi colmatarea, eroziunea de adâncime
Terenuri agricole – tipuri de sol
Nr.
Crt.

Comuna

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
Valea Ursului
Dămieneşti
Roşiori
Lipova
Săucesti
Negri
Prăjeşti
Traian
Secuieni
Odobeşti
Plopana
Ungureni
Filipeni
Izvorul Berheciului
Coloneşti
Părincea
Onceşti
Horgeşti
Vutureni
Stănişeşti

TOTAL

LS Litosol
RS Regosol

Total
suprafaţă
folosinţă
agricolă
(ha)
2
4428
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
5681
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229

Total
cartat
(ha)

LS
RS
(ha) (ha)

AS
(ha)

CZ
(ha)

FZ
(ha)

EC
(ha)

EL
(ha)

LV
(ha)

PE VS
(ha) (ha)

GS
(ha)

SN ER
(ha) (ha)

3
4251,30
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
5681
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
12
35
0
0
0
0
0
0

5
1287,59
308
281
541
58
342
152
126
695
604
925
457
804
464
469
350
299
450
546
1355

6
318,41
297
293
269
1105
860
673
202
540
344
493
346
247
269
238
362
214
316
519
384

7
0
29
0
0
995
0
110
497
25
28
0
0
0
16
0
169
73
15
0
0

8
166,62
935
19
30
460
161
0
0
92
28
17
236
37
134
10
0
151
767
40
29

9
100,26
130
227
69
476
80
25
0
52
21
499
189
841
394
161
530
284
292
434
1236

10
890,37
216
754
1631
193
718
346
1363
1618
1385
1555
2426
2700
2511
1869
2757
1520
1591
2708
1806

11
1232,80
1235
997
246
0
768
142
282
512
109
7
1023
90
105
28
224
4
475
0
59

12
0
10
0
0
248
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
634
28
0
39
20
78
0
0
7
69
31
0
17
0
26
67

14
0
116
46
91
177
51
49
66
30
38
9
63
105
66
44
71
151
25
138
11

15
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4
0
0

16
255,25
10
93
220
16
22
83
113
230
250
814
427
837
385
230
255
465
94
1078
1282

78.314

78.137,30

52

10.513,59

8.289,41

1.957

3.312,62

6.040,26

30.557,37

7.538,80

362

1.016

1.347

45

7.159,25

LEGENDĂ
LV Luvosol
PE Pelosol

AS Aluvisol
CZ Cerniziom

VS
GS

Vertosol
Gleiosol

FZ
EC

Faeoziom
SN
Eutricambosol ER

Solonet EL Preluvosol
Erodosol
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Clasele de calitate ale solurilor/NB - folosinţă agricol
Nr. Comuna
Total suprafaţă Total cartat
Crt.
folosinţă
(ha)
agricolă (ha)
0
1
2
3
1
Valea Ursului
4428
4251,30
2
Dămieneşti
3285
3285
3
Roşiori
2655
2655
4
Lipova
3096
3096
5
Săucesti
4386
4386
6
Negri
3133
3133
7
Prăjeşti
1589
1589
8
Traian
2688
2688
9
Secuieni
3814
3814
10 Odobeşti
2885
2885
11 Plopana
4319
4319
12 Ungureni
5171
5171
13 Filipeni
5681
5681
14 Izvorul
4448
4448
Berheciului
15 Coloneşti
3080
3080
16 Părincea
4717
4717
17 Onceşti
3193
3193
18 Horgeşti
4028
4028
19 Vutureni
5489
5489
20 Stănişeşti
6229
6229
TOTAL
78.314
78.137,30


+ 170,92 ha – Neproductiv

I

II

III

IV

V

4
0
19
34
0
656
79
17
105
0
0
0
0
0
0

5
202,02
1140
266
0
1228
528
400
642
402
475
119
139
97
58

6
2160,69
1218
1391
1047
1230
1549
631
920
1380
990
1030
1684
1887
638

7
1563,67
826
755
1717
864
691
474
840
1896
1211
2741
2879
3021
3355

8
154
82
209
332
408
286
67
181
136
209
429
469
676
397

0
0
0
81
0
0
991

0
746
131
557
84
283
7.497,02

681
2130
1163
2122
1023
1658
25.851,69

1528
1639
1698
778
3944
3532
35.952,67

871
202
201
490
438
756
6.993
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Reacţia solurilor
Nr. Comuna
crt.
0
1
1
Valea Ursului
2
Dămieneşti
3
Roşiori
4
Lipova
5
Săucesti
6
Negri
7
Prăjeşti
8
Traian
9
Secuieni
10 Odobeşti
11 Plopana
12 Ungureni
13 Filipeni
14 Izvorul Berheciului
15 Coloneşti
16 Părincea
17 Onceşti
18 Horgeşti
19 Vutureni
20 Stănişeşti
TOTAL

Suprafaţa (ha)
Agricolă
2
4428
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.314

Cartată
3
4251,30
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.137,30

Reacţia (ha)
PA
4
0
7
0
0
0
0
0
0
20
0
90
8
125
13
0
16
0
0
28
73
380

MA
5
0
1228
1041
334
985
880
86
483
1016
284
207
1101
295
443
80
1324
73
1416
654
287
12.217

SA
6
903,80
1231
922
1483
1272
896
466
1468
1003
1483
1283
2589
3268
2231
1793
1883
1635
1637
2678
3795
33.919,80

LEGENDĂ
PA – puternic acid; MA – moderat acid; SA – slab acide; N – neutru; SAL – slab alcalin; ALC – alcalin

N
7
1071,55
95
102
285
561
277
195
189
360
277
419
419
557
394
431
296
441
220
532
667
7.788,55

SAL
8
1575,87
711
590
985
1532
1080
842
548
1319
866
2251
951
1345
1332
776
1127
1003
734
1443
1407
22.409,87

ALC
9
700,08
13
0
9
36
0
0
0
96
11
69
103
91
35
0
71
41
21
154
0
1.450,08
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Aprovizionarea solurilor cu fosfor (P)
Nr. Comuna
crt.
0
1
1
Valea Ursului
2
Dămieneşti
3
Roşiori
4
Lipova
5
Săucesti
6
Negri
7
Prăjeşti
8
Traian
9
Secuieni
10 Odobeşti
11 Plopana
12 Ungureni
13 Filipeni
14 Izvorul Berheciului
15 Coloneşti
16 Părincea
17 Onceşti
18 Horgeşti
19 Vutureni
20 Stănişeşti
TOTAL

Suprafaţa (ha)
Agricolă
2
4428
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.314

Cartată
3
4251,30
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.137,30

Aprovizionare cu fosfor (ha)
FS
SL
4
5
182,43
1397,79
214
477
916
1084
254
1062
826
1601
50
450
94
421
240
559
429
1032
248
717
415
968
587
1185
529
1260
518
1137
253
705
336
573
473
824
413
1875
588
1295
785
1408
8.350,43
20.030,79

LEGENDĂ
FS – foarte slabă; SL – slabă; MO – moderată; BU – bună; FBU – foarte bună

MO
6
1469,96
1149
496
1118
1505
2184
644
801
1315
1068
1642
1540
2009
1372
1392
1378
1070
1142
1751
2243
27.280,96

BU
7
816,57
1106
125
502
316
384
324
733
748
606
864
1354
1396
907
598
1898
677
438
1465
1388
16.645,57

FBU
8
384,55
339
34
160
138
65
106
355
290
246
430
532
487
514
132
532
149
160
390
405
5.848,55
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Aprovizionarea solurilor cu potasiu (K)
Nr. Comuna
crt.
0
1
1
Valea Ursului
2
Dămieneşti
3
Roşiori
4
Lipova
5
Săucesti
6
Negri
7
Prăjeşti
8
Traian
9
Secuieni
10 Odobeşti
11 Plopana
12 Ungureni
13 Filipeni
14 Izvorul Berheciului
15 Coloneşti
16 Părincea
17 Onceşti
18 Horgeşti
19 Vutureni
20 Stănişeşti
TOTAL

Suprafaţa (ha)
Agricolă
2
4428
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.314

Cartată
3
4251,30
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.137,30

Aprovizionare cu potasiu (ha)
SL
MO
4
5
428,63
2061,06
20
816
0
292
0
133
24
532
111
1122
0
195
0
284
0
225
0
147
0
410
26
706
13
289
9
252
0
139
0
455
3
255
0
1732
0
324
37
985
671,63
11.354,06

BU
6
1092,59
1560
1858
1307
2285
1430
652
1384
1458
1324
769
2734
209
1310
853
2397
1274
1839
2663
2866
31.264,59

FBU
7
669,02
889
505
1656
1545
470
742
1020
2101
1414
3140
1705
3280
2877
2088
1865
1661
457
2502
2341
32.927,02
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Aprovizionarea solurilor cu azot (N)
Nr. Comuna
crt.
0
1
1
Valea Ursului
2
Dămieneşti
3
Roşiori
4
Lipova
5
Săucesti
6
Negri
7
Prăjeşti
8
Traian
9
Secuieni
10 Odobeşti
11 Plopana
12 Ungureni
13 Filipeni
14 Izvorul Berheciului
15 Coloneşti
16 Părincea
17 Onceşti
18 Horgeşti
19 Vutureni
20 Stănişeşti
TOTAL

Suprafaţa
(ha)
Agricolă
2
4428
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.314

Cartată
3
4251,30
3285
2655
3096
4386
3133
1589
2688
3814
2885
4319
5171
6581
4448
3080
4717
3193
4028
5489
6229
78.137,30

Aprovizionare cu azot
(ha)
SL
MO
4
5
2907,11
1227,09
2620
606
2164
316
2774
288
1709
1755
2011
1058
1257
332
2093
498
3067
699
2516
364
3940
379
4773
398
5148
533
3656
792
2760
320
3861
856
3068
125
3430
598
4874
615
5930
299
64.558,11
12.058,09

Aprovizionare cu humus (ha)
BU
6
117,10
59
175
34
922
64
0
97
48
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.521,10

SL
7
3837,37
2128
1786
2717
775
2433
1078
1824
2917
2206
3987
4098
4530
3906
2722
3340
2687
3037
5043
5004
60.055,37

MO
8
413,93
785
656
263
670
371
369
624
521
395
219
785
1127
345
289
1259
381
849
424
672
11.417,93

BU
9
0
372
213
116
2941
329
142
240
376
284
113
288
24
197
68
118
125
142
22
553
6.663
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Eroziune de suprafaţă şi colmatare
Nr.
Eroziune (ha)
Crt.
Total erodat Din care
Comuna
I

II

III

IV

V

0
1
1
Valea Ursului
2
Dămieneşti
3
Roşiori
4
Lipova
5
Săucesti
6
Negri
7
Prăjeşti
8
Traian
9
Secuieni
10
Odobeşti
11
Plopana
12
Ungureni
13
Filipeni
14
Izvorul Berheciului
15
Coloneşti
16
Părincea
17
Onceşti
18
Horgeşti
19
Vutureni
20
Stănişeşti
TOTAL

4
830,74
388
269
558
100
197
115
261
638
490
223
385
694
1623
1752
511
365
656
470
394
10.919,74

5
278,49
309
84
575
0
10
86
378
656
505
1018
1494
1795
66
150
78
1041
101
2060
2104
12.788,49

6
29,39
32
61
6
0
23
7
61
127
108
650
324
527
317
71
152
643
317
746
1136
5.337,39

7
225,86
0
36
205
16
0
90
44
160
90
252
127
1094
0
0
112
155
99
896
1492
5.093,86

2
2958,34
1065
1316
2230
219
1005
764
1450
2569
1943
3343
2840
4710
3189
2261
3258
2604
2375
4492
5478
50.069,34

Legendă
I – Slab; II – Moderat; III – Puternic;

3
1593,86
336
866
886
103
775
466
706
988
750
1200
510
600
1183
288
2405
400
1519
320
352
16.246,86

IV – Foarte puternic; V – Excesiv

Colmatare (ha)
Total
Din care
Colmatat Slabă
Mode
rată
8
0
0
45
0
39
165
0
0
0
0
13
25
3
0
0
0
29
68
75
47
509

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
3
0
0
0
0
27
75
28
158

10
0
0
45
0
33
129
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
29
0
0
19
268

Puternică
Şi foarte
Puternică
11
0
0
0
0
6
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
77
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Eroziunea de adâncime
Nr. Comuna
Crt.
0
1
1
Valea Ursului
2
Dămieneşti
3
Roşiori
4
Lipova
5
Săucesti
6
Negri
7
Prăjeşti
8
Traian
9
Secuieni
10 Odobeşti
11 Plopana
12 Ungureni
13 Filipeni
14 Izvorul Berheciului
15 Coloneşti
16 Părincea
17 Onceşti
18 Horgeşti
19 Vutureni
20 Stănişeşti
TOTAL

Total afectat
(ha)
2
112,73
209
618
90
147
520
251
423
580
438
1541
2630
648
539
147
707
1350
1745
267
1879
14.841,73

Şiroiri şi rigole
(ha)
3
0
209
433
11
135
280
194
326
469
355
1000
1822
0
507
100
681
700
955
0
820
8.897

Ogaşe
(ha)
4
34,27
0
185
53
12
220
52
90
75
56
541
708
648
15
47
26
300
725
84
1059
4.930,27

Ravene
(ha)
5
78,46
0
0
26
0
20
5
7
36
27
0
100
0
17
0
0
350
65
183
0
914,46
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III.2.2. Situaţia terenurilor degradate
Zone critice sub aspectul degradarii solurilor pe teritoriul GAL Colinele Tutovei, la nivelul
anului 2010
Nr. Unitatea
Tipul de degradare
Măsuri de prevenire şi remediere
Suprafaţa
Crt. administrativ
necesare
(ha)
teritorială
1
Dămieneşti
Eroziune de suprafaţă
Lucrări agrotehnice antierozionale,
şi de adâncime
820
întreţinerea lucrărilor şi exploatarea
raţională a pajiştilor
2
Roşiori
Eroziune de suprafaţă
450
Lucrări agrotehnice antierozionale
3
Negri
Eroziune de suprafaţă
350
Lucrări agrotehnice antierozionale
4
Prăjeşti
Eroziune de suprafaţă
550
Lucrări agrotehnice antierozionale
5
Traian
Eroziune de suprafaţă
250
Lucrări agrotehnice antierozionale
6
Filipeni
Eroziune de suprafaţa
220
Lucrări agrotehnice antierozionale
7
Izvoru Berheciului Eroziune de suprafaţa
350
Lucrari agrotehnice antierozionale
8
Coloneşti
Eroziune de suprafaţă
250
Lucrări agrotehnice antierozionale
9
Horgeşti
Eroziune de suprafaţă
380
Lucrari agrotehnice antierozionale
10
Vultureni
Eroziune de suprafaţă
250
Lucrari agrotehnice antierozionale
11
Stănişeşti
Eroziune de suprafaţă
Reabilitarea amenajării CES, faza
6913
şi de adâncime
proiectare, avizare
TOTAL
10.783
Sursa - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare U.A. Bacău
Zone cu riscuri naturale
Nr. Comuna
Alte tipuri de degradare
crt.
Alunecări
Inundabile Băltirea
Suprafeţe
Suprafeţe
de teren
apei în sol amendabile despădurite
1
Valea Ursului
40
42
0
0
12
2
Dămieneşti
13
30
0
0
0
3
Roşiori
9
0
0
0
0
4
Lipova
331
3
31
0
0
5
Săucesti
0
580
300
300
0
6
Negri
10
206
16
0
0
7
Prăjeşti
0
82
0
0
0
8
Traian
3,5
24
1,5
0
0
9
Secuieni
0
0
0
0
0
10 Odobeşti
0
75
11
0
0
11 Plopana
63
205
0
0
0
12 Ungureni
3
0
0
0
0
13 Filipeni
12
90
0
0
0
14 Izvorul
1
0
30
0
0
Berheciului
15 Coloneşti
0,25
16
0
0
0
16 Părincea
4
8
2
0
0
17 Onceşti
10
0
10
0
0
18 Horgeşti
0
18
4
0
0
19 Vutureni
0
0
0
0
0
20 Stănişeşti
7,5
0
0
0
249
TOTAL
497,25
1379
405,50
300
261
Sursa – Situaţii transmise de primării
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Notele de fundamentare elaborate cuprinzând lucrările necesare şi oportune pentru
remedierea/reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, pentru ameliorarea stării de
calitate a solului, precum şi pentru împăduririle absolut necesare, în anul 2010 nu au fost
bugetate din lipsa fondurilor.
III.2.3. Utilizarea terenurilor (terenuri arabile, păduri, păşuni şi fîneţe)
Componentă esenţială a peisajului geografic, modul de utilizare a terenurilor se
impune prin amprenta antropică, care diferă în funcţie de condiţiile de mediu şi de evoluţiile
economico-sociale. În această perspectivă, Colinele Tutovei, regiune cu relief fragmentat,
situat în plină zonă de climat continental, cu nuanţe de excesivitate spre sud-est, se remarcă
prin câteva particularităţi (Bojoi et al., 1996):

Cea mai mare pondere din suprafaţa bazinului este reprezentată de terenurile arabile,
cu dezvoltarea cea mai largă în partea sa inferioară şi mijlocie, unde şi pantele versanţilor sunt
relativ moderate. Ponderea ridicată (50,47% din suprafaţa bazinului) reflectă dimensiunea
impactului antropic, mai ales dacă luăm în considerare faptul că acum câteva sute de ani
bazinul era aproape complet împădurit.

Specificul agricol al bazinului este vizibil şi din ponderea celorlalte categorii de
utilizare, care urmează ca procentaj (cu excepţia arealelor construite): agricultura complexă
(combinaţii de culturi anuale şi multianuale), viţa de vie, păşunile şi terenurile cu folosinţă
mixtă (de exemplu amestec de porumb cu păşune).
Total suprafeţe teren agricol (ha)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comuna
Valea Ursului
Dămieneşti
Roşiori
Lipova
Săucesti
Negri
Prăjeşti
Traian
Secuieni
Odobeşti
Plopana
Ungureni
Filipeni
Izvorul
Berheciului
Coloneşti
Părincea
Onceşti
Horgeşti
Vutureni
Stănişeşti
TOTAL

Arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii

Livezi

3111
2830
2107
2277
3559
2490
668
2645
2058
2053
2674
3767
3766
2935

1112
436
427
638
825
518
450
449
1361
790
933
1161
1488
1337

178
0
47
83
0
52
8
8
268
104
228
167
48
102

27
7
21
25
29
44
165
47
18
10
52
76
78
44

0
0
53
42
4
73
0
9
29
50
432
0
301
32

Total
agricol
4428
3273
2655
3065
4417
3177
1291
3158
3734
3007
4319
5171
5681
4450

2041
3667
2184
3084
3631
4484
56.031

1008
1006
934
611
1675
1433
18.592

8
19
70
79
45
59
1.573

23
66
10
145
120
154
1.161

0
22
5
109
0
104
1.265

3.080
4780
3203
4028
5471
6234
78.622
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Din suprafaţa totală a teritoriului GAL Colinele Tutovei de 108.581 ha:




78.622 ha (72,40) este teren agricol, din care:
o 56.031 ha (51,60%) este teren arabil, pe care se află culturi cerealiere (grâu, ovăz,
porumb), legumicole, plante furajere, plante tehnice, viţă-de-vie, livezi;
o 18.592 ha (17,12%) – păşuni;
o 1.573 ha (1,44%) - fâneţe
o 1.161 ha (1,06%) – culturi viţă de vie
o 1.265 ha (1,16%) - livezi
29.959 ha (27,60%) terenuri neagricole.

Fond forestier
Pe ansamblul judeţului Bacău, pădurile ocupă 40,40% din suprafaţa totală. Această
suprafaţă este răspândită relativ neuniform pe cele trei mari grupe de relief ale judeţului,
începând de la altitudinea de 1.664 m (Uf. Grinduşu), şi până la 95 m (Lunca Siretului):
 44 % în zona de munte;
 43% în zona de deal – podiş;
 13 % în zona de câmpie – lunci.
Funcţiile pădurii sunt:
 de protecţie - grupa a-I-a funcţională;
 de producţie - grupa a-II- a funcţională.
13%

campie - lunci

44%
zona de munte
43%
zona de deal - podis

Refacerea necesarului de păduri trebuie să vizeze
priorităţile şi în mod deosebit pantele despădurite din
zonele marilor versanţi şi zonele de acumulare a apelor. a
eroziunii solurilor.

Suprafeţele forestiere s-au restrâns în ultimele două secole, odată cu evoluţia numerică
a populaţiei, întemeierea de noi aşezări şi dezvoltarea extensivă a agriculturii, omul a acţionat
tot mai distructiv asupra pădurii. Ca urmare a tăierii pădurilor au fost intensificate procesele
geomorfologice, procese care au dus la scoaterea din circuitul agricol a unor întinse suprafeţe
de teren. Situaţia iniţială se păstrează doar pe culmile interfluviale sau spre obârşia bazinului,
unde pe areale mai greu accesibile s-au păstrat petice din pădurile iniţiale de foioase
(regenerate natural după tăiere).

Total suprafeţe de teren neagricol (ha)
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Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Comuna

Păduri

Construcţii

Valea Ursului
1089
109
Dămieneşti
414
98
Roşiori
1503
90
Lipova
2013
101
Săucesti
83
263
Negri
390
77
Prăjeşti
212
309
Traian
212
54
Secuieni
1005
72
Odobeşti
1291
23
Plopana
1199
130
Ungureni
2939
147
Filipeni
1374
129
Izvorul
930
70
Berheciului
15 Coloneşti
1209
79
16 Părincea
1284
135
17 Onceşti
1287
125
18 Horgeşti
1212
249
19 Vutureni
1271
175
20 Stănişeşti
1406
162
TOTAL
22323
2.597
Sursa Direcţia Agricola Bacau şi Neamţ

Drumuri

Ape

Altele

96
48
42
64
79
60
16
16
55
58
96
124
159
114

58
91
139
31
280
127
122
122
3
5
29
93
25
36

184
9
146
143
104
87
34
34
144
0
0
164
0
113

Total alte
categorii
1536
660
1920
2352
809
741
693
438
1279
1377
1454
3467
1687
1263

74
122
93
132
197
140
1.785

26
107
39
346
63
64
1.806

0
80
0
0
104
102
1448

1388
1729
1544
1939
1810
1874
29959

Suprfaţa de păduri este de 22.323 ha, ceea ce reprezintă, 20,55% din suprafaţa totală
a teritoriului GAL, şi 74,51% din suprafaţa de teren neagricol.
Pădurea de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei include suprafeţe proprietate publică a
statului, proprietate privată a persoanelor juridice, proprietate publică a comunelor şi
proprietate privată a persoanelor fizice.
Pentru a asigura protecţia şi conservarea pădurilor, activităţile în domeniul silviculturii
trebuie să se bazeze pe utilizarea durabilă a acestor resurse naturale.
În acest sens, atragem atenţia asupra pădurilor care au fost tăiate, cu predilecţie pe
pantele care sunt orientate spre râu, creind astfel, riscuri maxime pentru viituri, inundaţii,
alunecări de teren şi eroziuni.
Pentru a asigura protecţia şi conservarea pădurilor existente, pentru reconstrucţia
ecologică a suprafeţelor despădurite, activităţile în domeniul silviculturii trebuie să
urmărească următoarele obiective:
 Reconsiderarea şi adaptarea perfecţionării pregătirii profesionale, la cerinţele
gestionării durabile a pădurilor, în condiţiile concrete specifice zonei;
 Punerea în practică a
conceptului de gestionare durabilă a pădurilor şi
asigurarea prin amenajament a codrului necesar acestui concept;
 Asigurarea integrităţii şi dezvoltarea fondului forestier, extinderea suprafeţei
terenurilor cu vegetaţie forestieră;
 Asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor
forestiere;
 Îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier;
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Reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate şi amenajarea bazinelor
hidrografice torenţiale;
 Gestionarea durabilă a resurselor cinegetice şi salmonicole;
 Dezvoltarea ofertei de produse ale pădurii, altele decât lemnul, în vederea
valorificării durabile a produselor accesorii ale pădurii;
 Informarea şi conştientizarea publicului, a deţinătorilor de terenuri forestiere,
privind rolul şi importanţa pădurii privind reglarea regimului climatic, regimului
precipitaţiilor, protecţia solului, calitatea aerului, agrement, confort şi recreere,
deci, în viaţa socio-economică a comunităţii.


III.2.4. Plantele de cultură
Din suprafaţa totală a teritoriului GAL Colinele Tutovei de 108.581 ha:
 78.622 ha (72,40) este teren agricol, din care:
o 56.031 ha (51,60%) este teren arabil, pe care se află culturi cerealiere (grâu,
ovăz, porumb), legumicole, plante furajere, plante tehnice, viţă-de-vie, livezi;
III.2.5. Creşterea animalelor
Speciile de animale care sunt crescute în zonă sunt: bovine, porcine, ovine, păsări,
cabaline, albine, iepuri.
III.3. Resursele de apă
III.3.1. Apele de suprafaţă (râuri, lacuri)
Teritoriul GAL Colinele Tutovei este situat între râurile Siret şi Bârlad, râul Bârlad
fiind afluent de stânga al Siretului, şi corespunde unei zone în care resursele specifice de apă
din bazinele hidrografice sunt mai mici decât media pe ţară.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de afluenţi de stânga ai Siretului mijlociu şi
afluenţi de dreapta ai Bârladului.
Afluenţii Siretului mijlociu pentru zona studiată sunt: Glodeni, Râpaș, Pârâul Morii,
Recea, Răcătău, Polocin, Moara, Precista.
Afluenţii râului Bârlad, cel mai important pentru zona studiată este râul Berheci (cu
o
lungime de 89,3 km) care izvorăşte dintr-o regiune aflată lângă comuna Obârşia, situată la
410 m altitudine şi drenează partea vestică a zonei.
Cel mai important afluent al râului Berheci este Zeletinul, a cărui pantă longitudinală
medie este caracteristică pentru toţi afluenţii Bârladului dinspre Podişul Tutovei, fiind de 4
m/km, deci suficient de mare pentru producerea eroziunilor de adâncime.
Afluenţii de dreapta ai Berheciului sunt: Dunavăţul (cu lungimea de 14 km), Godineşti
(cu lungimea de14 km), Găiceana şi Ghilăveşti (cu lungimea de 22 km), Neguleşti, Şerboaia,
Abageru şi Boului. Mare parte dintre aceşti afluenţi au caracter de curgere temporară).
Afluenţii din acelaşi sens ai Zeletinului sunt: Răchitoasa, Gunoaia, Drobotfor (cu
lungimea de 32 km) şi Apa Neagră (cu lungimea de 11 km). Tecucelul (cu lungimea de 24
km) este un afluent de dreapta care are caracterul specific râurilor din câmpiile piemontane.
Alte pâraie care străbat teritoriul acestui GAL sunt: Tutova, Pereschiv, Fruntești,
Bărboasa, Valea Lupului.
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Principala sursă de alimentare a unităţilor hidrologice sunt precipitaţiile. Cea mai
importantă cantitate de apă recepţionată în bazinele hidrografice ale zonei se consumă prin
evapotranspiraţie (cca. 90%), iar cca. 9% se infiltrează (V. Băcăoanu şi colaboratorii, 1980).
În cazul cursurilor de apă mici, cu izvoarele în Colinele Tutovei, şi care nu
intersectează pânze freatice, alimentarea subterană este foarte redusă, astfel că, în perioadele
secetoase seacă aproape complet.
Lacurile de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei sunt:
 Lacul Răcăciuni;
 Lacul Năstăseni;
 Lacul Horgeşti;
 Bibireşti;
 Viforeni.
Lacul Răcăciuni este o amenajare hidroenergetică construită în anul 1985, cu suprafaţa
de 2004 ha. Din suprafaţa totală a Lacului Răcăciuni, 11,13 % (223,04 ha) sunt pe teritoriul
GAL Colinele Tutovei (comuna Horgeşti).
În afară de rolul său în producerea de energie din surse regenerabile (verde),
ecosistemul
Lacul Răcăciuni este deosebit de important pentru că:
 este situat pe traseul coridorului est-european de migraţie a păsărilor, unde pot
fi întâlnite peste 160 specii de păsări migratoare şi sedentare, dintre care, 22 de
specii de interes comunitar;
 a fost declarat Arie de Protecţie Specială Avifaunistică de interes naţional, prin
H.G. nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone;
 este componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi
– Bacău Bereşti”, sit de interes comunitar, declarat prin H.G. nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi
completată prin H.G. nr. 971 din 05.10.2011.
Lacul Năstăseni, cu suprafaţa de 3 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Parincea) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Horgeşti cu suprafaţa de 50 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Parincea) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Bibireşti cu suprafaţa de 2,5 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Ungureni) fiind utilizat pentru piscicultură.
Lacul Viforeni cu suprafaţa de 2 ha este situat pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
(comuna Ungureni) fiind utilizat pentru piscicultură.
III.3.2. Pânza freatică
Deosebit de important în evaluarea hidrostructurilor de acumulare şi a regimului
natural al apelor subterane este analiza factorilor de influenţă. Aceştia pot fi cuprinşi în două
categorii:
 naturali
 antropici.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
Factorii naturali cuprind condiţiile de zăcământ şi factorii hidrometeorologici.
Factorii naturali intervin în primul rând prin alcătuirea litologică, care determină la
rândul ei valorile principalilor parametri hidrogeologici. Caracterul structurii geologice din
Colinele Tutovei, cu lentile izolate de roci impermeabile, determină o repartiţie teritorială
haotică a pânzei de apă subterană.
Drenajul adânc şi îngustimea interfluviilor au drept consecinţă degradarea accentuată
a pânzelor freatice. Unele dintre acestea au secat, iar altele se caracterizează prin variaţii
însemnate de debit de la un sezon la altul, în legătură directă cu cantitatea de precipitaţii.

În interfluviile din partea de nord, particularităţile fizico-geografice date de
structura litologică a stratelor, de precipitaţiile mai bogate, de o evaporaţie mai redusă, au
favorizat formarea unor rezerve de ape freatice de bună calitate, care alimentează prin izvoare
reţeaua hidrografică, cât şi sursele de apă din fântâni.

O altă categorie de ape freatice sunt cele cantonate în depozite deluviale, care
au o mare răspândire pe versanţii văilor. În partea de nord, materialul deluvial având un
procentaj redus de argilă, conţine cantităţi mici de apă, de calitate variată.

În sud, unde depozitele deluviale au un procent mai mare de nisipuri, stratele
acvifere a căror nivel hidrostatic nu depăşeşte 5 m adâncime şi prezintă mari fluctuaţii pe
verticală sunt ceva mai bogate.

Cele cantonate în şesurile aluvio-coluviale, în conurile de dejecţie şi
glacisurile coluviale sau coluvio-proluviale şi în terase, sunt uneori discontinui. Ele se
acumulează la baza acestor formaţiuni sedimentare doar dacă apar strate impermeabile, însă
de cele mai multe ori depozitele sunt nisipoase.

O largă răspândire o au şi stratele acvifere din depozitele aluvionare de terasă
sau luncă.
Aceste strate acvifere înmagazinate în nisipuri fine până la grosiere, şi în pietrişuri cu
particule argiloase şi prăfoase, au debite mici, de 0,1-1 l/s. Apa are o mineralizare medie şi
chiar ridicată. Aluviunile sunt constituite din nisipuri fine până la grosiere, şi uneori din
pietrişuri cu structuri încrucişate, având grosimi variabile (2-6 m). Pe ansamblu debitele
optime de exploatare sunt mici, cu denivelări mari şi cu rezerve epuizabile în timp relativ
scurt. Refacerea acestor rezerve este lentă, datorită regimului precipitaţiilor şi a drenării
naturale. Principala sursă de alimentare a apelor freatice din luncă o constituie apa de
infiltraţie. Aceasta poate proveni atât din precipitaţii atmosferice, cât şi inundaţii. Mai intervin
însă şi alte surse, cum sunt scurgerile de pe versanţi, din amonte, şi scurgeri pe sub nivelul
luncii actuale, din formaţiuni geologice (Panaitescu, 2008).
Pânza freatică se află la nivele diferite, în funcţie de formele de relief, de aportul
cursurilor de apă în timpul ploilor şi de adâncimea stratului impermeabil. Astfel, în zona de
luncă, adâncimea variază între 1 şi 3 m, iar în zona colinară se află la adâncimi mai mari, de 5
– 15 m, chiar până la 50 m adâncime, variabile direct proporţional cu altitudinea.
Dintre factorii antropici, cea mai mare influienţă asupra pânzei freatice o au
amenajările hidroenergetice.
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III.4. Resursele privind biodiversitatea
III.4.1. Flora şi vegetaţia specifică zonei
Flora regiunii GAL Colinele Tutovei prezintă o variaţie considerabilă, datorită
formelor de relief, altitudinii, substratului, precum şi a unor factori climatici care prin
neuniformitatea lor influenţează repartizarea în timp şi spaţiu a speciilor.
Din punct de vedere floristic, regiunea este cuprinsă în raionul Podişul Moldovenesc,
din provincia Baltică.
Prin procesul de stepizare care a avut loc în urma intervenţiei omului, mai ales prin
defrişare, elementele xerofile cuceresc din ce în ce mai mult teren, infiltrându-se pe alocuri
mult spre nord.
Raportul speciilor este următorul: 67,85% mezofile, 24,15% xerofite, 4,75%
higrofite, şi 2,25% hidrofite.
În trecut, Colinele Tutovei erau acoperite aproape în întregime de masive păduroase de
foioase, în special stejar şi gorun, în bună parte şi fag. Astăzi pădurile ocupă suprafeţe mult
mai reduse, datorită exploatării neraţionale.
Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului,
determină categoriile de habitate naturale care cuprind specii caracteristice regiunilor eurosiberiană şi irano-turaniană: Quercus pedunculuflora, Stemmacantha serratuluides,
Asparagus tenuifolius, Asparagus verticilatus, Allium atroviolaceum, Alyssum rostratum,
Bupleurum apiculatum, Cotinus coggygria, Dianthus capitatus ssp. Andrzejowskianus,
Dianthus leptopetalus, Trinia multicaulis, Fraxinus pallisae, Quercus frainetto, etc.
Zona GAL Colinele Tutovei se caracterizează prin două zone de vegetaţie.
Silvostepa ocupă partea sudică şi sud-estică unde vegetaţia este în general ierboasă,
întreruptă doar de unele pâlcuri de pădure. Climatic, această zonă se caracterizează prin veri
călduroase şi uscate, cu amplitudini termice destul de mari. Pajiştile naturale se mai menţin
doar pe terenurile mai puţin fertile, pe versanţii văilor, în luncile umede, adică pe locuri
improprii agriculturii.

Endemite: Euphorbia villosa ssp. valdevillosocarpa, Jurinea mollis ssp.
transsilvanica, Ornithogalum orthophyllum ssp. Psamophyllum;

Pontice: Agropyron cristatum ssp. sabulosum, A. stylosa, Agrostis moldavica,
Allium guttatum, Anchusa gmelinii, A. stylosa, A. thessala, Bellevalia sarmatica, Centaurea
arenaria ssp. borystenica, C. salonitana, Colchicum fominii, Dinthus platyodon, Elymus
elongatus ssp. ponticus, Festuca beckeri ssp. polesica, Galanthus elwesii, Nepenta ucranica,
Onosma visianii, Ornithogalum fimbriatum, Palimbia rediviva, Pyrus elaeagrifolia;

Balcanice: Achillea depressa var. depressa, Centaurea euncifolia ssp. palida,
Dianthus pallens, Paeonia peregrina, Peucedanum rochelianum, Ranunculus
constantinipolitanus, Stachys angustifolia, Thymus comptus;

Mediteraneene şi atlantic- mediteraneene: Chamaesyce peplis, Erucastrum
gallicum, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Teucrium botrys, Viola hymettia, etc;

Pe solurile proaspăt formate sunt frecvente Poa pratensis, Festuca drymeja,
Dactylis glomerata, Equisetum arvense, Trifolium repens.

În habitatele semiumede se dezvoltă speciile: Phleum pratense, Taraxacum
officinalis, Arrhenatherum elatius.

Solurile umede care tolerează inundaţii de scurtă durată sunt populate de:
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Ranunculus acris, Rorippa sylvestris, Polygonum lapathifolium, Equisetum telmateja, juncus
inflexus, Carex vulpina

Solurile frecvent inundate şi submerse sunt acoperite de: Carex riparia şi
Phragmites australis, printre care se observă frecvent Alisma plantago-aquatica,
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Eleocharis palustris etc. Pe suprafeţe foarte
mici au fost identificate şi speciile: Polygonum amphibium, Lemna minor, Potamogetum
natans.
Zona forestieră începe de la limita superioară a silvostepei şi ocupă toată partea
nordică a regiunii. Ponderea suprafeţelor cu păduri este redusă, fiind tipice pentru subetajul
pădurilor de gorun şi de amestec din cadrul etajului nemoral (al pădurilor de foioase). Pentru
această zonă sunt specifice pădurile de gorun şi carpen (Quercus delechampii şi Carpinus
betulus), cu Tilia tomentosa şi Fraxinus excelsior, costituind următoarele asociaţii:
 Dentario quinquefoliae – Carpinetum;
 Lathyro veneti – Fagetum;
 Aro orientalis – Carpinetum.
În zona studiată sunt şi unităţi fitosociologice forestiere specifice zonei silvostepei
reprezentate de asociaţiile:
 Tilio tomentosae – Quercetum dalechampii;
 Lathyro collini – Quercetum pubescentis;
 Paeonio peregrinae – Quercetum pubescentis;
 Quercetum pedunculiflorae.
În aceste asociaţii se dezvoltă specii precum: Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q.
pedunculiflora, Q. virgiliana, Q. frainetto, Paeonia peregrina, Cotinus coggygria, Fraxinus
ornus, Pyrus eleagrifolia, Tilia tomentosa, ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Viburnum
lantana etc.
Astfel că, zona forestieră se poate împărţi în 2 subzone:
o
Subzona stejarului, care cuprinde aproape toată zona forestieră, fiind
alcătuită din păduri discontinue, tinere. Pajiştile din această zonă sunt limitate ca suprafaţă,
situate fie la marginea pădurilor, fie infiltrate în lungul văilor şi pe versanţii acestora. La
limita de contact cu subzona fagului se află o bandă de tranziţie alcătuită dintr-un amestec de
foioase de tipul pădurilor de şleau, cu un caracter pronunţat de teizare şi carpinizare;
o
Subzona fagului ocupă culmile cele mai înalte şi se caracterizează prin
amestecuri de foioase: fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea) şi paltin (Acer
pseudoplatanus).
În culturile de câmp se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor: pălămida
(Cirsus arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis).
În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în livezi există specii ca: păiuş (Festuca
pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasă (Andropogon sp.).
În luncile din zonele colinare există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de iarbă
moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae.
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III.4.2. Fauna săbatică
Fauna terestră specifică zonei GAL Colinele Tutovei este reprezentată prin specii
caracteristice habitatelor din zonele de deal.
Fauna ecosistemelor forestiere
Nevertebrate
Deosebit de bogată este fauna de frunzar, în care se găsesc numeroase specii de
nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode. Dintre artropde cele mai
răspândite sunt cele din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea,
Pseudoscorpiones, Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae,
Staphylinidae, Dermestidae şi Lampyridae.
Vertebrate
 Amfibieni - tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra
slamandra), buhai de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo),
broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea).
 Reptile - şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casă ( Natrix natrix),
şarpele de alun ( Coronella austriaca).
 Păsări - ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus),
muscar (Ficedula albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză
(Fringilla coelebs), vrabie de câmp (Passer montanus), botgros (Coccothraustes
coccothraustes), piţigoi (Parus major), piţigoi albastru (Parus coeruleus), ţoi
(Sitta europaea), mierlă (Turdus merula), privighetoare (Luscinia
megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap negru (Sylvia
atricapilla), pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita),
sfrâncioc (Lanius collurio), graur (Sturnus vulgaris). Dintre răpitoarele diurne se
întâlnesc: uliul (Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente sunt: cucuveaua
(Athene noctua) şi huhurezi (Strix sp.).
 Mamifere - cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes
cinegetic, precum: căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe
(Vulpes vulpes ). Dintre speciile de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi
obiceiurilor nocturne pot trece neobservate: şoarecele de pădure (Apodemus
sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis glareolus), chiţcanul (Sorex
araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea),
specii de pârşi (familia Myoxidae).

Specii de mamifere care se găsesc pe teritoriul GAL Colinele Tutovei şi care sunt protejate
conform Convenţiei de la Berna

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
Nr.
crt.

Denumirea speciei
Ştiinţifică

Populară

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cricetus cricetus
Lutra lutra
Myostis sp.
Ondathra zibethica
Citellus citellus
Vespertilio sp.
Felis silvestris
Capreolus capreolus
Lepus europeus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Vulpes vulpes
Sciurus vulgaris
Erinaceus europeus
Neomys fodiens

Harciog
Vidra ,lutra
Liliac
Bizam, şobolan de apă
Popândău
Liliac
Pisica sălbatică
Căprior
Iepure
Jder
Bursuc ,viezure
Nevăstuică
Vulpe
Veverita
Arici
Chiţcan de apă

Legislaţia
comunitară
conform căreia speciile
sunt protejate
Convenţia de la Berna
privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Anexa
II

Convenţia de la Berna
privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, Anexa
III

Fauna pajiştilor
Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de şopârla
de câmp (Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea). Pajiştile
reprezintă terenul de vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind uliul
şorecar (Buteo buteo) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus).
Fauna habitatelor umede şi acvatice
Este reprezentată în mod special prin prezenţa în zonele mlăştinoase şi pe luciul de
apă, a numeroase specii de păsări, pentru cuibărire, hrănire sau loc de popas în timpul
migraţiei.
Peste 160 specii de păsări protejate conform Convenţiei de la Berna şi a Convenţiei
de la Bonn pot fi întâlnite pe coridorul de migraşie est – european, coridor pe traseul
căruia sunt situate, râul Siret şi Lacul Răcăciuni (ecosisteme acvatice situate parţial pe
teritoriul Gal Colinele Tutovei): Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Acrocephalus palustris,
Acrocephalus arundinaceus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas acuta,
Anas clypeata, Anas crecca, anas platyrhynchos, anas penelope, Anas querquedula, Anas
strepera, Anser albifrons, Anser Anser, Apus, Apus, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Asio
flammeus, Asio otus, Athene noctua, Aythya noctua, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya
nyroca, Bucephala clangula, Buteo buteo, Buteo lagopus, Botaurus stelaris, Branta ruficolis,
Calidris temminckii, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Carduelis
carduelis, Carduelis flammea, Carduelis spinus, Certhia familiaris, Charadrius dubius,
Charadrius hiaticula, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus,
Cocothraustes cocothraustes, Columba oenas, Columba palumbus, Coracias garrulus,
Corvus corax, Corvus corone cornix, Corvus frugileus, Corvus monedula, Cuculus canorus,
Crex crex, Coturnix coturnix, Cyngus olor, Delichon urbica, Dendrocopos major,
Dendrocopos medium, Dendrocopos minor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza
citronella, Emberiza hortulana, Emberiza scholniclus, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus,
Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringila
montifringilla, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Gallinago media,
Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Gavia arctica, Hirudo rustica, Haliaeethus
albicilla, himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Limosa limosa, Luscinia
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megarhinchos, Larus cachinnas, Larus canus, Larus ridibundus, Locustella luscinoides,
Lymnocryptes minimus, Mergus albellus, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus
migrans, Motacilla alba, Muscicapa striata, Mergus merganser, Numenius arquata,
Nycoticorax nycoticorax, Oenathe oenathe, Oriolus oriolus, Pandion haliaetus, Perus
caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer montanus, pelecanus onocrotalus, Perdix
perdix, Phalacrocorax carbo, Phalaropus lobatus, Phasianus colchicus, Philomacus pugnas,
Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochiloides, Pica pica, Picus canus, Picus viridis,
Platalea leucordia, Plegadis falcinelus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps
grisegena, porzana porzana, Porzana parva, Rallus aquaticus, Regulus ignicapillus, Regulus
regulus, Remiz pendulinus, Saxicola rubetra, Riparia riparia, Sitta europaea, Stercorarius
parasiticus, Sterna albifrons, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Strix aluco, Strix
uralensis, Sturnus vulgaris, Syilvia articapila, Syilvia curruca, Tachybaptus ruficollis, Tringa
nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus
philomelos, turdus pillaris, Turdus viscicovorus, Vanellus vanellus (documentaţiile care au
stat la baza instituirii regimului special de protecţie şi conservare pentru declararea celor 5 arii
de protecţie specială avifaunistică de interes naţional prin H.G. nr. 2151/2004 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone).
Prezenţa a peste 160 specii de păsări, dintre care, 22 specii de interes comunitar, a
determinat instituirea unui regim special de protecţie şi conservare a speciilor de păsări şi a
habitatelor acestora.
Lacul Răcăciuni este Arie de Protrecţie Specială Avifaunistică de interes naţional şi
componenetă a sitului Natura 2000 – SPA „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău Bereşti”.
Fauna piscicolă
Pentru păsările ihtiofage, prezenţa peştilor este cea mai importantă. În bazinul mijlociu
al Siretului, zonă din care face parte şi Lacul Răcăciuni, ihtiofauna este reprezentată de
speciile:
 Esox lucius – Linnaeus, 1758 (ştiuca);
 Silurus glanis – Linnaeus, 1758 (somn);
 Sander lucioperca – Linnaeus,1758 (şalău);
 Cyprinus carpio – Linnaeus, 1758 (crap).
Din punct de vedere ecologic, ihtiofauna Lacului Răcăciuni, aparţine următoarelor
grupe (după Vasilescu, 1965):
 peşti indiferent dulcicoli - ştiucă;
 peşti semimigratori: crap, somn, şalău.
Fauna habitatelor artificiale
În ierburile din zonele limitrofe terenurilor cultivate sunt frecvente speciile de insecte
ortoptere: lăcustele (Tettigonia viridissima), cosaşii (Saga pedo), greierii (Bradyporus
montandoni) şi omizile de pământ (specii ale familiei Noctuidae din ordinul Lepidoptere).
În lucrările ştiinţifice de specialitate consultate sunt menţionate prezente specii din
grupul izopodelor, oligochetelor (Liotrichus sp.) şi reprezentanţi ai lumbricidelor (Lumbricus
terrestris).
În orizonturile solurilor au fost identificate specii: larve de elateride (viermi sârmă,
Agriotes sp.), melolontide (cărăbuşi) şi larve de carabide (specii fitofage ale genului Amara).
Vertebratele care populează frecvent culturile agricole, livezile şi grădinile sunt: vrabia
(Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), rândunele (Hirundo rustica), şoarecele de
câmp (Microtus arvalis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarus).

III.5. Depozitarea energiei pe teritoriul GAL
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Pe teritoriul celor 20 comune care constiuie GAL Colinele Tutovei, nu sunt rezervoare de
depozitare a produselor petroliere sau gazelor naturale.

III.6. Sinteză privind resursele naturale
Resursa naturală
Situri Natura 2000 şi biodiversitatea
zonei:
- 48 specii de păsări de interes
european care constituie obiectivele
protecţiei şi conservării celor 2 situri,
menţionate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 2009/147/EC - Directiva
Păsări;
- 47 specii de păsări de interes
european (menţionate în Anexa 1 a
Directivei Consiliului 2009/147/EC Directiva Păsări), cu migraţie regulată;
- peisajul zonei Lacului Răcăciuni habitatele de lac (luciul de apă a
Lacului Răcăciuni are suprafaţa de
2004 ha), mlaştină (stufăriş şi papură),
păduri de foiase (sălcii, plopi, frasini şi
stejari), pajişti naturale, păşuni, de
interes deosebit pentru speciile de
păsări care constituie obiectivele
protecţiei şi conservării celor 2 situri
sau, pentru speciile de păsări care
utilizează Culoarul Siretului în timpul
migraţiei şi care folosesc aceste zone
pentru hrănire şi odihnă.
- Peste 60 specii de păsări de interes
naţional care completează peisajul
zonei Lacului Răcăciuni, dintre care,
peste de 33 specii sedentare (care
cuibăresc în zonă);
- Fauna piscicolă reprezentată în
principal de speciile: Esox lucius –
Linnaeus, 1758 (ştiuca); Silurus glanis
– Linnaeus, 1758 (somn); Sander
lucioperca – Linnaeus,1758 (şalău);
Cyprinus carpio – Linnaeus, 1758
(crap).

- 16 specii de mamifere (Cricetus
cricetus, Lutra lutra, Myostis sp.,
Ondathra zibethica, Citellus citellus,
Vespertilio sp., Felis silvestris,
Capreolus capreolus, Lepus europeus,

Localizare

Posibilităţi de valorificare

ECOTURISM – formă
durabilă de turism bazată pe
Comunele Horgeşti, natură,
care
furnizează
Dămieneşti şi Negri oportunităţi
vizitatorilor
pentru a învăţa şi înţelege
natura şi mediul cultural,
precum
şi,
importanţa
conservării acestor bunuri
naturale.
Reconfortare fizică şi
psihică.
- Observaţii (ştiinţifice)
privind aspectele etologice şi
fenelogice a acestor specii
(singurele
construcţii
necesare pentru observaţiile
ştiinţifice
sunt
observatoarele ornitologice.

Reconfortare fizică şi
psihică.
Comunele Horgeşti, - Observaţii (ştiinţifice)
Dămieneşti şi Negri privind aspectele etologice şi
fenelogice a acestor specii
(singurele
construcţii
necesare pentru observaţiile
ştiinţifice
sunt
observatoarele ornitologice.
- Pescuit recreativ sportiv.
VÂNĂTOARE şi TURISM
ÎN NATURĂ generate de
dorinţa
pentru
noutăţi,
curiozităţi, de cercetare,
Toate
unităţile activităţi care înglobează
administrativ
toate formele de turism (de
teritoriale
care masă, de aventură, cultural,
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Martes foina, Meles meles, Mustela formează GAL
nivalis, Vulpes vulpes, Sciurus
vulgaris, Erinaceus europeus, Neomys
fodiens) care sunt protejate conform
Convenţiei de la Berna;
- Specii de interes cinegetic, în special
mamifere (Capreolus capreolus, Felis
silvestris, Lepus europeus, Sus scrofa,
Ondathra zibethica, Vulpes vulpes,
Mustela nivalis).

unităţile
Produsele ecologice accesorii pădurii Toate
(fructe de pădure, ciuperci, plante administrativ
medicinale, plante aromatice, etc.)
teritoriale
care
formează GAL
Toate
unităţile
administrativ
Păşuni şi fâneţe naturale
teritoriale
care
formează GAL
Resurse ale subsolului
(gaze
naturale)
- Săuceşti – prin sonda din punctul Comunele
Costei, situată pe malul râului Siret;
Dămieneşti
şi
- Dămieneşti - prin Sonda 2 Bătrâneşti Săuceşti
se extrage cantitatea de 160 mii Smc/zi
şi prin Sonda 3 Bătrâneşti se extrage
cantitatea de 160 mii Smc/zi.
Din lunca râului
Agregate minerale de râu (pitriş şi Siret, pe teritoriul
comunelor Săuceşti
nisip)
şi Negri
Comunele Bibireşti,
Apele de suprafaţă
Părincea şi Horgeşti

1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural
INTRODUCERE

ecoturismul) în care sunt
folosite resursele naturale:
- Vizite pentru observarea
caracteristicilor importante
ale
vieţii sălbatice
(păsări,
mamifere, migraţii, peisaje,
specii rare);
- Drumeţii;
- Sporturi specifice cadrului
natural;
- Activităţi şi experienţe
inedite total dependente de
natură.
Recoltarea,
achiziţia,
prelucrarea, valorificarea,
certificarea şi etichetarea
produselor ecologice
Obţinerea,
prelucrarea,
valorificarea, certificarea şi
etichetarea
produselor
animale ecologice
Extragerea transportul şi
valorificarea
gazelor
naturale ca sursă de
energie

Extracţie şi valorificare în
construcţii
Piscicultură
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Grupul de Acţiune Locală „Colinele Tutovei” se întinde pe o suprafaţă de 11090,84
km2 teren, are o populaţie de 60481 locuitori, cu o densitate de 55,5 loc./km2 (conform
recensământului din anul 2002) fiind format din următoarele unităţi administrativ teritoriale:
Comuna Coloneşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Coloneşti
(atestat documentar la sfârşitul sec. XVI), Călini, Poiana, Satu Nou, Spria, Valea Mare,
Zăpodia.
Comuna Dămieneşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Dămieneşti
(atestat la 20 martie 1624), Călugăreni (2 iulie 1622), Drăgeşti (vechi sat răzăşesc, pomenit
prima dată la 15 martie 1489), Pădureni (atestat la 7 decembrie 1619).
Comuna Filipeni (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Filipeni, Balaia,
Brad, Frunteşti, Mărăşti (atestat indirect încă de la sfârşitul secolului XVII, în Recensămintele
din 1772-1774 apare ca sat de scutelnici ai spătarului Conachi), Slobozia, Pădureni, Valea
Boţului.
Comuna Horgeşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Horgeşti (atestat
într-un document emis la Suceava în 5 aprilie 1442 de către voievozii Ilie şi Ştefan), Bazga,
Galeri, Mărăscu, Răcătău de Jos, Răcătău Răzeşi (la 15 martie 1490, într-un document emis
de Ştefan cel Mare, este pomenit „Isaia din Răcătău”), Recea, Sohodor.
Comuna Izvoru Berheciului (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate:
Izvorul Berheciului, Antoheşti, Băimac, Fagheni, Obârşia (atestat într-un act de danie a
pârcălabului Iacob Anghelachi, datat 8 martie 1705), Oteleşti, Pădureni.
Comuna Lipova (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Lipova (toponimul
este atestat într-un document din 1437, dar localitatea apare pentru prima dată într-un act de la
Constantin Duca din 1693), Mâlosu, Satu Nou, Valea Caselor, Valea Hogei, Valea Mărului,
Valea Moşneagului.
Comuna Negri (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Negri (înfiinţat în
1879 pe moşia statului de la Călineşti, din iniţiativa lui Ion Ionescu de la Brad, care a ţinut să
cinstească cu acest nume memoria lui Costache Negri), Brad (atestat la 1828, după ce în 1774
era catagrafiat ca parte componentă a Drăgeştilor de Jos, sub denumirea de „Liudi comisului
Ion Movilă”), Călineşti (atestat la 7 februarie 1437), Mâgla, Poiana (atestat la 10 mai 1436,
sub numele de Poiana lui Cauteş, ulterior fiind pomenit în documente ca Poiana lui Iuraşcu,
până în 1950) şi Ursoaia.
Comuna Odobeşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Odobeşti
(menţionat la 2 august 1414, „unde este casa lui (...) Veriş Stanislav”), Băluşa, Ciutureşti
(atestat la 11 februarie 1481 „satul Ciutureşti, care este la Cobâle), Tisa-Silvestri (într-un
document din 19 septembrie 1436 emis de Ilie şi Ştefan Voievod, apare „un sat la Cobâle
anume Silvestri”; acest sat a fost cumpărat de către Ştefan cel Mare la 1481).
Comuna Onceşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate (primele menţiuni
documentare fiind din sec. XVII-XVIII): Onceşti, Bărboasa, Dealu Perjului, Onceştii Vechi,
Satu Nou, Tarniţa, Taula.
Comuna Parincea (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Parincea, Barna,
Mileştii de Jos, Mileştii de Sus, Năneşti, Năstăseni, Poieni, Satu Nou, Văleni, Vladnic.
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Comuna Plopana (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Plopana, Budeşti,
Dorneni, Fundu Tutovei, Iţcani, Rusenii de Sus, Rusenii Răzeşi (într-un document din 1503,
Ştefan cel Mare întărea lui Ion Tălmaciu satul Ruseni pe Tutova, cumpărat de acesta, dar satul
exista încă din sec. XV), Străminoasa.
Comuna Prăjeşti (Jud. Bacău) are în componenţă doar satul: Prăjeşti (atestat
documentar la 6 noiembrie 1491).
Comuna Roşiori (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Roşiori (înfiinţat
după 1877-1878 pe moşia Ruşi, toponimul provenind de la trupele de roşiori; a existat un sat
Ruşi, pe moşia cu acelaşi nume, datat din timpul lui Alexandru cel Bun), Misihăneşti (atestat
la 19 septembrie 1436 într-un uric de danie), Neguşeni (menţionat în acelaşi document ca şi
Misihăneşti), Poieni (deşi satul este mai vechi, apare documentat abia în 1772-1774, în
Recensămintele populaţiei din Moldova, ca fiind răzăşesc), Valea Mare, Valea Mică.
Comuna Săuceşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Săuceşti, BogdanVodă, Costei, Schineni, Siretu, Şerbeşti. Satul Săucesti are o vechime de peste 500 ani fiind
atestat documentar în anul 1462, sub domnia lui Ştefan cel Mare care a dăruit Mănăstirii
Bistriţa mai multe sate printre care şi satul Săuceşti. Deci, acest sat împreuna cu moşia pe care
se afla aşezat a aparţinut marelui Voievod. Documentele din 1643 din timpul domniei lui
Movilă-Vodă atesta existenta satelor Săuceşti şi Peletuci. Se atestă continuitatea acestor sate
ai căror locuitori erau şerbi pe marea mosie boierească.
Comuna Secuieni (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Secuieni (atestat
la 6 noiembrie 1491), Berbinceni (menţionat documentar la 20 iunie 1613, împreună cu fostul
sat Câmpeni, încorporat din 1968 în satul Secuieni), Chiticeni (atestat la 2 august 1414),
Fundeni, Glodisoarele, Valea Fânaţului, Văleni.
Comuna Stănişeşti (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Stănişeşti,
Baloteşti (ambele atestate la 2 iulie 1732), Belciuneasa (1864), Beneşti (menţionat în 1672),
Crăieşti (cea mai veche localitate a comunei, atestată la 22 mai 1426), Gorgheşti (1864),
Slobozia, Slobozia Nouă (ambele atestate la 1763), Văleni.
Comuna Traian (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Traian (constituit
în 1879, în baza Regulamentului de aplicare a Legii Însurăţeilor din 1878), Bogdăneşti (la 6
noiembrie 1491 apare ca Bogdăneşti pe Cobâle), Hertioana de Jos (există o menţiune
documentară din 12 noiembrie 1440 sub forma Ciriteoani pe Cobâle), Hertioana Răzeşi,
Zăpodia.
Comuna Ungureni (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Ungureni,
Bărtăşeşti, Bibireşti, Bota, Boteşti, Gârla Anei, Viforeni, Zlătari (atestat documentar în timpul
voievozilor Ilie şi Ştefan – 1436-1442 –, când aceştia întăresc lui Mihail Oţel pisarul mai
multe sate pe Berheci şi zlotariul). Denumirea localităţii derivă din numele unui administrator
financiar care aduna taxe (zloţi).
Comuna Valea Ursului (Jud. Neamţ), are în componenţă următoarele localităţi: Valea
Ursului (moşia Valea Ursului, fostă Poenari şi Giurgenii Boiereşti este atestată în 1580,
localitatea fiind atestată în 1804, pe un alt amplasament, învecinat), Bucium (datează din
preajma anului 1730, dar prima menţiune documentară este din 1806), Chilii (atestat
documentar sub denumirea de Glodeni, la 1580, la cca. 1,5 km de vatra actuală, strămutat la
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1810 la locul numit Chilii), Giurgeni (la 1550 este atestată moşia Giurgeni), Muncelul de Jos
(atestat indirect într-un act din 1543, ca sat răzăşesc).
Comuna Vultureni (Jud. Bacău) are în componenţă următoarele sate: Vultureni,
Bosia, Dădeşti, Dorneni, Ghilăveşti, Godineştii de Jos, Godineştii de Sus, Lichitiseni,
Medeleni, Năzărioaia, Reprivăţ, Tomozia, Ţigăneşti, Valea Lupului, Valea Merilor, Valea
Salciei.
SCURT ISTORIC
Grupul de actiune Locala „Colinele Tutovei”, se află plasat teritorial, din punct de
vedere geografic, în regiunea de unitate fizico-geografică Colinele Tutovei, zonă locuită încă
din cele mai vechi timpuri din istoria omenirii, şi anume încă din neolitic (în greacă neos =
nou, lithos = piatră).
Cercetările arheologice au demonstrat existenţa în această microregiune a unei
străvechi locuiri, numeroase populaţii vieţuind pe aceste meleaguri. Astfel, un loc deosebit de
important îl ocupă situl arheologic de la Brad (comuna Negri). Localnicii numesc locul „La
Stâncă”, datorită compoziţiei terasei dure pe care este situată aşezarea, separată de un şant
tranversal în două: aşezarea fortificată şi aşezarea deschisă. Aici este localizată o importantă
staţiune arheologică unde s-au descoperit rămăşiţele unor aşezări fortificate începând cu cea
din perioada eneolitică, continuând cu cea de epoca bronzului, cea din epoca fierului –
Hallstatt B şi Latène (perioada dacică). Cercetări sistematice în acest sit au fost efectuate de
către arheologul dr. Vasile Ursachi, care o perioada îndelungată de timp a fost arheolog la
Muzeul de Istorie din Roman. Ultimul nivel de locuire dacic – cetatea Zargidava - conţine un
bogat material arheologic provenit din acropola întărită, din sanctuare, marea construcţie cu
caracter de palat, piaţa centrală pavată, circa 250 de locuinţe etc.
La mica distanta de Brad, în satul Călineşti, pe Dealul Moga, a fost descoperit un
mare depozit de obiecte si bare de fier. Acesta este format din peste 300 de lingouri (bare), şi
a fost datat în sec. II î.Hr., fiind considerat cel mai mare din sud-estul Europei. Rezultatele
cercetarilor ulterioare, în urma cărora au fost identificate o suită de aşezări şi necropole, a scos
în evidenţă faptul ca zona a fost intens locuită de catre carpi. Astfel, în satul Poiana, în
punctul „La Pânzaru”, au fost identificate mai multe morminte de incineraţie în care au fost
identificate obiecte şi podoabe de calcedoniu, sticlă etc.
Un alt important sit arheologic dacic este situat în com. Horgeşti, pe raza satului
Răcătăul de Jos, în punctul „Movila lui Cerbu”, unde a fost cercetat tumulul nr. V dacic. În
această zonă este situată antica Tamasidava (cunoscută în literatura de specialitate ca fiind
descoperită la Răcătău, com. Horgeşti, fiind de fapt pe teritoriul comunei Pânceşti, la graniţa
cu comuna Horgeşti). Aici au fost cercetate 5 morminte tumulare, necropola de aici, ce
datează din sec. I î.Hr.-I d.Hr., fiind în stânsă legătură cu staţiunea din punctul „Cetăţuie”,
aflat pe teritoriul comunei Pânceşti, unde a fost descoperită antica Tamasidava. Tot pe
teritoriul comunei Horgeşti, la Sohodor-„Cetăţuie” a fost descoperită o aşezare fortificată
datând din epoca bronzului, cultura Monteoru, iar la Horgeşti un tezaur de monedă bizantină.
De asemenea, pe aceeaşi linie a complexităţii se înscriu şi siturile arheologice de
pe raza comunelor Izvorul Berheciului, Onceşti, Stanişesti si Vultureni. Astfel, la Izvorul
Berheciului, în punctul „Dealul Gălăneţ” au fost identificate aşezări care au aparţinut epocii
bronzului şi primei epoci a fierului, Hallstatt; la Onceşti în punctele „Podul Morii”, „Dealul
Morii”, „Poarta Ţarinei”, „Dâmbul lui Gologan” şi „Valea Iepei” au fost identificate
aşezări care au apartinut epocii bronzului (culturile Monteoru şi Noua), epocii daco-romane,
romane şi medieval timpurie; la Stănişeşti în punctul „La Cimitir” au fost identificate
aşezări eneolitice (cultura Cucuteni) şi din epoca bronzului, iar la Vultureni, în punctul „Pe
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Tablă” au fost identificate aşezări eneolitice (cultura Cucuteni), din epoca bronzului (cultura
Noua), epoca daco-romană si medieval timpurie.
O altă aşezare, datată în a doua epocă a fierului, Latène, a fost descoperită pe raza
localităţii Coloneşti, în punctul „Sohodol-Putini”.
Este posibil ca în teritoriul GAL-ului să mai existe şi alte aşezări din preistorie şi
perioada antică, cele specificate fiind doar o parte din ceea ce este cunoscut până azi. O
cercetare perieghetică exhaustivă a teritoriului aferent GAL-ului „Colinele Tutovei” ar putea
aduce la cunoştinţa noastră şi alte descoperiri similare.
În zonă există o continuitate de locuire, fapt dovedit de atestarea documentară
din perioada medievală a unor locuri sau localităţi, cum ar fi menţionarea, într-un document
emis la Suceava, la 5 aprilie 1442, în care se face vorbire despre un personaj, Miclăuş Răspop,
care a fost răsplătit pentru meritele sale şi a primit mai multe sate printre care şi „Mileştii pe
pârâul Babei unde se află şi Horjeştii”. O importantă menţiune documentară o constituie un
zapis de la 15 martie 1490 în care Ştefan cel Mare arăta că a fost întâmpinat de „Isaia din
Răcătău...” cel care avea o moşie ce cuprindea sate de la gura Răcătăului şi „mănăstirea de la
gura Dieneţului şi cu toate poienile care ascultă de ea şi Pănceştii si Horjeştii”.
Practic în secolele următoare aferente eopcii medievale si moderne vor fi atestate
documentar majoritatea localităţilor din zonă, fapt datorat si creşterii demografice normale în
acea perioadă. O dovadă a evoluţiei pozitive a indicelui demografic în acele perioade de timp
sunt numeroasele biserici de lemn ridicate în secolele XVII-XVIII în comunele Coloneşti,
Dămieneşti, Filipeni, Parincea, Horgeşti, Secuieni etc.
Secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea vor aduce modificări
importante în ceea ce priveşte evoluţia localităţilor din zona GAL „Colinele Tutovei”. Acestea
vor cunoaşte modificări structurale importante, datorate unor reorganizări administrativteritoriale. De exemplu, Dămieneşti devine reşedinţă de plasă, având practic statutul unui mic
târguşor, care administra o zonă mai importantă din ceea ce astăzi este GAL „Colinele
Tutovei”. În acelaşi timp, datorită unor măsuri legislative destinate recompensării
participanţilor la războiului de independenţă sau destinate „însurăţeilor” apar noi localităţi, un
exemplu fiind localitatea Negri întemeiată după războiul de independenţă din iniţiativa
agronomului Ion Ionescu de la Brad, în anul 1879.
De asemenea, în epoca contemporană, în această microregiune au loc importante
schimbări din punct de vedere al educaţiei, culturii, economic, social etc. În perioada
comunistă zona în intregime a avut de suferit datorită procesului de colectivizare forţată şi a
abuzurilor specifice epocii, determinând importante modificări la toate nivelele societăţii.
ANALIZA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ŞI CULTURAL DIN ZONA
GAL COLINELE TUTOVEI
I. CONSIDERAŢII GENERALE
Pentru început trebuie să facem menţiunea că necesitatea abordării exhaustive a
ceea ce generic este denumit patrimoniu arhitectural şi cultural pleacă de la premisa că
identificarea şi conservarea acestuia reprezintă un act responsabil şi indispensabil pentru o
viaţă echilibrată şi completă a comunităţilor locale. De aici rezultă şi datoria de a proteja
patrimoniul arhitectural şi cultural local precum şi dreptul de a beneficia de acesta prin
învăţare şi recreere. Practic fiecare generaţie are datoria de a proteja acest patrimoniu şi de a-l
face accesibil pentru generaţiile viitoare ca element definitoriu al comunităţii locale, precum
şi componentă a culturii universale. De altfel, acest fapt este obligatoriu pentru administraţia
locală, conform Legii 182/ 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional.
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Patrimoniul arhitectural şi cultural local specific zonei incluse în cadrul Grupului
de Acţiune Locală „Colinele Tutovei” reprezintă ansamblul resurselor culturale şi
arhitecturale moştenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra
acestora, şi care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi
tradiţiilor aflate în continuă evoluţie. Practic în componenţa patrimoniului arhitectural şi
cultural local de pe raza GAL-ului „Colinele Tutovei” trebuie incluse toate elementele
rezultate din interacţiunea dintre factorii umani şi naturali, de-a lungul timpului. Evoluţia
istorică îndelungată în această zonă a dus la crearea şi perpetuarea în timp a unui patrimoniu
arhitectural şi cultural bogat şi diversificat care se încadrează în specificul general
moldovenesc, dar care poartă şi ampreta influenţelor venite din Ardeal şi, în cazul celor
edificate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, a influenţei arhitecturale
europene occidentale.
Astfel, pe raza celor 20 comune ce compun GAL-ul „Colinele Tutovei” s-a păstrat,
pe întreg teritoriu, un important patrimoniu arhitectural şi cultural valoros, în componenţa
căruia regăsim următoarele elemente: situri arheologice – ce atestă locuirea pe aceste
meleaguri din cele mai vechi timpuri, case de locuit – în special cele cu două camere şi tinda
rece, conace boiereşti edificate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
cetăţi, mănăstiri şi biserici construite din zid şi lemn, monumente şi instalaţii tehnice
populare, arhitectura tradiţională, obiecte de uz casnic, îmbrăcăminte, elemente culinare
tradiţionale, ansambluri complexe ce reunesc la un loc clădiri de patrimoniu şi zone
etnografice cu arhitectură tradiţională etc.
O recunoaştere a valorii deosebite a unora dintre elementele de patrimoniu
arhitectural şi cultural local enumerate anterior o reprezintă includerea acestora în Lista
Monumentelor Istorice de pe teritoriul Romaniei. Parcursul istoric complex al zonei
respective a făcut ca la această dată patrimoniul arhitectural şi cultural local să fie deţinut de
diverşi proprietari între care regăsim: unităţile teritorial-administrative ale statului român
(primăriile), Biserica Ortodoxă Română, persoane fizice. Această distribuţie neuniformă a
formei proprietăţii patrimoniului arhitectural şi cultural pe raza Grupului de Acţiune Locală
„Colinele Tutovei” a favorizat degradarea parţială a acestuia şi a făcut posibilă lipsa unor
măsuri de inventariere, conservare şi de valorificare a potenţialului economic, turistic şi
cultural al acestuia.
Bunurile de patrimoniu arhitectural şi cultural din zona GAL „Colinele Tutovei”
pot fi împărţite în două mari categorii. Este vorba de bunuri de patrimoniu laice şi cele
ecleziastice. În acelaşi timp, aceste bunuri pot fi structurate şi în funcţie de datare, domeniu de
activitate, includerea lor în Lista Monumentelor Istorice din România.
În continuare redăm inventarierea patrimoniului arhitectural şi cultural de pe raza
GAL-ului „Colinele Tutovei” împreună cu principalele caracteristici ale acestuia.
II. LISTA BUNURILOR DE PATRIMONIU
TERITORIUL GAL „COLINELE TUTOVEI”
-

ARHITECTURAL ŞI CULTURAL DE PE

Cetăţi, castele, monumente:

Un loc important în ceea ce priveşte istoria zonei îl ocupă cetăţile, castele şi
monumentele naturale. Fără a fi prea numeroase (doar 4 obiective), ele sunt de o valoare
deosebită, atât istorică, cât şi arhitecturală, unul dintre ele figurând în Lista Monumentelor
Istorice Naţionale.
Dămieneşti
sat Dămieneşti, Conacul Morţun, azi în administrarea şcolii, fost proprietar Constantin
Morţun, proprietar al moşiei Dămieneşti. Fără urmaşi, după decesul acestuia (1906), legatarul
1.
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universal testamentar al averii – cu drepturi depline şi de proprietar – devine unul dintre
nepoţi (de frate), Vasile Gh Morţun. Soţia, Elena, născută Jochim, îşi are sfârşitul la vârsta de
22 ani (20 iunie 1879). În memoria acesteia, va ridica un impunător monument, realizat din
marmură de Carara, care şi astăzi înnobileaza patrimoniul comunei, fiind o adevărată operă de
artă.
Horgeşti
sat Horgeşti, Conacul Strat, azi sediul primăria Horgeşti, 1890 (în Enciclopedia
judeţului Bacău este datat 1902), cod LMI – BC-II-m-B-00846.
1.

Izvoru Berheciului
1. sat Izvoru Berheciului, Conacul boierului Alexandru Apostoleanu, de pe fosta moşie
Gloduri, a reprezentat până la cel de-al doilea război mondial unul din punctele de
efervescenţă din comună.
Săuceşti
1. sat Şerbeşti, Conacul Istrate şi Melinte, 1890
-

Situri arheologice

În zona GAL „Colinele Tutovei” există un număr destul de important de situri
arheologice. Pe lângă acest fapt, unele dintre ele sunt de o importanţă deosebită pentru istoria
României. Este de ajuns să menţionăm aici situl arheologic de la Brad-La Stâncă, unde există
o continuitate de locuire din eneolitic şi până în epoca modernă, fapt dovedit de cercetările
arheologice efectuate aici, rezultatele fiind evidenţiate şi într-o expoziţie desosebită dedicată
acestui sit care a fost prezentată la Muzeul de Istorie din Roman. Se remarcă, în primul rând,
aşezarea din epoca geto-dacică, antica Zargidava, un centru de putere cu un rol deosebit
pentru estul statului dac.
Coloneşti
sat
Coloneşti-„SohodolPutini”, la 1 km S de sat,
aşezare, sec. II a.Chr.-sec. I
p.Chr. Latène, cod. LMI –
BC-I-s-B-00718
1.

Dămieneşti
două necropole sec. IV
(carpice târzii), cercetate şi
datate de Ioan Mitrea în 19761977
1.

Horgeşti
1. sat Horgeşti – urmele unei
aşezări dacice din perioada clasică (sec. I a.Chr.-II p.Chr.)
2. sat Horgeşti, vatra satului – tezaur de 56 monede bizantine de bronz, sf. sec. VI, descoperit
în 1968
3. sat Răcătău de Jos – „Movila lui Cerbu”, la marginea de N a satului: Necropola tumulară
de la Răcătău de Jos, punct „Movila lui Cerbu”, sec. I a.Chr.-I p.Chr Latène, cod LMI –
BC-I-s-B-00744
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Imagine din cadrul cercetărilor arheologice din tumului nr. V de la Răcătău, com. Horgeşti
(2002)
4. sat Sohodor-„Cetăţuie” la SE de sat, pe malul drept al râului Răcătău: aşezare fortificată,
Epoca bronzului, cultura Monteoru, cod LMI – BC-I-s-B-00746
Izvoru Berheciului
sat Izvoru Berheciului-„Dealul Gălăneţ, la 500 m SE de sat: situl arheologic de la Izvoru
Berheciului, punct „Dealul Gălăneţ”, cod. LMI – BC-I-s-B-00729.
2. sat Izvoru Berheciului-„Dealul Gălăneţ, la 500 m SE de sat: aşezare, Hallstatt, cod. LMI –
BC-I-m-B-00729.01.
3. sat Izvoru Berheciului-„Dealul Gălăneţ, la 500 m SE de sat: aşezare, Epoca bronzului
târziu, cod. LMI – BC-I-m-B-00729.02.
4. sat Izvoru Berheciului-„Dealul Gălăneţ, la 500 m SE de sat: aşezare, Epoca bronzului,
cod. LMI – BC-I-m-B-00729.03.
1.

Negri
sat Brad – la SV de sat, pe terasa stângă a Siretului: situl arheologic de la Brad, cod. LMI
– BC-I-s-A-00711
1.
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Imagine cu reconstituirea sitului arheologic de la Brad, com. Negi
sat Brad – la SV de sat, pe terasa stângă a Siretului: necropolă, sec. XV-XVIII Epoca
medievală, cod. LMI – BC-I-m-A-00711.02
3. sat Brad – la SV de sat, pe terasa stângă a Siretului: cetate, sec. Sec. II a.Chr.-sec. I p.Chr
Latène, cod. LMI – BC-I-m-A-00711.03
4. sat Brad – la SV de sat, pe terasa stângă a Siretului: aşezare fortificată, Hallstatt B, cod.
LMI – BC-I-m-A-00711.04
5. sat Brad – la SV de sat, pe terasa stângă a Siretului: aşezare fortificată, Epoca bronzului,
cultura Monteoru Ic3-Ic2, cod. LMI – BC-I-m-A-00711.05
6. sat Brad – la SV de sat, pe terasa stângă a Siretului: aşezare fortificată, Eneolitic, cultura
Cucuteni A-B, cod. LMI – BC-I-m-A-00711.04
7. sat Călineşti-„La Biserică”, în marginea de NV a satului: situl arheologic de la Călineşti,
punct „Biserică”, cod. LMI – BC-I-s-B-00714
8. sat Călineşti-„La Biserică”, în marginea de NV a satului: aşezare, sec. VIII-X Epoca
medieval timpurie, cod. LMI – BC-I-m-B-00714.01
9. sat Călineşti-„La Biserică”, în marginea de NV a satului: aşezare, sec. III-IV Epoca dacoromană, cod. LMI – BC-I-m-B-00714.02
2.

Onceşti
sat Bărboasa – „Podul Morii” la 600 m de sat: aşezare, Epoca bronzului, cultura
Munteoru, cod LMI – BC-I-s-B-00704
2. sat Bărboasa – „Dealul Morii”, la NV de sat: situl arheologic de la Bărboasa, cod. LMI –
BC-I-s-B-00705
3. sat Bărboasa – „Dealul Morii”, la NV de sat: aşezare, sec. V Epoca daco-romană, cod.
LMI – BC-I-m-B-00705.01
4. sat Bărboasa – „Dealul Morii”, la NV de sat: aşezare, Epoca bronzului târziu, cultura
Noua, cod. LMI – BC-I-m-B-00705.02
5. sat Bărboasa – „Dealul Morii”, la NV de sat: aşezare, Epoca bronzului, cultura Monteoru,
cod. LMI – BC-I-m-B-00705.03
6. sat Bărboasa-Gălăneşti – necropolă a dacilor liberi
1.
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7. sat
8. sat
9. sat
10. sat

Bărboasa-„Topoliţa” – aşezare din epoca dacilor liberi
Dealul Perjului – resturile unei aşezări din epoca mijlocie a bronzului, cultura Monteoru
Dealul Perjului – tezaur de monede romane imperiale, sec. II-III
Onceşti-„Poarta Ţarinei”, „Dâmbul lui Gologan”, la V de sat, pe terasa inferioară şi
malul drept al Berheciului: aşezare, sec. VIII-IX Epoca medieval timpurie, cod. LMI – BC-Is-B-00733
11. sat Onceşti-„Valea Iepei”, la marginea de E a satului şi latura de V a cantonului 7 Valea
Iepei: necropolă, sec. II-III Epoca romană, cod. LMI – BC-I-s-B-00734
12. sat Onceşti-„Cioara” – necropollă a dacilor liberi – epoca romană, sec. II-III
13. sat Tarniţa – materiale arheologice eneolitice de tip Cucuteni şi epoca bronzului

1.

Parincea
sat Parincea-„Gâtul Grecului” – sit arheologic din eneolitic, cultura Cucuteni

Prăjeşti
1. sat Prăjeşti-„Dealul Ponoare”, la marginea de S a satului: necropola de pe „Dealul
Ponoare”, sec. II-III Epoca daco-romană, cod LMI – BC-I-s-B-00739
Secuieni
sat Berbinceni – „Sub Silişte”, la circa 500 m NE de sat: Situl arheologic de la
Berbinceni, punct „Sub Silişte”, Epoca daco-romană, cod LMI – BC-I-s-B-00706
2. sat Berbinceni – „Coasta Morii”: aşezare, Eneolitic, cultura Cucuteni, cod LMI – BC-I-sB-00707
1.

Stănişeşti
sat Stănişeşti-„La Cimitir, la 500 m V de sat: Situl arheologic de la Stănişeşti, punct „La
Cimitir”, cod LMI – BC-I-m-B-00747
2. sat Stănişeşti-„La Cimitir, la 500 m V de sat: aşezare, Epoca bronzului, cod LMI – BC-Im-B-00747.01
3. sat Stănişeşti-„La Cimitir, la 500 m V de sat: aşezare, Eneolitic, cultura Cucuteni, cod
LMI – BC-I-m-B-00747.02
1.

Traian
1. sat Zăpodia-„Zăpodia” la borna 13 de pe partea stângă a drumului comunal ZăpodiaTraian, aşezare, Eneolitic, cultura Cucuteni, cod LMI – BC-I-s-B-00756
Vultureni
1. sat Lichitişeni-„Pe Tablă”, la marginea de V a satului: situl arheologic de la Lichitişeni,
punct „Pe Tablă”, cod LMI – BC-I-s-B-00731
2. sat Lichitişeni-„Pe Tablă”, la marginea de V a satului: aşezare, sec. IX-X Epoca medieval
timpurie, cod LMI – BC-I-m-B-00731.01
3. sat Lichitişeni-„Pe Tablă”, la marginea de V a satului: aşezare, sec. III-IV Epoca dacoromană, cod LMI – BC-I-m-B-00731.02
4. sat Lichitişeni-„Pe Tablă”, la marginea de V a satului: aşezare, Epoca bronzului târziu,
cultura Noua, cod LMI – BC-I-m-B-00731.03
5. sat Lichitişeni-„Pe Tablă”, la marginea de V a satului: aşezare, Eneolitic, cultura Cucuteni,
cod LMI – BC-I-m-B-00731.04
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Monumente dedicate eroilor

Un loc important în viaţa comunităţilor GAL „Colinele Tutovei” îl reprezintă
monumentele dedicate celor care s-au jertfit în războiul de independenţă, primul şi al doilea
război mondia. Existenţa a numeroase monumente dedicate eroilor este justificată şi de faptul
că atât în cele trei conflicte amintite, numeroşi fii ai acestor meleaguri au participat la lupte şi
s-au jertfit pentru apărarea patriei, pentru realizarea dezideratelor naţionale

1.
2.
3.
4.

Dămieneşti
sat Călugăreni, Monumentul Eroilor
sat Dămieneşti, Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial (80 de morminte)
sat Dămieneşti, Monumentul Eroilor
sat Drăgeşti, Capela „Sf. Dumitru”, ridicată de fam. Caşiş, 2001

Filipeni
1. sat Filipeni, Monumentul Eroilor
2. sat Frunteşti, Monumentul Eroilor
3. sat Frunteşti, Mormântul Căpitanului Anton Corniţă (în cimitirul satului), erou căzut la
datorie la 26 august 1944
4. sat Mărăşti, Troiţa Eroilor
Horgeşti
1. sat Horgeşti, Troiţa Eroilor, din lemn de stejar, în cimitirul satului, dedicată eroilor căzuţi
în primul război mondial
Izvoru Berheciului
1. sat Băimac, Monumentul Eroilor, 1996, din iniţiativa col. Dumitru Berbece, fost şef IJP
Bacău
2. sat Obârşia, Monumentul eroilor căzuţi în luptă în Primul Război Mondial, 1929, din
iniţiativa primarului Ion Enache

1.
2.
3.

Negri
sat Călineşti, 25 de morminte ale unor eroi necunoscuţi din Primul Război Mondial
sat Mâgla, Troiţa Eroilor
sat Negri, Troiţa Eroilor

Onceşti
1. sat Bărboasa, Monumentul Eroilor, 1926
2. sat Onceşti, Monumentul Eroilor

1.

Parincea
sat Năneşti, Monument al eroilor, în curtea bisericii

Plopana
1. sat Plopana, în centrul comunei, Monumentul Eroilor dedicat
celor ce s-au jertfit în Primul Război Mondial, 1924
2. sat Ruseni, Monumentul Eroilor

1.

Prăjeşti
sat Prăjeşti, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial
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sat Prăjeşti, Monumentul Eroilor, 2002 (lângă
biserica ortodoxă)
2.

Roşiori
1.

sat Roşiori, Monumentul Eroilor, 1994

Săuceşti
sat Săuceşti, Monumentul Eroilor, 1989 (pe soclul
celui dedicat eroilor din Primul Război Mondial,
distrus după 1944)
2. sat Schineni, Monumentul Eroilor
3. sat Siretul, Monumentul Eroilor, 2001 (obelisc din marmură neagră şi granit)
1.

1.
2.

Secuieni
sat Berbinceni, Monumentul Eroilor, 1924
sat Secuieni, Monumentul Eroilor, 1996

1.
2.
3.

Stănişeşti
sat Crăieşti, Monumentul Eroilor, 30 mai 1999
sat Slobozia, Monumentul Eroilor,
sat Stănişeşti, Monumentul Eroilor, 1947-1948

1.
2.

Ungureni
sat Bibireşti, Monumentul şi Fântâna Eroilor, 2003
sat Ungureni, Crucea comemorativă

1.
2.

Vultureni
sat Medeleni, Troiţa Eroilor
sat Valea Salciei, Troiţa Eroilor

-

Patrimoniul arhitectural imobil şi artistic laic

În cadrul zonei GAL „Colinele Tutovei” există un important patrimoniu
arhitectural imobil de factură laică, o parte din aceste clădiri fiind înscrise în Lista
Monumentelor Istorice. Din păcate nu toate obiectivele respective au fost clasate în Lista
Monumentelor Istorice, iar unele sunt într-o stare de conservare precară, necesitând intervenţii
urgente pentru restaurarea şi conservarea lor.

1.

Coloneşti
sat Coloneşti, şcoală, 1902, cod LMI BC-II-m-B-00813 (azi grădiniţă de copii)

Dămieneşti
sat Dămieneşti, şcoală, 1918
sat Dămieneşti, şcoală model Casa Şcoalelor, 1908-1909, ridicată prin grija ministrului
Lucrărilor Publice Vasile Morţun
3. sat Drăgeşti, şcoală model Casa Şcoalelor, 1908-1909, ridicată prin grija ministrului
Lucrărilor Publice Vasile Morţun, cod LMI – BC-II-m-B-00820
1.
2.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
Lipova
sat Lipova, bustul lui Mihai Eminescu, în faţa şcolii, în amintirea inspecţiei efectuate aici,
la 29 aprilie 1876, în calitate de revizor şcolar
1.

2.
3.

sat Valea Hogei, bustul acad. Gheorghe Vrânceanu
sat Valea Hogei, casa acad. Gheorghe Vrânceanu

Negri
sat Brad: mormintele lui Ion Ionescu de la Brad, Nicolae Ionescu şi părinţilor acestora
(în cimitirul satului)
2. sat Brad: Obeliscul dedicat lui Ion Ionescu de la Brad de Societatea Agronomilor din
România, 1928
3. sat Brad, Bustul lui Ion Ionescu de la Brad, 1968 (bronz)
4. sat Călineşti: şcoală, 1912, cod. LMI – BC-II-m-B-00807
1.

1.

Onceşti
sat Onceşti, şcoală, 1929-1930, cod LMI – BC-II-m-B-00864

1.
2.

Secuieni
sat Berbinceni, şcoală, 1910, cod LMI-BC-II-m-B-00791
sat Fundeni, şcoală, cca. 1913
-

Biserici şi mănăstiri

Arhitectura ecleziastică din zona GAL „Colinele Tutovei” este foarte bine
reprezentată prin biserici de lemn sau de zid, construite începând cu secolul al XVII-lea
(Biserica Lipovenească din Plopana). Există numeroase biserici de lemn, construite în sec.
XVIII-XIX, refăcute şi reamenajate ulterior, fapt care denotă faptul că în această zonă există o
tradiţie a construirii lăcaşurilor de lemn, datorită existenţei materiei prime necesare, dar şi a
meşterilor specializaţi în prelucrarea lemnului. Menţionăm: Biserica „Sf. Dumitru” din
Coloneşti, Biserica „Sf. Neculai” din Dămieneşti, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din
Mărăşti, com. Filipeni, Biserica Mănăstirii „Tisa Lipovei” din Mâlosu, com. Lipova etc. Din
păcate, unele dintre aceste monumente religioase au suferit deteriorări severe sau, în cazuri
extreme, au fost distruse. Este suficient să amintim Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul” din Brad, com. Negri, arsă din temelii în 1 ianuarie 2008.
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De asemeni, există în zonă un număr mare de edificii ecleziastice construite în
secolele XVIII-XIX, unele dintre ele fiind sau meritând să fie incluse în Lista Monumentelor
Istorice, dintre care menţionăm: .Biserica „Sf. Nicolae” din Călineşti, com. Negri (1772) sau
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Săuceşti, ctitorită de voievodul Ioniţă Sandu
Sturza.
Pe lângă construcţiile ecleziastice construite până în secolul al XIX-lea, mai există
aşezăminte ortodoxe, romano-catolice sau ale altor culte construite în secolul XX şi XXI. De
asemeni, în zona GAL „Colinele Tutovei” există aşezăminte ecleziastice ale altor culte
(Biserica Lipovenească din Plopana, de exemplu).
Un aspect important îl reprezintă situaţia în care se află în momentul de faţă aceste
monumente, datorită faptului că starea lor de conservare, mai ales la bisericile de lemn, este
una nesatisfăcătoare, atât datorită vechimii acestor monumente, cât şi modificărilor efectuate
de-a lungul timpului.
-

Construite până la sfârşitul secolului al XIX-lea:

Coloneşti
1. sat Coloneşti, Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, cca. 1809, ctitor boierul Vasile Vidraşcu,
modificată şi renovată în 1832, 1897, 1957, cod LMI – BC-II-m-B-00812 (după D. Ichim,
biserica este terminată în 1832, după cum rezultă din pisanie). Refacerile succesive au
modificat planul iniţial al bisericii. Se păstrează în interiorul bisericii icoanele împărăteşti şi
icoana hramului, ca şi unele obiecte de cult.
2. sat Coloneşti (în fostul cătun Valea lui Matei), Biserica din paiantă şi vălătuci „Sf.
Nicolae”, 1673 (se crede că iniţiala a fost din bârne, cu lemn de pe loc), cod LMI – BC-II-m00814. Biserica a suferit mai multe refaceri şi modificări, o reparaţie importantă fiind
terminată în 1889, când biserica este resfinţită. În interior se păstrează sistemul de boltire
original, o catapeteasmă cu o pictură splendidă, datând din sec. XVIII şi o strană arhierească
deosebită, datată 1880.
Dămieneşti
sat Dămieneşti, Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, cca. 1779 (în Enciclopedia judeţului
Bacău, datată în 1772), ctitor mazilul Nicolae Momitco, cod. LMI – BC-II-m-B-00819
Biserica de lemn din Dămieneşti este un tip reprezentativ pentru planul ei dreptunghiular, avînd
absida altarului pentagonală, decroşată şi încadrându-se în tipul Id, destul de răspândit în Moldova. Ar
mai fi de adăugat că la acest tip a fost construit pridvorul cu turnul clopotniţă, pe latura de sud.
Pe temelia din piatră de râu, înaltă de 0,70 m, a fost aşezată talpa, peste care s-au pus cununile de
bârne orizontale muchite. La ultima reparaţie (probabil cea din 1921), pereţii au fost acoperiţi cu
scânduri, iar din loc în loc, la distanţe de 1,50 m, au fost fixaţi stâlpi verticali. Aceştia au fost prinşi cu
şuruburi groase de fier, cu capătul de sus în dreptul acoperişului, iar la bază dublaţi cu contraforţi ce se
prelungesc sub talpă, la baza temeliei. Tot atunci, pentru o mai bună protecţie a tălpii şi a temeliei,
acestea au fost acoperite de o mică perdea de scânduri, de jur împrejurul bisericii. Acoperişul în două
ape, cu muchiile rotunjite, din şindrilă, a fost deteriorat, ceea ce a contribuit şi mai mult la accelerarea
procesului de degradare a întregii construcţii. Pridvorul şi turnul clopotniţă de pe latura de sud sunt mai
bine conservate. Construit din bârne masive muchite, pridvorul este deschis pe toate laturile, cât
înălţimea unei ferestre, restul fiind acoperit cu scândură. Din acoperişul pridvorului se înalţă turnul
clopotniţă de formă pătrată, prevăzut cu trei ferestre şi acoperiş piramidal. Vârful acestuia şi capetele
coamelor păstrează încă boldurile în care erau fixate crucile metalice.
Din pronaosul de formă dreptunghiulară, pardosit cu dale de piatră, se face trecerea în naos
printr-o intrare cu boltă semicirculară, tăiată în peretele din bârne. Strane vechi, decorate cu rozete solare
pe spătare amintesc de meşterii din timpuri îndepărtate care au lucrat la împodobirea acestui lăcaş. O
1.
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boltă semicilindrică porneşte din naos şi ţine până în altar, racordându-se la ambele capete prin suprafeţe
curbe cu tavanul.
Zestrea de carte veche, icoane, obiecte de cult a fost transferată la biserica de zid de alături.
sat Drăgeşti, Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 1773, ctitori fraţii Gavril şi Ursu Burchi,
transformată şi mărită în 1833-1834 de aga Gheorghe Hermeziu, cod LMI – BC-II-m-A00826
Biserica de lemn cu hramul „Sf. Voievozi” din Drăgeşti a fost durată din bârne de
stejar înainte de anul 1773 de către fraţii Gavril şi Ursu Burchi. Pentru a nu se face confuzii
este necesar să facem precizarea că această biserică a fost ridicată în Drăgeştii de Sus, în timp
ce în Drăgeştii de Jos a fost ridicată la 1771 biserica de lemn Brad, pe locul vechiului schit, de
către iconomul loachim Isăcescu.
Cei doi fraţi Burchi, care se învrednicesc la bătrâneţe să ridice această frumoasă
biserică de lemn, îi întâlnim în documentele vremii ca vânzând părţi din pământuri din satul
Drăgeştii lui Teodosie, egumenul schitului din aceeaşi localitate. Considerăm că cei doi fraţi
Burchi au ridicat biserica pe proprietatea lor, deoarece la începutul secolului al XlX-lea, la
numai un sfert de veac, satul Drăgeşti era considerat ca fiind al Burcheştilor. De altfel şi astăzi
se mai păstrează pentru un sat vecin denumirea de Burchi, care aminteşte de foştii stăpâni de
pământuri şi ctitori de biserică. Desigur că această biserică nu este cea mai veche, deoarece cu
mai bine de două veacuri în urmă, la 18 aprilie 1558, Alexandru Lăpuşneanu întărea nepoţilor
lui Petru Tudora jumătatea de jos a satului Drăgeşti, cu loc de moară şi cu mănăstire în hotar.
Situată în afara satului, pe terasa superioară a Siretului, dominând lunca acestuia până
în depărtări, biserica de la Drăgeşti cochetează parcă în supleţe şi eleganţă cu silueta celei de
la Brad, situată mai la sud, pe aceeaşi terasă de la poalele dealului Stînca. Planul treflat al
bisericii lipsită de pridvor, cu absidele pentagonale (cea a altarului fiind decroşată), ne dă o
imagine tipică pentru lăcaşurile de cult moldoveneşti din a doua jumătate a secolului al XVIII.
Privit în ansamblu, monumentul se caracterizează prin supleţe datorită raportului de 1/2
a acoperişului faţă de înălţimea constucţiei, la care se adaugă turnul clopotniţă situat deasupra
pronaosului. Monumentul nu poate fi admirat în toată splendoarea lui, datorită acoperirii lui
exterioare cu scândură pentru a-l proteja de umiditate. Tot în acest scop, deasupra temeliei de
piatră, un mic paravan înclinat de scândură urmează conturul treflat al planului. Deasupra uşii
de la intrare, un brâu-torsadă urmează conturul pereţilor, iar pentru o mai bună evidenţiere a
acestuia a fost vopsit cu alb. La fel au fost vopsite motivele ornamentale ale vrejului cu poame
de pe ancadramentul uşii de la intrare.
Acoperişul în ape repezi îşi schimbă unghiul spre streaşină, mărindu-şi astfel
circumferinţa. Din acoperiş ţâşneşte deasupra pronaosului turnul clopotniţă cu baza pătrată şi
cu acoperişul piramidal din şindrilă tăiată în formă de „coadă de rândunică”. La capetele
coamei şi a turnului clopotniţă, trei cruci de fier sunt fixate în tot atâtea bolduri de formă
elipsoidală. Dintre ferestrele monumentului numai cea de la altar mai păstrează feroneria
originală, precum şi urme discrete de sculptură care lasă să se întrevadă chenare de crestături
şi motivul „potcoavei”. Consolele de sub acoperiş, sub forma aripilor cu profiluri rotunjite,
sunt unite între ele de dulapi groşi de stejar în care au fost dăltuite, pe toată lungimea, reţele
de şanţuri. Un alt element decorativ care face parte din plastica monumentului îl constituie
căpriorii care se termină sub streaşină în „capete de cal”. Acest element decorativ este specific
bisericilor de lemn moldoveneşti din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind întâlnit şi
la alte monumente din aceeaşi perioadă, cum sunt cele de la Fundătura Ţepoaia şi Tisa
Silvestri.
Înainte de a pătrunde în lăcaşul de cult, uşa de la intrare atrage imediat atenţia.
Motivele ornamentale specifice chenarului, „scăriţa” şi „dinţii de fierăstrău” mărginesc spaţiul
săpat în lemn de stejar, din care meşterul a lăsat în relief numai „curpănul” sau „vrejul” cu
poame. Deasupra intrării, aceleaşi motive ornamentale sunt încadrate între două „potcoave”,
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având la mijloc semnul crucii. Două blăni late de stejar şi feroneria de la intrare compun uşa
care a avut iniţial o încuietoare tradiţională, ale cărei urme mai sunt încă vizibile. Din pronaos
o scară duce în turnul clopotniţă, unde grinzi groase susţin cele două clopote diferite ca
mărime. Pe clopotul mare sunt turnate în slove vechi: „Gavril Burke, Ursul Burke an 1773”,
iar pe cel mic, ,,Gavril Burke, Ursul Burke an 1774”. Aceste inscripţii au servit şi la datarea
monumentului, ceea ce ne duce spre concluzia că monumentul a fost ridicat înaintea turnării
primului dintre clopote, deci ante 1773. Din tavanul de formă dreaptă a pronaosului, traversat
de grinzi, coboară un frumos policandru. Peretele despărţitor de bârne cu cele trei deschizături
face trecerea din pronaos în naos. Deschizătura din mijloc, mai mare decât cele laterale, are
tăietură curbă în partea superioară şi este ornamentată pe margine cu „dinţi de fierăstrău”.
Sistemul de boltire a naosului se racordează într-un mod ingenios şi original cu bolţile
absidelor laterale şi cu bolta altarului. Nervurile bolţii naosului converg spre cheia de boltă şi
se unesc într-un frumos disc, împodobit cu motive geometrice. De o parte şi de alta a
naosului, la nivelul superior al pereţilor, câte o bârnă marchează absida, având ornamente în
forma arcului de cerc, iar pe mijloc un frumos decor realizat prin tăietură. Perpendicular pe
aceste bârne tirant sunt elementele constructive ale bazei bolţii, decorate în reţea de V-uri.
Prin originalitatea sistemului de boltire, meşterii care au lucrat la ultima restaurare cu
îndemânarea lor au reuşit să redea mult farmec
arhitecturii interioare a monumentului. Se remarcă
totodată, grija deosebită cu care au fost decorate
suprafeţele, în jocuri de unghiuri drepte. Simetria
formelor dăltuite de meşteri cu multă precizie se
evidenţiază prin jocurile de lumini şi umbre.
Strane vechi, elegante prin simplitatea lor,
mărginesc absidele şi pereţii pronaosului. Dintre acestea
strana arhierească atrage atenţia prin modul în care a fost
împodobită, dar mai ales a celor două capete de balauri
sculptate în lemn.
Sistemul de boltire a absidei altarului este diferit
de cel al absidelor laterale. Racordarea nervurilor se face la o bârnă transversală; între bolta
altarului şi cea a naosului se întrerupe o mică boltă semicilindrică.
Iconostasul şi icoanele bisericii au fost pictate din nou în anul 1912. Icoanele de la
baza catapetesmei au fost pictate în acelaşi an pe pânză. Uşile împărăteşti originale nu s-au
mai păstrat. Cele patru medalioane ale evangheliştilor sunt prinse între formele sculptate ale
vrejului cu frunze, fiecare dintre ele având câte două lalele. Formele artistice ale traforului
lasă să se întrevadă în spate dvera pe care este pictat chipul Mântuitorului.
Biserica are şi o interesantă colecţie de carte veche românească, din care prezentăm
câteva titluri mai importante: Minologhion (1766), Evanghelie (1821), Ceaslov (1835),
Rânduiala Panahidei" (1839 şi 1844), Psaltire (1843), Apostol (1851) ş.a. De la sfârşitul
secolului trecut s-au mai păstrat 12 Minee, Triod, Catavasier şi altele.
La ultima restaurare a bisericii din Drăgeşti din anii 1967-1968, au fost puse în
valoare elementele arhitecturii exterioare cât şi celei interioare, ceea ce a făcut ca monumentul
să constituie un adevărat model de urmat în restaurarea altor monumente de acest gen.
Filipeni
sat Mărăşti, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 1808, ctitor vornicul
Manolache Sturza, ref. 1900 şi 1921, cod LMI – BC-II-m-B-00857. Biserica impresionează
prin dimensiunile ei mari, prin înălţime şi prin cele două turle. Aceasta deoarece este o ctitorie
boierească, cele ridicate de răzeşii fiind mai mici ca proporţii, mai joase. Monumentul, de
plan treflat, se particularizează prin forma rotundă a absidelor. Acoperişul este din şindrilă, şi
are două turle, pe naos şi pronaos) susţinute în interior de câte o boltă în formă de trunchi de
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piramidă, iar pe altar „un ou într-un picior” învelit cu şindrilă. În 1921 bisericii i s-a adăugat
un pridvoraş. În interior se păstrează catapeteasma, de o mare valoare artistică, uşile
împărăteşti şi diaconeşti bogat împodobite, icoane şi cărţi de cult vechi.
Horgeşti
1. sat Bazga, Biserică de lemn, 1875
2. sat Horgeşti, Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 1885, cod. BC-II-m-B-00845. D. Ichim,
plecând de la anumite date, o consideră mult mai veche. Astfel, aceasta este atestată într-un
document din 1885, dar referiri apar la o biserică de lemn la Horgeşti şi în documente din
1830 şi 1844, iar clopotul mic este turnat în 1814. meşterii au dorit să o facă să semene cu o
biserică de zid, fapt vizibil în modul în care sunt realizate elentele de lemn. Biserica are plan
treflat, iar acoperişul este în patru ape, având un turn deasupra pridvorului închis. În interior
se păstrează icoane vechi (cea mai veche datând din 1796), uşile împărăteşti şi elemente de
mobilier religios vechi.
3. sat Răcătău de Jos, Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, 1850
4. sat Sohor, Biserica „Sf. Nicolae”, încep. sec. XIX
Izvoru Berheciului
1. sat Băimac, Mănăstire, ctitor mazilul Ciuchi, 1824, reclădită între 1990-1996
Lipova
sat Lipova, Mănăstirea de lemn „Buna Vestire”, 1830 sau 1834, ridicată de către
enoriaşi, reparată în 1934 (după unele surse). Face parte din categoria bisericilor cu plan
treflat, cu absidele pe cinci laturi, iar absida altarului pe şapte laturi.Are un pridvor deschis cu
12 stâlpi împodobiţi cu sculptură A fost ulterior acoperită la exterior cu scândură, pentru a
proteja pereţii. Clopotele bisericii datează din 1832 (returnat în 1943), cel mic, 1943 şi 1944
(cel mare şi cel mijlociu). În interior se păstrează catapeteasma (curăţată şi repictată în 1946)
piese de mobilier (strane vechi în pridvor, lăzi de zestre) dar şi cărţi bisericeşti vechi.
2. sat Mâlosu, Mănăstirea „Tisa Lipovei”, construită din lemn în 1764, menţionată ca
mănăstire de călugări ruşi-lipoveni la 1801, a ars în 1910, reînfiinţată în 1995 şi sfinţită în
iunie 2005
3. sat Valea Hogei, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 1746, ctitor medelnicerul
Vasile Cozma Şetrariul, reclădită pe acelaşi loc în 1808 de banul Toma Cozma şi soţia sa,
Ecaterina
1.

Negri
1. sat Călineşti: Biserica „Sf. Nicolae”, 1772, ctitori Iancu şi Nastasia Razu, cod. LMI – BCII-m-B-00806
2. sat Poiana, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din fostul cătun Căutişeni-Burchi, 18481850, arsă în 2004 din temelii, reconstruită ulterior
Odobeşti
sat Tisa Silvestri, nr. 273, Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 1774, adăugiri 1870, cod LMI
– BC-II-m-B-00916. Biserica are plan în formă de navă cu pronaosul poligonal şi absida
altarului pentagonală. La o dată necunoscută i-a fost adăugat un pridvor deschis. Acoperişul
este din şindrilă în patru ape cu muchiile rotunjite. În interior se păstrează câteva strane
inscripţionate cu litere chirilice, precum şi carte religioasă şi icoane vechi care provin de la o
construcţie ecleziastică anterioară acestei biserici (Schitul Tisa Sivestri).
1.
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sat Tisa Silvestri, Mănăstirea „Buna Vestire”, ctitorită înainte de 1729, desfiinţată în
1864, reînfinţată în 1993 ca mănăstire de maici.
3. Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi”, cca. mijl. sec. XVIII
2.

Onceşti
sat Bărboasa, Biserica de lemn „Naşterea Maicii Domnului”, 1812-1814, refăcută 18981909
2. sat Bărboasa, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (de zid), ante 1809
3. sat Onceşti, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 1792-1795, rezidită în 1935
4. sat Onceşti, Biserica „Sfântul Nicolae”, ante 1809
1.

Parincea
sat Năneşti, Biserică de lemn, 1780
sat Năneşti, Biserica „Sf. Dumitru”, încep. sec. XIX
sat Năneşti, Biserica „Sf, Voievozi”, încep. sec. XIX
sat Parincea, Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1702 (în Tamaşi, mutată ulterior), transf.
1894, cod LMI – BC-II-m-B-00870
5. sat Parincea, Mănăstirea „Sfinţii Împăraţi”, 1763, consemnată ca schit în 1860,
reconstruită în 1863 de banul Ioan Anastasie, închisă ulterior, reînfiinţată în 1990
6. sat Vladnic, Biserica romano-catolică, 1836, reclădită în 1978
1.
2.
3.
4.

Plopana
1. sat Plopana, Biserica Lipovenească „Biserica la care nu s-a bătut nici un cui din fier”,
sf. sec. XVII, transf. sec. XIX, cod LMI – BC-II-m-B-00874

sat Rusenii de Sus, Biserica de
lemn „Sf. Voievozi”, construită la
1802 de către obştea enoriaşilor
satului pe locul unei biserici mai
vechi (confirmată documentar la
1675), cod LMI – BC-II-m-B00895. Biserica face parte din
categoria celor cu plan treflat, cu
abside laterale şi absida altarului
pentagonale şi pronaosul drept.
Iniţial biserica a avut în faţă un
pridvor peste care ulteior s-a
construit un turn clopotniţă. În
exterior structura iniţială a bisericii
nu este vizibilă datorită acoperirii
2.
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pereţilor cu scândură. Se păstrează două bolduri învelite cu tablă peste care se înalţă crucile
iniţiale ale bisericii. La bază crucile au coarnele zimbrului de pe stema Moldovei. În interior
biserica arată ca o casă ţărănească simplă, dar păstrează două icoane vechi, catapeteasma şi
uşile împărăteşti.
Prăjeşti
1. sat Prăjeşti, Biserica romano-catolică „Sf. Treime”, 1871 (pe lângă ea funcţionează un
seminar franciscan).
2. sat Prăjeşti, Biserică ortodoxă, construită în jur de 1845.
Roşiori
1. sat Poieni, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 1772 restaurată în 1808,
(deasupra intrării, pe pisania dăltuită cu slove chirilice, apare ca an al ctitoriei 1808, ctitori
fiind „Savin Năforniţi ruptaş calfă şi Ecob Săroiu), cod LMI – BC-II-m-B-00880. Biserica
este de plan trilobat, cu abside pentagonale. Reparaţiile făcute în timp au modificat aspectul
exterior al edificiului, singurele elemente vechi care s-au păstrat în exterior fiind crucile de la
capetele coamei. Pe latura de vest i-a fost adăugat, ulterior, un mic pridvor. În interior,
biserica păstrează aspectul iniţial, cu bârne groase fasonate şi nervuri curbate din lemn fiert şi
încovoiat ce alcătuiesc boltele pronaosului şi naosului. Tâmpla bisericii este originală, fiind
compusă din icoane independente pictate în ulei pe lemn. Catapeteasma este pictată la
începutul secolului al XIX-lea, iar icoanele din pronaos ar putea fi mai vechi.
Săuceşti
sat Săuceşti, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 1825, ctitor Ioniţă Sandu Sturza
voievod, restaurată în 1860 de fiul său, Costache Sturza
2. sat Şerbeşti, Biserica „Sf. Nicolae”, 1843-1844
1.

Secuieni
1. sat Secuieni, Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi”, 1778

1.

Stănişeşti
sat Stănişeşti, Biserica „S. Nicolae”, ctitor Alexandru Papadopol Kalimach

Ungureni
sat Bibireşti, Biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae”, 1799, modificată 1839
sat Boteşti, Biserica „Sf. Gheorghe”, 1827
sat Boteşti, Biserica „Sf. Spiridon”, 1859-1862
sat Ungureni, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 1754, cod LMI – BC-IIm-B-00918
5. sat Zlătari, Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1702, modificată în 1894, reparată în 1931.
Tradiţia spune că biserica de lemn a fost adusă de la Cucuieţi-Tamaşi. Biserica are plan
dreptunghiular cu absida altarului pentagonală şi pronaosul poligonal. Ulterior i-a fost adăugat
un pridvor, probabil la 1894. Acoperişul iniţial al bisericii nu se păstrează. Se păstrează uşa
originală din lemn sculptată. În interior sunt bine conservate elementele de tâmplărie atât în
pronaos, cât şi în naos şi altar, cu sculpturi atât pe tavan, cât şi pe boltă. Iconostasul bisericii,
bogat decorat sculptural, datează din secolul al XVIII-lea. Se păstrează icoane vechi, strane
decorate cu rozete solare (pe una fiind incizat cu slove chirilice numele Vasile.
1.
2.
3.
4.

Valea Ursului
sat Buciumi, în 1730 exista Biserica „Sfântul Nicolae”, însă nu se specifică dacă avea
forma actuală şi amplasamentul actual; pe la 1790 se realizează construirea pe amplasamentul
1.
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actual iar ctitorul pare a fi boierul Iordache Ilschi care donează douăsprezece minei ; alte
obiecte de cult ca mineie, clopote, unele veşminte, covoare, cărţi de cult, au fost dăruite de
boierul Nicolae Negruzzi, care făcea parte din divanul ţării; în jurul anului 1800 se dă cu
aproximaţie forma actuală însă au mai fost realizate unele modificări în timp; biserica are
forma unei corăbii; în prezent slujeşte preotul Neguriţă Claudiu.
2. sat Chilii, Biserică; în 1810, paharnicul Vasile Hârţescu a construit pe cheltuiala lui o
bisericuţă din lemn cu vălătuci de lut; această bisericuţă a fost dărâmată din porunca boierului
Dumitru Drăghici, proprietarul moşiei Giurgenilor, tot atunci începând construirea unei
biserici cu zid de cărămidă, construcţie ce se regăseşte şi astăzi; lucrările de construcţie ale
bisericii noi au fost continuate şi duse la sfârşit cu cheltuială boierului Vasile Hârţescu, lucrări
definitivate în anul 1864, când a fost sfinţită de către episcopul Nectarie Hermeziu al
Romanului; cu trecerea anilor, zidăria bisericii începuse a slăbi, din acest motiv biserica se va
închide între anii 1895-1896, timp în care zidăria a fost ancorată cu braţe de fier, s-au renovat
tencuielile şi s-au construit stranele laterale; reparaţiile s-au făcut de către boierul Constantin
Climescu, tutorele minorilor Agarici, în mare parte cu fonduri din averea acestor minori; între
anii 1956-1957, din cauza vechimii şi mai ales a cutremurului din 1940 se fac alte reparaţii,
consolidându-se zidăria, renovându-se tencuielile, se repară pictura şi catapeteasma, s-a
zugrăvit în întregime interiorul, s-a executat parţial pictura în altar, naos şi pridvor; pictura
catapetesmei, veche din 1864, al cărei autor este necunoscut, este bine conservată şi are o
mare valoare artistică dată de stilul bizantin, în culori vii în care predomină verdele şi rozul;
Pictura mai nouă este tot în stil bizantin dar cu unele nuanţe mai moderniste, realizată de
pictorul Negrescu din Roman; în 1988 s-a făcut pictura interioară în ulei, s-a înlocuit
mobilierul din tei cu unul din stejar sculptat, lucrarea durând până în 1991; în anul 1992 s-a
făcut resfinţirea bisericii de către PS Ioachim Vasluianu, Arhiereu vicar al Episcopiei
Romanului şi Huşilor; între 1998-1999 s-a făcut tencuiala exterioară în praf de piatră atât la
biserică cât şi la casa parohială; ca aspect architectural, este în stil simplu românesc, pe
dinafară în formă de corabie cu un singur turn cu profil pătrat; în prezent, la această biserică
slujeşte preotul Viliche Valerică.
3. sat Giurgeni, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”, 1846,
ctitor banul Drăghici
4. sat Giurgeni, Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a Mănăstirii Giurgeni; în anul 1809
făcea parte din ţinutul Roman alături de celelalte schituri din zonă; între anii 1833-1849,
clădirile schitului construite din lemn s-au dărâmat şi au fost înlocuite de construcţii de piatră
şi cărămidă; în anul 1860, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, nu se ştie din ce motiv,
schitul a fost desfiinţat; în 1846 s-a zidit din cărămidă o nouă biserică la Giurgeni (actuala
biserică a Parohiei Valea Ursului cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de
Mir"); la sfârşitul secolului al XIX-lea, schitul a fost reînfiinţat tot ca metoc al Episcopiei
Romanului; a fost ridicat un nou sfânt lăcaş din piatră şi cărămidă (cel actual) prin osârdia
maicilor care vieţuiau aici; în 1928, mănăstirea a fost reparată sub conducerea maicii Xenia
Sion, iar în 1936 avea statut de mănăstire; biserica este bine proporţionată, are aspect
monumental, o turlă înaltă în care sunt aşezate trei clopote turnate în anii 1820; în interior
biserica păstrează două icoane din 1796, o icoană îmbracată în argint din 1831, iconostasul
etc.; decretul 410 din 1959 a forţat pe cei de aici să plece la alte mănăstiri sau să se retragă în
lume; 1a 1 iulie1995, Episcopia Romanului a trimis aici ca preot slujitor pe părintele Antonie
Jeflea, numit mai apoi stareţ cu 1 noiembrie 2000, la aceeaşi dată aşezământul a fost
transformat în mănăstire de călugări; preotul Antonie este ajutat de preotul slujitor Metodie
Dabija; mănăstirea are un mare renume atât în zonă cât şi în ţară prin icoană făcătoare de
minuni, dar mai ales prin calitatea slujbelor Sfântului Maslu.
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sat Muncelul de Jos, Biserica „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”, este construită din
lemn la 1845, de către enoriaşi; biserica de piatră de aici se proiectează în anul 1925, la acea
dată fiind cea mai modernă şi frumoasă din zonă; se sfinţeşte la 8 noiembrie 1953, având
acelaşi hram; de această biserică sătenii vor beneficia doar 21 de ani, până în 1973-1974, când
se produc mari alunecări de teren; biserica, astăzi, are un grad mare de înclinaţie, dând
senzaţia că se poate prăbuşi în orice clipă; Din anul 1974, slujbele religioase se ţin în biserica
de lemn, hramul satului rămânând acelaşi.
6. sat Muncelul de Jos, în zona denumită Fundul Şiştarilor, Biserica „Sfântul Nicolae”,
biserică la care slujeşte preotul Neguriţă Claudiu.
7. sat Valea Ursului, Biserica „Sfântul Dimitrie”, 1846, ctitorită de către banul Dimitrie
Drăghici, proprietarul moşiei Valea Ursului şi intemeietor al satului Giurgeni, fondatorul
„spitalului Drăghici” din Vaslui. A fost sfinţită la 26 octombrie de Veniamin Roset, fost
episcop al Romanului. Al doilea ctitor este epitropul bisericii din acea vreme, Panaite Donici,
fost proprietar al moşiei Valea Ursului, fost ministru al agriculturii, comerţului şi lucrărilor
publice sub domnitorul Carol I, mare donator al „Spitalului Drăghici” din Vaslui; Mormintele
acestor ctitori se află în curtea bisericii; Biserica este parţial înconjurată de un zid ce nu
reprezintă decât un rest din ceea ce fusese odinioară, fapt confirmat şi de conţinutul unor
vechi documente; Biserica din Valea Ursului nu deţine valori de patrimoniu. În prezent
slujeşte preotul Buric Adi.
5.

Vultureni
1. sat Dădeşti, Biserică, încep. sec. XIX
2. sat Medeleni, Biserica „Sf. Voievozi”, 1820, ctitor stolnicul Ioan Tacu
3. sat Valea Salciei, Biserică, 1832
- Construite începând cu secolul al XX-lea şi până în prezent:

1.
2.
3.

Coloneşti
sat Satu Nou, Mănăstire şi chilii pe stil vechi (din cărămidă – în construcţie din 2006)
sat Spria, Biserica „Sf. Mihail şi Gavril” (din cărămidă – în construcţie din 2005)
sat Valea Mare, Biserica din paiantă „Sf. Mihail şi Gavril” (2004)
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sat Coloneşti Biserica baptistă „Betania” (din cărămidă – construită în anul 2002)
Dămieneşti
1. sat Călugăreni, Biserica romano-catolică „Schimbarea la Faţă”, construită din cărămidă
după 1942 (după informaţia din răspunsul la chestionarul nostru – 1947)
2. sat Dămieneşti, Biserica „Buna Vestire”, de cărămidă, 1929-1945
3. sat Pădureni, Biserică de piatră, începută în 2009, aproape de finalizare.
4.

Filipeni
1. sat Brad, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
2. sat Filipeni, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
3. sat Frunteşti, Biserica „Cuvioasa Paraschiva”
Horgeşti
1. sat Bazga, Biserica romano-catolică din bârne, 1950
2. sat Horgeşti, Biserica romano-catolică, construită din cărămidă, 1927-1930
Lipova
1. sat Lipova, Biserica „Buna Vestire”

1.
2.

Negri
sat Mâgla, Biserica romano-catolică, sfinţită 1943
sat Poiana, Biserica romano-catolică „Sf. Anton” (din cărămidă)

Onceşti
1. sat Tarniţa, Biserica „Sf. Ilie” (?)
Parincea
sat Parincea, Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, 1994-2002, lângă vechea biserică de
lemn
2. sat Văleni, Biserica romano-catolică, 1937 (de zid)
1.

1.

Plopana
sat Plopana (ieşirea spre Lipova), Mănăstirea „Sf. Mina”, 1999-2001

Prăjeşti
1. sat Prăjeşti, Biserica ortodoxă „Sf. Voievozi” (din cărămidă)

1.
2.
3.

Roşiori
sat Misihăneşti, Biserica „Sf. Nicolae”, 1911, restaurată şi sfinţită 2005
sat Ruşi, Biserica catolică, 1973
sat Valea Mică, biserică, după 1989

Săuceşti
sat Bogdan-Vodă, biserica romano-catolică, 1957
sat Schineni, Biserica romano-catolică, 1927-1947
sat Siretul (fost Căţeleşti), Biserica ortodoxă „Sf. Vasile”, aflată în curs de prefacere şi
extindere din 2002
4. sat Siretul, Biserica romano-catolică
1.
2.
3.

1.

Traian
sat Bogdăneşti, Biserica romano-catolică, 1958
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2.

sat Traian, Biserica romano-catolică (de zid), 1911-1913

1.

Ungureni
sat Bărtăşeşti, Biserica Ortodoxă, construită din paiantă, 1946

Valea Ursului
1. sat Muncelul de Jos, în zona denumită Fundul Şiştarilor, Biserica „Sfântul Nicolae”,
biserică la care slujeşte preotul Neguriţă Claudiu.

1.

Vultureni
sat Lichitişeni, Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 1908
- Infrastructură culturală
- Muzee, colecţii muzeale

Dămieneşti
Nu există punct muzeal. La nivelul Consiliului local Dămieneşti, sunt depozitate obiecte
tradiţionale aduse din teren (ţesături, unelte, colecţii de manuscrise, fotografii etc.),
considerate ca reprezentative pentru locurile lor de origine, locuri unde cândva a poposit Ion
Barbu, Ion Ionescu de la Brad şi alţii, care pot face obiectul unui punct sau colecţii muzeale.
1.

Prăjeşti
1. sat Prăjeşti, Grădina botanică şi Muzeul sătesc. Inaugurate iniţial la 27 iunie 1965, într-o
sală din şcoală, la iniţiativa şi prin strădania profesorului
Paul Ţaralungă (1921-2012).
În 7 iunie 1970 a fost inaugurat oficial, în
prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, în sediul fostei
primării. Muzeul adăposteşte cca. 3000 de piese, grupate
în şapte secţii: Geologie, Paleontologie, Arheologie,
Numismatică, Etnografie, Botanică şi Zoologie. În anul
1995, în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie
„Iulian Antonescu” Bacău expoziţia a fost reorganizată
şi vernisată.
În anul 2010 profesorul Paul Ţarălungă donează Primăriei comunei Prăjeşti
Grădina Botanică şi Muzeul sătesc spre administrare, instituţie care în 2011 renovează şi
reorganizează Muzeul sătesc din Prăjeşti.
În cadrul expunerii sunt prezentate pentru domeniul geologiei diverse fragmente
de roci, flori de mină etc.; pentru domeniul arheologiei sunt expuse în cadrul acestui muzeu
sătesc obiecte aparţinând epocilor istorice atestate pe raza localităţii Prăjeşti, şi anume:
obiecte aparţinând culturii Cucuteni (vase, fragmente ceramice, unelte din piatră şi os etc.),
epocii bronzului (celturi şi topoare din bronz, fragmente ceramice, unelte din piatră etc.),
epocii romane (pe teritoriul localităţii Prăjeşti a fost descoperit un tezaur monetar roman), din
perioada medievală, precum şi piese din epoca modernă şi contemporană (pistoale, grenade,
foarfeci, fier de călcat etc.); pentru domeniul etnografiei sunt prezente în cadrul expoziţiei
numeroase piese specifice zonei din domeniul costului popular, piese de interior realizate din
lemn sau cusături, al uneltelor casnice, untelor agricole, de vânătoare, pescuit etc.
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Iniţia
torul
acestui
muzeu,
profesorul Paul
Ţarălungă,
a
realizat
numeroase
expoziţii
itinerate şi a fost popularizat în diverse ocazii.

Grădina Botanică ocupă 2 ha, având peste 300
specii de arbori, plante exotice şi indigene, dispuse în
două sectoare: cel dendrologic (peste 0,5 ha) şi cel
taxonomic, cu plante acvatice, de stâncă şi medicinale, de
nisipuri şi ornamentale şi un rosarium.

- Biblioteci publice şi şcolare, cămine culturale
- Coloneşti – 3 biblioteci: 2 şcolare şi una publică (Biblioteca Comunală Coloneşti)
- Dămieneşti – 2 biblioteci: una şcolară, una publică (În satul Damienesti,există o bibliotecă
comunală, „Ion Barbu”); 2 cămine culturale: În satul Drageşti,comuna Dămieneşti,judeţul
Bacău funcţionează un camin cultural ,amplasat in centrul localităţii,care se află intr-o stare
funcţionabilă,şi unde s-ar putea amenaja un punct muzeistic local.
- Filipeni – 3 biblioteci, din care una publică (Biblioteca Comunală „Gheorghe Bărgăoanu”; 3
cămine culturale
- Horgeşti – 4 biblioteci, din care una publică
- Izvoru Berheciului – 2 biblioteci, din care una publică 1
cămin cultural
- Lipova – 4 biblioteci, din care 3 şcolare şi una publică
- Negri – 3 biblioteci, din care una publică; 1 cămin cultural
- Odobeşti – 2 biblioteci şcolare
- Onceşti – 3 biblioteci, din care una publică (Biblioteca
„Ariton Vraciu” Onceşti)
- Parincea – 5 biblioteci, din care 4 şcolare şi una publică; 4
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cămine culturale
- Plopana – 3 biblioteci, din care 2 şcolare şi una publică
- Prăjeşti – 1 bibliotecă şcolară; 1 cămin cultural
- Roşiori – 2 biblioteci, din care 1 şcolară şi 1 publică; 1 cămin cultural
- Săuceşti – 3 biblioteci, din care 1 publică
- Secuieni – 3 biblioteci, din care 1 publică şi 2 şcolare; 1 cămin cultural
- Stănişeşti – 6 biblioteci, din care 5 şcolare şi 1 publică
- Traian – 2 biblioteci, din care 1 publică (Biblioteca „Vasile Alecsandri” – 10.000 volume)
- Ungureni – 5 biblioteci, din care 4 şcolare şi 1 publică; 5 cămine culturale
- Valea Ursului – 2 biblioteci şcolare, 3 cămine culturale (Buciumi – clădire 1914, Giurgeni,
Valea Ursului)
- Vultureni – 3 biblioteci, din care una publică; 2 cămine culturale (în Godineştii de Jos şi
Ghilăveşti)
- Meşteşuguri specifice
Dintre meşteşugurile ţărăneşti care au rezistat timpului şi care se mai practică pe scară
redusă sunt: torsul şi ţesutul; prelucrarea lemnului (unelte şi ustensile de uz casnic); fierăritul.
Prelucrarea fibrelor textile: O activitate casnică principală a fost, din timpurile cele
mai îndepărtate, prelucrarea fibrelor textile şi confecţionarea celor două sortimente de
produse: textile de casă si ţesaturi pentru îmbrăcăminte. Fibrele textile prelucrate în
gospodaria locală au fost lâna, cânepa si inul. Cânepa şi inul erau cultivate pe lângă fiecare
gospodarie, întrucat deţineau o pondere importanta ca materie primă pentru tors şi ţesut. După
recoltatul plantelor, acestea se strâng în snopi, apoi, după uscare, se depun în topile special
amenajate. Dupa putrezirea părţii lemnoase se scot din topile si se aseaza la soare pentru a se
usca. Dupa o uscare perfecta, snopii se melitau, intai in melitoi pentru a se rupe marunt partea
lemnoasa, apoi in melita, cu care ocazie se indeparta aceasta parte lemnoasa (puzderie),
rezultand fuiorul. Ultima operatiune este pieptanatul cu ajutorul ragilei si al pieptenilor, apoi
mai multe fuioare sunt inmanuncheate intr-un caier, urmand a fi tors. Firele mai groase de
canepa (haldanele), inainte de a fi melitate sunt batute cu maiul pentru a se muia partea
lemnoasa.
Din fibrele pieptanate de canepa si de in se realizeaza prin tors fire pentru urzeala, iar
bucii sunt torsi pentru bateala, obtinandu-se astfel toalele pentru asternut in camere, precum si
saci. Din firele de canepa se tese panza pentru camasi si itari, iar din in panza este folosita
pentru confectionarea camasilor de sarbatoare, precum si a asternuturilor. Lana, materia prima
de baza pentru tors si tesut, se prelucreaza in mai multe faze. Dupa tuns, urmeaza spalatul care
se face in ciubere mari, cu apa fierbinte si cu lesie din cenusa de fag sau mesteacan. De multe
ori, usucul rezultat este folosit ca leac impotriva reumatismului sau ca ingredient pentru
prepararea unor alifii. Dupa spalare, se limpezeste la rau, apoi se usuca pe garduri. Astfel
curatata, lana este scarmanata manual si pieptanata cu fosalaii pentru a se separa cele doua
calitati: parul (lana cu firul lung) folosit la urzeala si canura pentru bateala sau pentru impletit.
Parul, precum si canura se repartizeaza in caiere pentru a fi toarse in furca cu ajutorul
fuselor (furca numindu-se si cujeica). Pentru anumite folosinte firele toarse sunt rasucite cu
druga, apoi facute gheme si sculuri (pentru a fi vopsite). Pentru pregatirea firelor de lana sau
canepa si in vederea tesutului, se folosesc diferite instalatii care pot fi usor manevrate:
vartelnita, raschitorul, urzitorul si sucala cu care se fac tei (tevi din soc lungi de aproximativ
20 cm). Din firele de in, canepa, lana si bumbac (cumparat de la pravalie) se obtin diferite
tesaturi: panza pentru camasi (de lucru sau de sarbatoare), itari, sumane, cioareci, plocazi,
covoare, cergi, macaturi, prosoape, pristori, barnete, braie.
Dulgheritul: Dulgheritul este un mestesug vechi si foarte important, necesitand nu
numai unelte pentru cioplirea lemnelor, in vederea construirii locuintelor, adaposturilor pentru
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animale si diferite produse etc., ci si cunostinte tehnice de imbinare, inaltare, orientare, pentru
ca acestea sa ofere o cat mai buna si sigura adapostire si sa reziste cat mai mult timp
intemperiilor. Adeseori gospodarii ciopleau lemnele necesare pe indelete, si doar cand le
cladeau apelau la dulgherii locali. Alaturi de constructiile obisnuite, acesti mesteri inaltau si
constructiile obstesti, in primul rand bisericile precum si poduri.
Lemnul brut desemnat a fi folosit la diferite tipuri de constructii era pregatit pentru a fi
cioplit. Pentru aceasta erau confectionate doua capre pe care erau potriviti butucii pentru
lucru. Prima operatiune este sfaruitul, adica insemnarea, in lungul acestuia a locului pe unde
trebuie cioplit, cu ajutorul unei sfori inmuiata intr-un amestec de carbuni cu apa. Pe locurile
insemnate astfel se cioplea din gros cu toporul, apoi se finisa cu barda. Lemnul era cioplit pe
doua sau patru parti, conform destinatiei acestuia. In cazurile unor butuci mai grosi, acestia
erau despicati cu ajutorul unui ferastrau cu dintii mari, numit trasca. Alte unelte specifice
acestei meserii sunt: joagarul, ferastraul de mana, compasul, sfredele diferite, rindele, dalti,
maiul de lemn, firul cu plumb sau polobocul, nivela cu bula de aer - vaservag -, clupa, bardita
pentru batut dranita, cutitoaia. Ca unitati de masura, dulgherii intrebuintau degetele, latul
palmei, schiopa, palma, pasul si cotul. In prezent se foloseste metrul.
Incheierea barnelor la colturi se realizeaza prin tehnici diverse. Una din acestea este
incheierea staneste ori in chetori, reprezentand incheietura la care capetele barnelor nefiind
retezate uniform, ies neregulat in afara cladirii. O alta tehnica este in magla, constand din
faptul ca barnele sunt tot petrecute la capete, dar sunt retezate uniform pe toata inaltimea
peretilor. Alte procedee de imbinare a barnelor la colturi sunt: in catei, in coada de peste, in
zimturi. Tehnica cea mai noua, neintalnita la constructiile dinainte de 1900, este aceea numita
in amnare (in stalpi).La casele batranesti, barnele ramaneau aparente in exterior. Se tencuia
doar in jurul ferestrelor, iar in interior se tencuiau peretii in intregimea lor, apoi erau lipiti
(fetiti) si varuiti.
Ca forma, acoperisurile erau in patru ape la case si in doua ape la constructiile anexe.
Pentru acoperisuri era nevoie de o schelarie solida formata din capriori, care la capete se fixau
in cate doua grinzi numite costoroabe. In partea superioara capriorii se imbinau cap la cap,
prin daltuitura.
Tamplaria: Cunoscuta si sub numele de stolerie apare ca mestesug specializat in a
doua jumatate a veacului al XVIII-lea. Din punct de vedere etimologic, acest cuvant deriva de
la ucraineanul stoljar, desemnand persoana specializata in confectionarea pieselor de mobilier.
Trecerea la noul tip de locuinta, cu doua incaperi si tinda centrala, face necesara
aparitia acestui mestesug care asigura confectionarea usilor si a ferestrelor. Intr-o prima faza,
dulgherii mestereau mobilierul strict necesar gospodariei, ulterior au aparut cele doua meserii,
bine determinate functional. Mobilierul dulgheresc era executat din scanduri cioplite cu
toporul, barda si cutitoaia, incheiate in ulucuri, ca sindrilele de pe case prinse in cuie de lemn.
Fata de uneltele pe care le folosea dulgherul in mod curent, tamplarul recurge in mod
obligatoriu la o masa de tamplarie, hobelbanc - masa pentru geluit - ferastraie de mana de
diferite tipuri, ferastraul coada de vulpe, coada de soarece, horjuri, gealaul, raubancul,
faltuitorul, gura de broasca etc. Principalele lucrari efectuate de tamplari: podisoare, cuiere,
dulapuri, credente, paturi, scaune, laite cu spatar sau fara spatar, mese, lazi de zestre, coltare,
hambare, cufere, cadre pentru verande. Dupa introducerea caselor cu etaj, tamplarii
confectioneaza scarile de urcat la etaj.
Prelucrarea artistica a lemnului: Preocuparea pentru prelucrarea artistica a lemnului
isi gaseste multiple explicatii, dar una dintre cele mai plauzibile consta in aceea ca materialul
se preteaza la intrebuintari diverse, cu multa usurinta, iar decorarea propriu-zisa se realizeaza
cu unelte simple (topor, barda, dalta, briceag), nepresupunand tehnologii elaborate minutios.
Un alt argument il poate constitui faptul ca lemnul a fost prelucrat artistic de om inaintea
lutului, constituind astfel materialul asupra caruia s-au imprimat primele insemne decorative.
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Din punct de vedere al tehnicilor folosite, nu se poate vorbi de sculptura in lemn
propriu-zisa, intrucat rareori se realizeaza detasarea completa a unui volum, insa se folosesc
alte tehnici: crestarea, incizia, pirogravarea, intarsia, cojirea, incovoierea, cioplirea,
infasurarea si impletirea, incrustarea si, in cazuri deosebite, tehnica ronde-bosse, de asemenea,
perforarea (traforarea), iar pentru botele ciobanesti turnarea sau umplerea cu metal (cositor).
Sub raport ornamental, obiectele de lemn incearca sa suplineasca, prin mijloace de expresie
proprii, lipsa culorii, urmarindu-se indeobste evidentierea insusirilor naturale ale esentei
lemnoase. Din punct de vedere morfologic, pot fi distinse mai multe categorii de elemente,
motive si compozitii ornamentale: geometrice, zoomorfe, fitomorfe, cosmice, liber desenate si
mixte. Ca motive antropomorfe s-a identificat reprezentarea realista a doua motive: mana in
varianta pumn si capul de om, motive desprinse din partea superioara a botelor ciobanesti.
Compozitia antropomorfa realizata prin incizie este foarte des intalnita si, de obicei, expune
ciobanul cu oile in diferite ipostaze. Ca motive ornamentale geometrice se pot distinge dintele
de lup, zimtii, spirala si cercul incizat sau decupat prin care se face trecerea spre cosmomorf
realizandu-se decoratii de mare vechime ca roza vanturilor, sau motivul solar in toate
variantele lui. Se intalnesc, de asemenea, patratul, rombul, sau arcul de cerc si funia sau
torsada prin care se realizeaza zoomorful reprezentarii sarpelui, iar ornamentele vegetale, de
obicei reprezentate in maniera naturalista si uneori stilizat - crenguta de brad, frunza, conul,
floarea - recurg la rezolvarea motivului in functie de tehnica folosita tot prin tusa dreapta sau
curba derivata din arc de cerc.
Produse tradiţionale locale de artizanat: faţă masă, ştergar, mileu, pernuţă decor,
trăistuţă, costum tradiţional, fluier, coş pănuş, coş răchită, lingură din lemn sculptată.
Zonă cu specific agricol/zootehnic, mesteşugarii regăsiţi la un moment dat în zona
noastră sunt pe cale de dispariţie. Tâmplarii nu mai au cautare (termopanele i-au eliminat),
dogarii nu mai practică meseria, fierarii prestează ocazional servicii catre terţi, din pacate din
ce în ce mai puţine şi neprofitabile, cât despre pielari/croitori se vorbeşte numai la trecut. S-au
practicat confectionarea diferitelor obiecte din nuiele, dar a dispărut cererea, ulterior oferta.
Există potenţial (materiale) pentru realizarea la scară a obiectelor de artizanat.
Confectionarea elementelor de port este o îndeletnicire perpetuată şi cu posibilităţi
de revigorare prin realizarea de elemente de artizanat legate de specificul zonal şi turismul
cultural.
- Tradiţii folclorice
Coloneşti: obiceiuri familiale – obiceiurile la naştere; obiceiurile de nuntă; obiceiurile
de înmormântare; obiceiurile calendaristice – obiceiurile de iarnă: colinde, alaiuri cu măşti,
„Pluguşorul”, jocul „Capra”; obiceiurile de primăvară: mărţişorul; obiceiurile de toamnă: ziua
recoltei.
Prăjeşti: Ziua dragostei si a prieteniei – dragobete ( este sarbatorita in data de 24
februarie cu muzica si poezie); Matahalele de la Prajesti ( sarbatoare ce celebreaza „Lasatul
secului”, ultima zi înainte de a incepe Postul Mare, se sarbatoreste in fiecare an cu spectacol
de muzica populara); Martisor ( expozitie de martisoare a elevilor din com Prajesti); Hramul
bisericii romano-catolice ( se sarbatoreste in fiecare an pe data de 3 iunie ); Hramul bisericii
ortodoxe (se sarbatoreste in fiecare an pe data de 8 noiembrie de sfintii Mihail si Gavril); Ziua
recoltei (se sarbatoreste in fiecare an cu spectacol de muzica populara si expozitie de produse
agricole, in ultima duminica din octombrie); Festivalul local al obiceiurilor de iarna (pastrarea
traditiei privind obiceiurile de iarna (jocul caprei, irozii, calutii, jienii, ursul)
- Elemente de port
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Costumul bărbătesc este format din: ie ce se poartă cu poale din pânză topită de
bumbac brodată cu bumbac roşu şi negru, poale pentru cămaşa bărbătească din pânză topită
de bumbac brodată cu bumbac roşu şi negru, brâu 13x150 cm ţesătură în război, roşu, negru şi
alb, iţari din stofă de bumbac, (opţional: ilic bărbătesc din aba (stofă de lână) brodată cu şnur
negru şi mătase roşie sau cu flori).
Costumul femeiesc este format din: ie din pânză de bumbac brodată cu bumbac roşu şi
negru, catrinţa 70/140 cm, ţesătură în război, roşu, negru şi alb, bârneaţa 6x150 cm, ţesătură în
război roşu, negru, galben şi fir argint, poale din pânză de bumbac brodată cu bumbac roşu şi
negru (opţional: vesta din pânză de bumbac brodată cu bumbac roşu şi negru).
- Tradiţii culinare
Produse tradiţionale locale – alimente din carne de porc: slănină afumată, cârnaţi,
tobă; diverse: zacuscă, murături, plăcinte poale’n brâu, dulceaţă de cireşe

- Asociaţii culturale din zona GAL-ului
-

Asociaţia Cultural-Educativă din Săuceşti
Asociaţia „Frăţia” Coloneşti
Asociaţia „Gheorghe Avramescu” Prăjeşti
Fundaţia“Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”, filiala Coloneşti
- Monografii

Coloneşti
Există întocmită „Strategia de dezvoltare a comunei Coloneşti în perioada 2010-2020”
strategie care prevede şi realizarea monografiei comunei Coloneşti
Dămieneşti
La nivelul localităţii Dămieneşti s-a întocmit o monografie care prezintă pagini de istorie,
repere ale evoluţiei urbei de la prima atestare (1624) şi până în prezent: Ioan Ungureanu,
Comuna Dămieneşti de pe Siretul mijlociu. Pagini de istorie, Editura Magic Print, 2011,
752p.
Filipeni
Prof. Ion Cernat, Monografia satului Filipeni
Maria Păvăluţă, înv. Dumitru Arbureanu, Monografia Şcolii primare Lunca
Onceşti
Prof. Octavian Iftimie, Monografia comunei Onceşti, 2008
Prăjeşti
Eduard Straub, Complex Muzeal Prăjeşti şi Grădina Botanică, 2003
Eduard Straub, Comuna Prăjeşti, judeţul Bacău, File de monografie, 2006
Traian
Vasile E. Tofan, Monografia comunei Traian, 1979, manuscris donat Bibliotecii „Vasile
Alecsandri” Traian
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- Tipuri de turism practicate în zonă
Prăjeşti: Datorită faptului că în comună există Complexul Muzeal si Gradina
Botanica „Paul Ţarălungă” se practică turismul cultural.
Există posibilitatea practicării turismului religios, agroturismului etc.

III. CONSIDERAŢII FINALE ASUPRA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ŞI CULTURAL ŞI
A CONTRIBUŢIEI ACESTUIA LA DEZVOLTAREA ZONEI

Patrimoniul arhitectural şi cultural văzut ca punct de sprijin şi de dezvoltare a
industriei locale (IMM-uri, Asociaţii familiale, PFA – axate pe meşteşuguri: produse culinare
tradiţionale şi băuturi tradiţionale, produse artizanale din textile, lemn, ceramică, piele,
metale) trebuie privit prin prisma urmatoarelor aspecte:
- Ocupaţiile tradiţionale – creşterea animalelor, exploatarea lemnului, agricultura etc. –
pot fi utilizate ca furnizoare de materii prime pentru celelalte industrii;
- Dezvoltarea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale poate duce la crearea de noi
locuri de muncă şi realizarea de venituri suplimentarea bugetului local. Cultivarea
specificului zonal şi revitalizarea acestor meserii tradiţionale este o pârghie pentru
promovarea diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea consumului
acestor produse de la comunitate la un public mai larg, ce poate fi atras prin turism şi
prin forme complexe de comercializare;
- Dezvoltarea unui turism rural tradiţional axat pe o reţea de puncte de cazare,
alimentaţie publică, ateliere meşteşugăreşti şi obiective cultural-istorice;
- Producerea si comercializarea retetelor culinare traditionale.
Utilizarea patrimoniu arhitectural si cultural ca factor de sprijin in vederea dezvoltarii
economice a zonei este realizabila sub conditia implementarii unor masuri cum ar fi:
- Creşterea vizibilităţii patrimoniului arhitectural şi cultural al GAL-ului Colinele
Tutovei;
- Utilizarea schimbului intercultural pentru dezvoltarea legăturilor cu alte organizaţii
similare din ţară şi străinătate;
- Utilizarea elementelor de patrimoni ca factor de popularizare eficienta a regiunii şi de
atragere a turiştilor;
- Valorizarea acelei parti a patrimoniului arhitectonic si cultural reprezentata de
monumentele şi cimitirele eroilor din cele două războaie mondiale in parteneriat cu
asociatiile de veterani de razboi din tara si străinătate;
- Dezvoltarea unei structuri de sprijin public-privat pentru organizarea de activităţi
culturale, punerea în valoare a monumentelor, dezvoltarea şi conservarea
meşteşugurilor tradiţionale etc;
- Realizarea unei infrastructuri care să asigure accesibilitatea la monumente (drumuri,
cale ferată, poduri etc.);
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Revalorizarea şi reinserţia patrimoniului imaterial în viaţa comunităţilor umane şi a
indivizilor, în special a tinerelor generaţii;
- Protejarea originii, a originalităţii, a autenticului, precum şi a drepturilor
comunităţilor în care aceste forme de expresie culturală in care au luat naştere şi a artizanilor
care le (re)creează, le perpetuează şi le transmit generatiilor viitoare.
-



Nivel de aşteptare al intervievaţilor:

Locuitorii din zona GAL-ului Colinele Tutovei resimt lipsa unor activităţi culturale
organizate.
Dămieneşti: Nu exista un studiu pe cultură efectuat la nivelul comunei, dar în urma
discuţiilor cu cetăţeni de diferite vârste, s-a constatat o anumita stare de nostalgie după
serbările/activităţile/acţiunile din perioada comunistă şi care păstrau din tradiţiile ce au
caracterizat aceasta zonă: dansuri populare specifice, traditii de Crăciun şi Anul Nou, etc.
Filipeni: Reactivarea căminelor culturale din satele Filipeni, Mărăşti şi Frunteşti, prin
desfăşurarea de spectacole de muzică şi dans, teatru pentru copii, susţinute de trupe de artişti
profesionişti şi amatori.
-
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2. Economia locală
2.1 Repartizarea populaţiei active

2006
%
2007
%
2008

Total
populaţie
activă
2450
2598
2582

Sector
agricol
195
7,96
146
5,62
77

Sector
industrial şi de Sector
artizanat
comerţ
438
234
17,88
9,55
537
318
20,67
12,24
665
304

Sector
de privind
serviciile
1583
64,61
1597
61,47
1536

%
2,98
25,76
11,77
59,49
2009
2772
115
754
294
1609
%
4,15
27,20
10,61
58,04
2010
2583
104
601
336
1542
%
4,03
23,27
13,01
59,70
Media pe ultimii 5 ani
2597
112
599
297
1573
%
4,4
22,57
10,71
61,72
Tabelul centralizator mai sus prezentat cumulează datele din tabelele care urmează şi
care au ca sursă: adresa nr.3058/27.01.2012 INA Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău +
"Anuarul statistic al judeţului Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru Statistică, ediţia
2011 .
Populaţia activă rămâne constantă pe parcursul celor 5 ani, putem spune că indicatorii
demografici nu influenţează foarte mult secţorul economic.
Economia locală cunoaşte o scădere a înteresului pentru agricultură şi silvicultură în
favoarea sectorului de servicii.
 agricultura şi silvicultura 4,4%;
 sectorul serviciilor 61,72%;
Sectorul serviciilor cuprinde şi salariaţii instituţiilor bugetare din comunitate.
Scăderea interesului pentru agricultură se datorează:
 implementării unor elemente specifice urbanului (industrie de procesare a
produselor agricole, dezvoltarea infrastructurii, extinderea activităţilor
culturale);
 costuri mari pentru lucrările agricole;
 alocaţii mici /ha la plata pe suprafaţă;
 producţii scăzute datorate solurilor sărace;
Din punct de vedere ocupaţional, sectorul serviciilor deţine supremaţia, urmat de
sectorul industriei şi de atrizanat.
În anul 2008 interesul pentru agricultură şi silvicultură a scăzut îngrijorător, după care
creşte uşor dar nu ajunge la nivelul anulu 2006.
Analizănd statisticile prezentate în tabelele de mai jos observăm comunităţi în care
sectorul agricol şi silvic este total nereprezentat, dintre acestea amintim: Coloneşti, Izvorul
Berheciului, Valea Ursului, la care se alătură până la sfârşitul perioadei studiate şi alte
comunităţi cum ar fi Filipeni, Odobeşti, Onceşti, Prăjeşti, Secueni, Stânişeşti.
Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de peste 15 ani care au desfăşurat o
activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră, în scopul obţinerii
unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.
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Pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali nerenumeraţi care lucrează în
agricultură, durata minimă este de 15 ore (conform INS).
Populaţia ocupată se clasifică în categorii de persoane ocupate în funcţie de statutul
profesional:
 salariat – este considerată persoana care-şi exercită activitatea pe baza unui
contract de muncă într-o unitate economică sa socială, indiferent de forma de
proprietate sau la persoane particulare, în schimbul unei renumeraţii sub formă
de salariu;
 patron - este considerată persoana care-şi exercită activitatea în propria sa
unitate, pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau mai mulţi salariaţi;
 lucrător pe cont propriu - este considerată persoana care-şi exercită activitatea în
unitatea proprie sau într-o afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind
ajutat sau nu de membrii familiei nerenumeraţi;
 lucrători familiari nerenumeraţi – respectiv persoane care-şi exercită activitatea
într-o unitate econpmică familială condusă de un membru al familiei sau rudă,
pentru care nu primeşte renumeraţie sub formă de salariu sau plată în natură.
Gosopăria ţărănească (agricolă) este considerată o astfel de unitate.
2006
Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

Total populaţia
Sector
activă (personal
agricol
salariat)

Sector
industrial
şi artizanat

Sector
de
comerţ

Sector
privind
serviciile

69
70
66
121

0
13
1
2

0
3
1
6

2
1
5
8

67
53
59
105

44
91
93
82
56
130
122
115
68
413
95
116
334
121
79
97
2382

0
1
4
2
0
4
13
1
1
44
16
8
67
3
14
0
194

0
13
14
9
0
19
29
44
1
161
2
0
97
3
4
0
406

6
2
7
15
3
13
10
17
12
40
16
10
33
12
4
0
216

38
75
68
56
53
94
70
53
54
168
61
98
137
103
57
97
1566
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2007

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

Total populaţia
activă
(personal
salariat)
65
73
64
150
48
88
91
88
54
175
98
102
68
510
77
112
313
164
77
87
2504

Sector
agricol

Sector
industrial
şi artizanat

Sector
de
comerţ

Sector
privind
serviciile

0
12
0
4

1
6
4
15

0
2
4
16

64
53
56
115

0
0
1
0
0
5
13
1
2
34
3
5
50
1
14
0
145

1
12
17
4
1
47
7
51
0
232
0
1
87
3
3
0
492

7
3
8
23
2
14
10
2
12
102
16
13
44
13
3
0
294

40
73
65
61
51
109
68
48
54
142
58
93
132
147
57
87
1573
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2008

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

Total populaţia
activă (personal
salariat)
72
72
83
154

Sector
agricol
0
6
0
14

Sector
industrial
şi artizanat
1
7
22
8

Sector
de
comerţ
5
5
3
12

Sector
privind
serviciile
66
54
58
120

56
105
200
102
51
188
96
86
61
453
80
123
186
174
73
90
2505

0
2
2
0
0
5
13
0
2
3
14
3
4
1
7
0
76

3
14
130
22
1
45
5
30
0
271
3
2
70
1
4
0
639

10
8
7
15
4
20
6
12
7
62
11
19
44
18
2
0
270

43
81
61
65
46
118
72
44
52
117
52
99
68
154
60
90
1520
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2009

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

Total populaţia
activă (personal
salariat)
89
75
68
159

Sector
agricol
0
6
0
1

Sector
industrial
şi artizanat
1
6
1
11

Sector
de
comerţ
5
1
4
11

Sector
privind
serviciile
83
62
63
136

63
115
228
121
219
193
109
95
60
384
89
115
227
116
83

0
2
2
0
0
4
13
0
0
3
0
5
70
1
7

10
4
143
16
174
57
10
37
0
205
5
1
38
0
3

7
6
10
13
2
25
5
3
8
62
13
17
38
21
14

46
103
73
92
43
107
81
55
52
114
71
92
81
94
59

97
2705

0
114

0
722

0
265

97
1604
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2010

Comuna
Coloneşti
Dămieneşti
Filipeni
Horgeşti
Izvorul
Berheciului
Lipova
Negri
Odobeşti
Onceşti
Părincea
Plopana
Prăjeşti
Roşiori
Săucesti
Secuieni
Stănişeşti
Traian
Ungureni
Vutureni
Valea Ursului
TOTAL

Total populaţia
activă (personal
salariat)
74
61
64
145
60
116
175
119
214
235
110
66
59
349
77
108
198
155
72
97
2554

Sector
agricol
0
6
0
3

Sector
industrial
şi artizanat
0
0
0
3

Sector
de
comerţ
6
0
6
11

Sector
privind
serviciile
68
55
58
128

0
2
2
0
0
4
11
0
1
4
0
0
60
1
9
0
103

9
10
97
13
162
65
5
2
0
201
4
0
24
0
1
0
596

9
8
13
16
5
69
8
9
6
43
13
19
36
20
13
0
310

42
96
63
90
47
97
86
55
52
101
60
89
78
134
49
97
1545

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

2.2 Agricultură
Componentă esenţială a peisajului geografic, modul de utilizare a terenurilor diferă în
funcţie de condiţiile de mediu şi de evoluţiile economico-sociale. În această perspectivă,
Colinele Tutovei, regiune cu relief fragmentat, situat în plină zonă de climat continental, cu
nuanţe de excesivitate spre sud-est, se remarcă prin câteva particularităţi :
 Cea mai mare pondere din suprafaţa bazinului este reprezentată de terenurile
arabile 51,64%. Aceste suprafeţe se dezvoltă în partea sa inferioară şi mijlocie,
unde şi pantele versanţilor sunt relativ moderate.
 Specificul agricol al bazinului este vizibil şi din ponderea celorlalte categorii de
utilizare, care urmează ca procentaj (cu excepţia arealelor construite): agricultura
complexă (combinaţii de culturi anuale şi multianuale), viţa de vie, păşunile şi
terenurile cu folosinţă mixtă (de exemplu amestec de porumb cu păşune).
Categoria suprafeţei agricole
Total fond funciar
Suprafaţa agricolă totală
d.c. Arabil
Fâneţe
Păşuni
Vii şi pepiniere viticole
Livezi şi pepiniere pomicole
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră
d.c. Păduri
Construcţii
mp
Drumuri şi căi ferate
Km
Ape şi bălţi
Alte suprafeţe

Ha

%

108.581
78.622
56.031
1.573
18.592
1.161
1.265

100
72,41
51,60
1,45
17,12
1,07
1,17

22.323
22.323

20,55

259.700

2,39

1.785
1.806
1448

1,83

Din tabelul de mai sus, se desprind următoarele concluzii:
 Suprafaţa totală a teritoriului GAL Colinele Tutovei este de 108.581 ha;
 56.031 ha (51,60%) este teren arabil, pe care se află culturi cerealiere (grâu,
ovăz, porumb), legumicole, plante furajere, plante tehnicei.
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Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă pe localităţile GAL-ului la 31 decembrie 2009

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comuna

Arabil

Păşuni

Valea Ursului
Dămieneşti
Roşiori
Lipova
Săucesti
Negri
Prăjeşti
Traian
Secuieni
Odobeşti
Plopana
Ungureni
Filipeni
Izvorul Berheciului
Coloneşti
Părincea
Onceşti
Horgeşti
Vutureni
Stănişeşti
TOTAL

3111
2830
2107
2277
3559
2490
668
2645
2058
2053
2674
3767
3766
2935
2041
3667
2184
3084
3631
4484
56.031

1112
436
427
638
825
518
450
449
1361
790
933
1161
1488
1337
1008
1006
934
611
1675
1433
18.592

Fâneţe
178
0
47
83
0
52
8
8
268
104
228
167
48
102
8
19
70
79
45
59
1.573

Sursa: Studiu de mediu

Terenuri şi culturi agricole
Suprafeţe culturi agricole

Vii
27
7
21
25
29
44
165
47
18
10
52
76
78
44
23
66
10
145
120
154
1.161

Livezi
0
0
53
42
4
73
0
9
29
50
432
0
301
32
0
22
5
109
0
104
1.265
ha

Total
agricol
4428
3273
2655
3065
4417
3177
1291
3158
3734
3007
4319
5171
5681
4450
3 080
4780
3203
4028
5471
6234
78.622
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Denumire
UAT

Total
suprafaţă
UAT
(ha)

0
1
Valea Ursului
5964
Dămieneşti
3933
Roşiori
4575
Lipova
5417
Săucesti
5226
Negri
3918
Prăjeşti
1984
Traian
3596
Secuieni
5013
Odobeşti
4384
Plopana
5773
Ungureni
8638
Filipeni
7368
Izvorul
5713
Berheciului
Coloneşti
4468
Părincea
6508
Onceşti
4747
Horgeşti
5967
Vutureni
7281
Stănişeşti
8108
TOTAL = 108.581
Sursa: Studiu de mediu

Suprafaţă
teren
arabil
(ha)
2

Cereale (ha)
Prăşi
toare

Păioa
se
3

4

Alte culturi (ha)

Legume

Plante
furajer
e

Plante
tehnice

5

6

7

3111
2830
2107
2277
3559
2490
668
2645
2058
2053
2674
3767
3766

1035
155
640
347
1800
191
50
325
80
500
160
675
130

790
2309
1003
830
1110
1300
555
1639
890
500
950
1595
1250

213
80
20
101
210
89
30
1
2
10
60
39
150

390
104
150
643
379
315
8
1
930
500
1444
1191
1838

0
182
220
100
60
100
25
20
21
300
60
0
0

2935

150

680

110

1639

0

2041
3667
2184
3084
3631
4484
56031

47
430
200
1200
700
469
9.284

436
810
1036
1229
1500
1592
22.004

85
315
97
25
131
71
1.839

960
902
650
350
900
1600
14894

2
203
45
280
400
64
2082

Altele

683
0
74
256
0
495
0
659
135
243
0
267
398
356
511
1007
156
0
0
688
5928

Din suprafaţa toatală de 56 031 ha teren arabil, repartiţia pe categorii de culturi este
următoarea:
o 22.004 ha (39,27 %) pentru cultura cerealelor prăşitoare (porumb);
o 14.894 ha (26,58 %) pentru cultura plantelor furajere;
o 9.284 ha (17,10%) pentru cultura cerealelor păiase (orz ovăz);
o 2.082 ha (3,71 %) pentru cultura plantelor tehnice;
o 1.839 ha ( 3,28%) pentru cultura legumelor;
o 5.928 ha ( 10,57%) alte culturi
În teritoriul GAL-ului nu exista exploataţii agricole de dimensini mari, majoritatea se
încadrează între 2 şi 20UDE.
Fermierii sunt definiţi ca persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile dau membrii săi îl deţin, care
desfăşoară activităţi agricole în scopuri productive sau care menţin teritoriul agricol în "Bune
Condiţii Agricole şi de Mediu".

În comuna Filipeni există o Plantaţie ecologică de cătină în anul II de conversie.
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Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului (ICPA), în baza studiilor elaborate pentru verificarea calităţii solului,
climat, relief, condiţii de umiditate a solului a declarat comunele Coloneşti, Plopana,
Stănişeşti zone cu potenţial scăzut.
Un element care stă la baza desemnării Zonei Defavorizate de Condiţii Naturale
Specifice (ZDS), este productivitatea mică a terenurilor agricole şi specificităţile legate de sol,
climă, biodiversitate, relief, etc.
Pe teritoriul GAL-ului sunt 3 UAT care se încadrează categoria Zonelor
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice (ZDS). Comunele cuprinse ca şi ZDS sunt:
Coloneşti, Plopana, Stănişeşti, acoperă un teritoriu de 18 349 ha, ceea ce reprezintă
16,9% din total teritoriu de 108 581 ha, cu o populaţie de 10 250 locuitori, reprezenând
17,7% din total populaţie 57 940 locuitori.
Fond forestier
Pe ansamblul judeţului Bacău, pădurile ocupă 40,40% din suprafaţa totală. Această
suprafaţă este răspândită relativ neuniform pe cele trei mari grupe de relief ale judeţului,
începând de la altitudinea de 1.664 m (Uf. Grinduşu), şi până la 95 m (Lunca Siretului):
 44 % în zona de munte;
 43% în zona de deal – podiş;
 13 % în zona de câmpie – lunci.

Funcţiile pădurii sunt:
 de protecţie - grupa a-I-a funcţională;
 de producţie - grupa a-II- a funcţională.
Refacerea necesarului de păduri trebuie să vizeze priorităţile şi în mod deosebit
pantele despădurite din zonele marilor versanţi şi zonele de acumulare a apelor, a eroziunii
solurilor.
Suprafeţele forestiere s-au restrâns în ultimele două secole, odată cu evoluţia numerică
a populaţiei, întemeierea de noi aşezări şi dezvoltarea extensivă a agriculturii, omul a acţionat
tot mai distructiv asupra pădurii. Ca urmare a tăierii pădurilor au fost intensificate procesele
geomorfologice, procese care au dus la scoaterea din circuitul agricol a unor întinse suprafeţe
de teren. Situaţia iniţială se păstrează doar pe culmile interfluviale sau spre obârşia bazinului,
unde pe areale mai greu accesibile s-au păstrat petice din pădurile iniţiale de foioase
(regenerate natural după tăiere).
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Suprafeţe fond forestier, păşuni şi fâneţe
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comuna

Păduri

Valea Ursului
1089
Dămieneşti
414
Roşiori
1503
Lipova
2013
Săucesti
83
Negri
390
Prăjeşti
212
Traian
212
Secuieni
1005
Odobeşti
1291
Plopana
1199
Ungureni
2939
Filipeni
1374
Izvorul Berheciului
930
Coloneşti
1209
Părincea
1284
Onceşti
1287
Horgeşti
1212
Vutureni
1271
Stănişeşti
1406
TOTAL
22.323

Păşuni
1112
436
427
638
825
518
450
449
1361
790
933
1161
1488
1337
1008
1006
934
611
1675
1433
18.592

Fâneţe
178
0
47
83
0
52
8
8
268
104
228
167
48
102
8
19
70
79
45
59
1.573

Sursa: Studiu de mediu
Din suprafaţa totală de 108.581 ha a teritoriului GAL Colinele Tutovei, 22.323 ha
(20,55%) este suprafaţă ocupată cu păduri. Pădurea de pe teritoriul GAL Colinele Tutovei
include suprafeţe proprietate publică a statului, proprietate privată a persoanelor juridice,
proprietate publică a comunelor şi proprietate privată a persoanelor fizice.
Pentru a asigura protecţia şi conservarea pădurilor, activităţile în domeniul silviculturii
trebuie să se bazeze pe utilizarea durabilă a acestor resurse naturale.
Din suprafaţa totală de 108.581 ha a teritoriului GAL Colinele Tutovei, 20.165
(18,57%) este suprafaţă ocupată cu păşuni şi fâneţe.
Pădurilor au fost tăiate, cu predilecţie pe pantele care sunt orientate spre râu, creind
astfel, riscuri maxime pentru viituri, inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni.
Pentru a asigura protecţia şi conservarea pădurilor existente, pentru reconstrucţia
ecologică a suprafeţelor despădurite, activităţile în domeniul silviculturii trebuie să
urmărească următoarele obiective:
 Reconsiderarea şi adaptarea perfecţionării pregătirii profesionale, la cerinţele
gestionării durabile a pădurilor, în condiţiile concrete specifice zonei;
 Punerea în practică a
conceptului de gestionare durabilă a pădurilor şi
asigurarea prin amenajament a codrului necesar acestui concept;
 Asigurarea integrităţii şi dezvoltarea fondului forestier, extinderea suprafeţei
terenurilor cu vegetaţie forestieră;
 Asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor
forestiere;
 Îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier;
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Reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate şi amenajarea bazinelor
hidrografice torenţiale;
 Gestionarea durabilă a resurselor cinegetice şi salmonicole;
 Dezvoltarea ofertei de produse ale pădurii, altele decât lemnul, în vederea
valorificării durabile a produselor accesorii ale pădurii;
 Informarea şi conştientizarea publicului, a deţinătorilor de terenuri forestiere,
privind rolul şi importanţa pădurii privind reglarea regimului climatic, regimului
precipitaţiilor, protecţia solului, calitatea aerului, agrement, confort şi recreere,
deci, în viaţa socio-economică a comunităţii.


Creşterea animalelor
Speciile de animale care sunt crescute în zonă sunt: bovine, porcine, ovine, păsări,
cabaline, albine, iepuri.

2.3 Industrie – IMM – Micro-intreprinderi
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Număr

Total
intreprinderi

Microintreprinderi
cu
1-9
salariaţi

Microintreprinderi
cu
10-49
salariaţi

Microintreprinderi
cu
50-249
salariaţi

Microintreprinderi
peste
250
salariaţi

1217

1215

2

0

0

99,4

0,6

0

0

Microintreprinderi
cu 50-249
salariaţi

Microintreprinderi
peste 250
salariaţi

%

MicroMicroTotal
intreprinderi
Comuna
intreprinderi
intreprinderi
cu 10-49
cu 1-9 salariaţi
salariaţi
Coloneşti
27
27
Dămieneşti
46
46
Filipeni
40
40
Horgeşti
75
75
Izvorul Berheciului 32
32
Lipova
50
50
Negri
36
34
2
Odobeşti
52
52
Onceşti
36
36
Părincea
75
75
Plopana
56
56
Prăjeşti
57
57
Roşiori
41
41
Săucesti
211
211
Secuieni
60
60
Stănişeşti
95
95
Traian
102
102
Ungureni
66
66
Vutureni
Valea
Ursului
TOTAL

39

39

25
1217

25
1215

2

Sursa:Datele analizate sunt extrasela data de 31.12.2009 din "Anuarul statistic al judeţului
Bacău şi Neamţ" publicat de Comisia Naţională pentru Statistică, ediţia 2011+ adresa nr.
2025/02.01.2012 ORC BACĂU şi 505878/02.04.2012 ORC Neamţ.
În teritoriul acoperit de GAL ponderea agenţilor economici o formează microintreprinderile cu 1-10 salariaţi. Comună Săuceşti are numărul cel mai mare de unităţi active,
reprezentănd 17,3% din total. Acest lucru se datorează apropierii faţă de centru urban, poziţie
care facilitează accesul la piaţă şi forţă de muncă calificată.
Comuna cu cel mai mic număr de IMM este comuna Coluneşti cu 2% din total.

2.4 Comerţ şi sector de servicii
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Comuna Coloneşti
Tipuri de
comerţ
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie electrică
şi termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie electrică
şi termică, gaze şi
apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

% din
număr
ul total
% din
Număr
numărul
total
total

Număr
total

13

65,00

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Întreprinderi din sectorul
terţiar

% din
numărul
total
% din
Număr
numărul
total
total
Număr
total

Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
6
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
1
comunicaţii

85,71

14,29

Intermiedieri financiare
5

25,00

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

2

10,00

Administraţie publică,
învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

20

100

7

100

Comuna Dămieneşti
% din
% din
Număr
Întreprinderi din sectorul
Număr
numărul
numărul
total
terţiar
total
total
total
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
19
63,33
14
87,5
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
2
12,5
comunicaţii
Intermiedieri financiare
3

10,00

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

1

3,33

Administraţie publică,
învăţământ

4

13,33

3

10,00

30

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale
16

100
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Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

25

Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

78,13

8

100,00

0,00

Intermiedieri financiare
6

18,75

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

1

3,13

Administraţie publică,
învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

32

100

8

100

Comuna Filipeni
Comuna Horgesti
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

29

7

18
2

56

% din
numărul
total

Întreprinderi din sectorul
terţiar

Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
51,79 personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

19

100
0

Intermiedieri financiare
Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
12,50 principal intreprinderilor
Administraţie publică,
32,14 învăţământ
3,57 Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
0,00 colective, sociale şi personale
100
Comuna Izvoru Berheciului

19

100
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Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

15

% din
număru
l total
62,5

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

8

100

0

Intermiedieri financiare
1

4,2

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

7

29,2

Administraţie publică,
învăţământ

1

4,2

24

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale
8

100

Număr
total

% din
numărul
total

16

94,1

1

5,9

17

100

Comuna Lipova
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

23

% din
număru
l total
69,7

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermiedieri financiare

5

15,2

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

2

6,1

Administraţie publică,
învăţământ

3

9,0

33

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

100
Comuna Negri
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Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

20

% din
numărul
total
71,4

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

7

87,5

1

12,5

8

100

Număr
total

% din
numărul
total

11

84,6

2

15,4

13

100

Intermiedieri financiare
3

10,7

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

2

7,2

Administraţie publică,
învăţământ

3

10,7

28

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

Comuna Odobesti
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură

Număr
total

23

% din
număru
l total
58,9

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă

7

18,0

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

2

5,1

Administraţie publică,
învăţământ

Construcţii

4

10,3

Sănătate şi asistenţă socială

3

7,7

Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

39

100

Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Intermiedieri financiare

Comuna Oncesti
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Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

19

% din
număr
ul total
86,36

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

14

100,00

0,00

Intermiedieri financiare
2

1

9,09

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

0,00

0,00

Administraţie publică,
învăţământ

0,00

4,55
0,00

22

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

100

0,00
0,00
14

100

Comuna Parincea
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

36

% din
număr
ul total
64,29

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermiedieri financiare

7

12,50

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

9

16,07

Administraţie publică, învăţământ

3

5,36

1

1,79

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

56

100
Comuna Plopana

Număr
total

% din
numărul
total

16

84,21

0,00
1

5,26

1

5,26

1

5,26

19

100
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Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

15

% din
număru
l total
48,39

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

25

100,00

0,00

Intermiedieri financiare
4

12,90

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

8

25,81

Administraţie publică,
învăţământ

2

6,45

2

6,45

31

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

0,00
25

100

Număr
total

% din
numărul
total

12

85,71

1

7,14

1

7,14

Comuna Prajesti
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

19

% din
număru
l total
44,19

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermiedieri financiare

7

16,28

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

11

25,58

Administraţie publică,
învăţământ

6

13,95
0,00

43

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

100

0,00
0,00
14

Comuna Rosiori

100
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Comuna Saucesti
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

21

% din
număr
ul total
63,64

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

7

87,50

0,00

Intermiedieri financiare
2

6,06

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

4

12,12

Administraţie publică,
învăţământ

6

18,18
0,00

33

Număr
total

115

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

100

% din
număr
ul total
65,7

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermiedieri financiare

1

12,50

8

100

Număr
total

% din
numărul
total

25

69,4

2

5,6

1

2,8

15

8,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în 4
principal intreprinderilor

24

13,7

Administraţie publică,
învăţământ

20

11,4

1

0,6

175

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale
Comuna Secuieni

11,1

1

2,8

3

8,3

36

100

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

29

% din
număr
ul total
76,3

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

22

100

22

100

Intermiedieri financiare
5

13,3

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor
Administraţie publică,
învăţământ

2

5,2

2

5,2

38

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale
Comuna Stanisesti

Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

44

% din
număru
l total
68,75

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

29

93,55

0,00

Intermiedieri financiare
8

12,50

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în 1
principal intreprinderilor

6

9,38

Administraţie publică,
învăţământ

5

7,81

1

1,56

64

100

1

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

3,23
0,00
0,00

31
Comuna Traian

3,23

100
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Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

51

% din
număru
l total
62,96

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermiedieri financiare

Număr
total

% din
numărul
total

18

85,71

0,00
2

9,52
4,76

8

9,88

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în 1
principal intreprinderilor

8

9,88

Administraţie publică,
învăţământ

11

13,58

3

3,70

81

100

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

0,00
21

100

Comuna Ungureni
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

% din
numărul
total

19

46,34

1

2,44

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

% din
Numă
numărul
r total
total
20

95,24

0,00

Intermiedieri financiare
5

12,20

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

12

29,27

Administraţie publică,
învăţământ

4

9,76
0,00

41

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

100
Comuna Vultureni

0,00

1

4,76

21

100
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Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

16

% din
număru
l total
76,19

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

Număr
total

% din
numărul
total

15

83,33

0,00

Intermiedieri financiare
1

4,76

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

0,00

1

4,76

Administraţie publică,
învăţământ

0,00

3

14,29
0,00

21

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

100

1

5,56

2

11,11

18

100

Număr
total

% din
numărul
total

8

100,00

Comuna Valea Ursului
Tipuri de
comerţ
Agricultură,
vânătoare,
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industria
extractivă
Produse ale
industriei
prelucrătoare
Energie
electrică şi
termică, gaze
şi apă
Construcţii
Hoteluri şi
restaurante
TOTAL

Număr
total

11

% din
număru
l total
68,75

0,00

Întreprinderi din sectorul
terţiar
Comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor,
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi
comunicaţii

0,00

Intermiedieri financiare
1

4

6,25

Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi activităţi de servicii prestate în
principal intreprinderilor

0,00

Administraţie publică,
învăţământ

25,00
0,00

16

100

0,00

Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

0,00
8

100

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
La nivelul GAL-ului activitatea de comerţ are o pondere de 25,3% iar cea a serviciilor
însumează doar 31 de unităţi, repectiv 2,5%.
În sfera comerţului ponderea cea mai mare o are comerţul cu amănuntu, caracteristică
normală dacă ţinem seamă de distanţa făţa de oraş a comunităţilor.
Prestatorii de servicii în sfera construcţiilor reprezintă 6,6 %.
Sfera de activitate în care IMM din teritoriul GAL-ului îşi desfăşoară activitatea sunt:
Agricultură, vânătoare, silvicultură
Produse ale industriei prelucrătoare
Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Construcţii
Hoteluri şi restaurant
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor
şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermiedieri financiare
Sănătate şi asistenţă social
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal
intreprinderilor
Administraţie publică, învăţământ
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

552
97
120
81
20
308
7
2
2
7
3
10

Se observă:
 cea mai mare pondere cu 45% o are agricultura, vânătoarea şi silvicultura,
urmată de comerţ cu 25%.
 Activitatea prelucrătoare este şi ea reprezentată, 8%
Ramura agricultură, vânătoare, silvicultură este reprezentata în marea majoritate de
Intreprinderile Individuale sau Persoane Fizice Autorizate.
Industria prelucrătoare cuprinde în general activităţi de prelucrare primară a produselor
agricole şi silvice.
Numărul persoanelor care obţin venituri(salarii, dividende) desfăşurând activitate ca
lucrător pe cont propriu în agricultură este foarte mic în comparaţie cu alte sectoare ( a se
vedea capitolul Repartizarea populaţiei active). Explicaţia care se poate da este că persoanele
în cauză s-au înregistrat la ORC pentru a putea beneficia de suvenţiile pe suprafaţă sau la
asistenţa medicală.
De aici pot apărea aspecte de ordin social care derivă din numărul atât de mare de
persoane care nu lucrează în baza unui contract de muncă, fără a fi înregistrat şomer. În acest
caz apar şi aspecte care afectează familia, în ceea ce priveşte accesul la sistemul de asigurări
sociale: asistenţă medicală, pensii, formare profesională.
În zona GAL "Colinele Tutovei" unul din sectoarele afectate de recesiune este sectorul
construcţiilor. Odată cu recesiunea, multe IMM şi-au suspendat activitatea afectând şi
sectorul materialelor de construcţii. Personalul angajat afectat de recesiune s-a întors în
mediul rural sau a plecat din ţară. Acest lucru se poate vedea din analiza diagnostic, migraţia
internă şi externă.
3. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sanitare
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3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii
Învăţământ

Medical
Spital
Coloneşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Dămieneşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Filipeni
Există DA/NU
Distanţa în km
Horgeşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Izvorul Berheciului
Există DA/NU
Distanţa în km
Lipova
Există DA/NU
Distanţa în km
Negri
Există DA/NU
Distanţa în km
Odobeşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Onceşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Părincea
Există DA/NU
Distanţa în km
Plopana
Există DA/NU
Distanţa în km
Prăjeşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Roşiori
Există DA/NU
Distanţa în km
Săuceşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Secuieni

Medic

Dentist Primar

Secundar

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

NU
15

1

2

1

1

1

1

1

NU
10

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

NU
10

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Dotări sportive
Univer Teren de Sala de
sitate
fotbal
sport
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Există DA/NU
Distanţa în km
Stănişeşti
Există DA/NU
Distanţa în km
Traian
Există DA/NU
Distanţa în km
Ungureni
Există DA/NU
Distanţa în km
Vultureni
Există DA/NU
Distanţa în km
Valea Ursului
Există DA/NU
Distanţa în km

2

3

1

1

1

NU
20

1

2

2

2

1

1

1

NU
7

2

2

1

Nu
20

1

1

1

NU
15

1

1

Dacă NU, indicaţi distanţa în km de la centru teritorial până la cel mai apropiat obiectiv
menţionat
Serviciile medicale pentru medicina de familie sunt asigurate la nivelul GAL-ului.
Serviciul de stomatologie nu poate fi asigurat în comunele: Lipova, Odobeşti, Prăjeşti,
Stănişeşti, Ungureni,Vultureni şi Valea Ursului Neamţ. Pentru astfel de servicii locuitorii
parcurg în medie circa 12 Km, până la cea mai apropiată unitate de profil.
În comunităţi nu s-au construit baze sportive performante. Prin proiecte cu finanţare
Europeana s-au reamenajat bazele vechi, care de cele mai multe ori constau într-un teren de
fotbal la nivelul comunei.
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4. Activităţi sociale şi instituţii locale
Instituţii

Prezentarea activităţii
Primăria are un sediu construit în anul 1986 şi care
a fost reabilitat în anul 2009. Aici îşi desfăşoară
activitatea 10 salariaţi. În anul 2009 au început
lucrările de construcţie la un sediu nou care va fi
inaugurat în anul acesta - 2012.
Serviciile publice oferite de Primăria Coloneşti
sunt: stare civilă, urbanism şi amenajarea
teritoriului, contabilitate, serviciul agricol,
serviciul pentru situaţii de urgenţă, serviciul pentru
asistenţă socială.
Activităţi realizate:
- acordarea de ajutoare constând în produse
Primăria
alimentare;
comunei
- acordarea de ajutoare sociale în limita legislaţiei
Coloneşti
în vigoare;
- dotarea cu material didactic a şcolilor din
comună;
- transportul elevilor cu microbuzul şcolar;
- s-a câştigat finanţarea pentru realizarea unui
modern Centru de zi pentru copii din familii sărace
în satul Satu Nou;
- realizarea de surse de apă pentru oameni şi
animale;
- repararea şi balastarea drumurilor locale;
- întreţinerea iluminatului public.
Consiliul Local are în componenţa sa un numar de
11 consilieri.
Activităţi realizate:
- acordarea de servicii pentru copii la Centrul de zi
Coloneşti;
Consiliul - demararea serviciului de salubrizare;
- realizarea în proporţie de 75% a noului sediu al
Local
Coloneşti Primăriei Coloneşti;
- alocarea de fonduri pentru construcţia şi
renovarea bisericilor din comună;
- realizarea unui parc de joacă în curtea primăriei;
- construirea a trei localuri noi de şcoală în satele
Coloneşti, Spria şi Satu Nou.

Imagini cu sediile sociale
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Servicii
sociale

Fundaţia de Sprijin Comunira Bacău (FSC)
 Sprijin pentru familiile dezavantajate –
familiile sarace din comune beneficiaza de
consiliere si ajutor din partea asistentului social
FSC si a lucratorilor comunitari. De asemenea,
sprijinim familiile sarace cu alimente, detergenti,
materiale sanitare si elaboram un plan de
reabilitare a familiei. Există un acord între
″Fundaţia de Sprijin Comunitar″, ″Societatea de
Cruce Roşie Bacău – Filiala Bacău″ şi Primăria
comunei Coloneşti pentru îngrijirea unui nr. 50 de
persoane vârstnice la domiciliu.
 Burse pentru elevi – pentru copiii care au
potential şi îşi doresc să nu se opreasca la clasa a
VIII-a, iar familiile nu isi permit sa suporte
cheltuielile unui astfel de demers si bursa pentru
liceu nu este suficienta, incercam sa acoperim
aceasta nevoie prin acordarea unei burse care sa
acopere cheltuielile. De la an la an, solicitarile
pentru aceasta forma de sprijin sunt tot mai
numeroase, dar si serviciile pe care le oferim; pe
linga sprijinul financiar efectiv, bursierii primind
si consiliere, informare, dar si sprijin individual
prin intermediul voluntarilor.
 ″Fundaţia de Sprijin Comunitar″ a acordat 2
burse sociale pentru 2 eleve foarte bune la
învăţătură pentru terminarea liceului şi o bursă
pentru începerea facultăţii, elevele fiind din satul
Călini, comuna Coloneşti.
Asociaţia Româno-Franceză „Amitie
Roumanie”
Comuna Coloneşti este cuprinsă în obiectul de
activitate al Asociaţiei Româno – Franceze
″Amitie Roumaine″.
Asociatia ″Amitie Roumaine″:

a donat un microbuz pentru transportul
elevilor în comună.

a acordat fonduri pentru modernizarea
Târgului săptămânal Coloneşti.
Alte instituţii
Caritas Germania, Crucea Roşie şi Fundaţia de
Sprijin Comunitar au acordat cadouri cu ocazia
Zilei Copilului, Moş Nicolae şi de Moş Crăciun
copiilor din comuna Coloneşti
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Instituţii

Prezentarea activităţii
Imagini cu sediile sociale
Localitatea Damieneşti, fost targ Damieneşti si
resedinta a plasei Fundu, este asezata la 4 km de
malul stang al raului Siret, pe drumul judetean ce
duce spre Bacău, marginit de dealuri ce fac parte
din Podisul Bârladului.
Primăria
Evolutia comunei este legata de valorificare
comunei
Dămieneşti resurselor caracteristice asezarilor rurale si de
existenta unor unităţi economice cu profil de
mică industrie si agrozootehnice.
Potentialul uman este reprezentat de populatia
activa ce reprezinta 45 % din populatia comunei.
La nivel comunei Dămieneşti sistemul de
asistenţă socială este asigurat prin Serviciul
public de asistenţă socială din subordinea
consiliului local
Serviciu dispine:

Monitorizarea atributiile si obligatiile care
le revin asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, în vederea ameliorării situatiei
acestora, astfel încât acestia să primească îngrijire
Consiliul
specială la nivelul la care situatia lor o cere,
Local
Dămieneşti pentru satisfacerea întregului lant de nevoi fizice,
personale, sociale si spirituale ale lor.

Gestionarea dosarelor de prestaţii sociale
acordate în conformitate cu prevederile legislative
în vigoare, dintre care amintim: venitul minim
garantat,alocatia pentru sustinerea familiei,
alocatia de stat, indemnizaţia pentru cresterea
copilului pana la varsta de 2/3 ani, ajutoare de
urgenta, ajutoare pentru incalzirea locuintei,etc.
Diecezan Caritas Iasi
Parteneriatul urmareste: îmbunătăţirea calităţii
vieţii persoanelor vârstnice, beneficiare de
servicii sociale şi întărirea capacităţii acestor
persoane de a utiliza resursele proprii. Obiectivele
principale ale centrului vizează: organizarea şi
Servicii
asigurarea asistenţei sociomedicale la domiciliul
sociale
persoanelor imobilizate la pat ; creşterea gradului
de integrare şi participare socială a persoanelor
imobilizate la pat/domiciliu ; scăderea gradului
de solicitare pentru familiile care îngrijesc
persoanele/rudele imobilizate la pat etc.

Instituţii

Prezentarea activităţii

Imagini cu sediile sociale
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Comuna Filipeni este atestată documentar ca
existând de cca. 500 de ani , iar numele îl are de la
un oarecare Filipaş care a fost stabilit în zona
satului Slobozia. Teritoriul comunei Filipeni este
Primăria situat în extremitatea nordică a subunităţii
comunei geomorfologice a podişului Bârladului-Colinele
Tutovei. Serviciile oferite de primărie sunt: stare
Filipeni
civilă, urbanism şi amenajarea teritoriului,
contabilitate, serviciul agricol, serviciul pentru
situaţii de urgenţă, serviciul pentru asistenţă
socială.
Serviciul public de asistenţă socială socială din
subordinea consiliului local gestioneaza
Consiliul următoarele activităţi: venitul minim
garantat,alocatia pentru sustinerea familiei,alocatia
Local
de stat,indemnizatia pentru cresterea
Filipeni
copilului,ajutoare de urgenta,ajutoare pentru
incalzirea locuintei,etc.
Fundaţia pentru Dezvoltare Rurălă a fost
fondată dintr-o iniţiativă privată pe teritoriul
comunei în 1999.
Are ca obiectiv: dezvoltarea sistemului de
servicii sociale pentru copiii dezavantajaţi şi
dezvoltarea sectorului economic prin atragere
de proiecte cu finanţare nerambursabilă.
In vederea dezvoltării sectorului economic
fundaţia a aplicat prevederile Legii 129/1998,
lege care se adreseaza grupurilor dezavantajate
din comunitatile rurale sărace prin acordarea de
granturi în scopul realizării unor mici unităţi
economice, finanţator Banca Mondială şi Guvernul
României, implementate de FRDS.
Realizarea acestor proiecte a condus la:

Dezvoltarea unor mici unitati de
productie care valorifică materia primă locală;

Creşterea gradului de participare
comunitară şi a angajamentului civic;

Dezvoltarea “capitalului social” prin
promovarea unor norme si valori precum:
încrederea, transparenţa, întrajutorarea şi
implicarea în viaţa comunităţii;

Instruirea beneficiarilor în gestionarea
resurselor financiare în scopul realizării
obiectivului propus prin proiect

Incurajarea parteneriatelor cu autorităţile
locale;
ONG
Au fost împlementate patru astfel de proiecte
generatoare de venit cu următoarele teme:

Atelier de prelucrarea laptelui – sat
Filipeni, com. Filipeni, jud Bacău

Producerea şi prelucrarea mierii de
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albine – sat Frunteşti, com. Filipeni, jud. Bacău

Brutarie sateasca - sat Filipeni, com/
Filipeni, jud. Bacău

Producerea si prelucrarea mierii de
albine - sat Huţu, com. Găiceana, jud. Bacău
Activitatea legată de Serviciile Sociale
Comunitare, s-a adresat unui grup de 6 copii
proveniţi din familii sărace cu rezultate bune la
învăţătură, care au fost monitorizati timp de 4
ani in activitatea lor şcolară prin:

acordarea de rechizite scolare

organizarea Pomului de Crăciun într-un
cadru festiv la nivelul fundaţiei
În parteneriat cu ASOCIATIA DE CARITATE
SI DEZVOLTARE COMUNITARA AGAPE-3
BACAU, a avut loc un schimb de experienţă
interesant, copii norvegieni au vizitat com.
Filipeni intr-o zi superbă de iarna. Contactele
stabilite cu ocazia acestei vizite au continuat şi
în anii care au urmat.
Fundaţia în anul 2012 îşi lărgeşte sfera de
activitate prin iniţierea unor proiecte pentru
"Îmbunătăţirea calităţii vieţii, refletată în
calitatea factorilor de mediu".
Activităţi ce urmează a fi desfăşurate:

Conservarea mediului înconjurător şi a
biodiversităţii ecologice

Informarea, sensibilizarea şi educarea
comunităţilor locale privind protecţia mediului

Reducerea intervenţiei nocive a omului în
natură

Promovarea unei agriculturi ecologice, a
transportului ecologic şi a ecoturismului.

Instituţii
Primăria

Prezentarea activităţii
Prima menţiune documentară datează de la 5

Imagini cu sediile sociale
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aprilie 1442 într-un document emis la Suceava în
care se face mentiune despre un personaj Miclăuş
Răspop care a fost răsplătit pentru meritele sale şi a
primit mai multe sate printre care şi "Mileştii pe
pârâul Babei unde se află şi Horjeştii".
Aparatul administrative îşi desfăşoară activitatea
într-un sediu construit în anul 1920, vechi conac
boiersc, încadrat în lista monumentelor istorice.
Primăria comunei Horgeşti acordă ajutoare
constând în produse alimentare, acordă ajutoare
sociale, în limita legislaţiei, oferă transport elevilor
cu microbuzul şcolar, repararea şi balastarea
drumurilor locale, întreţinerea iluminatului public
Comuna Horgeşti beneficiază de 2 biblioteci, una
în localitatea Horgeşti şi una în localitatea RăcătăuRazeşi, care este beneficiara programului Biblionet,
oferind servicii IT către populaţie.
Activităţi realizate:

demararea serviciului de salubrizare

alocare de fonduri pentru construirea unei
şcoli

alocare de fonduri pentru construcţie de
grădiniţă
Consiliul

reabilitarea unui spațiu în care va fi sediul
Local
primăriei
Horgeşti

extinderea reţelelor de energie electrică

finanţare pentru realizarea unui Centru de zi
pentru copii în satul Sohodor
În localitatea Răcătău-Razeşi îşi desfăşoară
activitatea un ansamblu de dansuri, condus de d-na
director Ţurcanu Irina.
comunei
Horgeşti

Instituţii

Prezentarea activităţii

Imagini cu sediile sociale
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Serviciile publice oferite de Primăria Izvoru
Berheciului sunt: stare civilă, urbanism şi
amenajarea teritoriului, contabilitate, serviciul
agricol, serviciul pentru situaţii de urgenţă,
serviciul pentru asistenţă socială.
Activitati desfasurate:
Primăria

acordarea de ajutoare constând în produse
comunei
alimentare;
Izvorul

acordarea de ajutoare sociale în limita
Berheciului
legislaţiei în vigoare;

dotarea cu material didactic a şcolilor din
comună;

transportul elevilor cu microbuzul şcolar;

repararea şi balastarea drumurilor locale;
întreţinerea iluminatului public.
Consiliul Local al comunei Izvoru Berheciului,
judeţul Bacau este compus din consilieri, alesi
prin vot universal, secret si liber, conform legii,
Consiliul
pe listele partidelor politice, avand in
Local
componenta sa un numar de 11 consilieri.
Izvorul
Activităţi realizate:
Berheciului

demararea serviciului de salubrizare;

alocarea de fonduri
Comuna Izvoru Berheciului, face parte din
Asociaţia Româno – Olandeză ″BETANIA″.
Servicii
Asociatia ″BETANIA″ a acordat fonduri
sociale
pentru construirea si dotarea Dispensarului Uman
din satul Izvoru Berheciului.

Instituţii

Prezentarea activităţii
Denumirea de Lipova apare prima data

Imagini cu sediile sociale
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Primăria
comunei
Lipova

Consiliul
Local
Lipova

Instituţii

menţionată în timpul voievozilor Ilie şi Stefan
care printr-un document emis in 15 mai 1437 la
Vaslui amintea şi de zona Lipovei.
Satul Lipova- Răzeşi era reşedinţa comunei (şi
este şi in prezent) cu acelaşi nume îşi trage
numele de la un oarecare Ivan de Lipova, venit
din localitatea Lipova Banat, pe timpul domniei
lui Stefan cel Mare caruia i-a fost data ca răsplată
pentru faptele sale vitejeşti de către domnitorul
Moldovei, moşia ce tinea de la Poiana Humei ,
jud. Neamţ până în satul Doagele, com.
Dragomireşti, jud. Vaslui.
Aparatul administrative îşi desfăşoară
activitatea într-un sediu construit în anul 1937 şi
care a fost rehabilitate în anul 2011.
Serviciile publice oferite de Primăria Lipova
sunt: stare civilă, urbanism şi amenajarea
teritoriului, contabilitate, serviciul agricol,
serviciul pentru situaţii de urgenţă, serviciul
pentru asistenţă socială, servicii publice
comunitare.
Activităţi realizate:

demararea serviciului de salubrizare;

alocarea de fonduri pentru construcţia şi
renovarea bisericilor din comună;

realizarea unui parc comunal
Momentele importante din viaţa comunităţii,
sunt marcate de edili astfel:

Se acordă cadouri cu ocazia zilei
Copilului, Moş Crăciun

Ajutoare financiare pentru seniorii
comunei care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

Prezentarea activităţii

Imagini cu sediile sociale
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Comuna este aşezată în N-E judeţului, pe terasele
Siretului şi este singura din judeţ care se inscrie în
"Harta comorilor istorice" la nivel naţional,
conţinând 6 monumente de interes naţional(cod A)
Primăria şi 6 de interes local(cod B).
comunei Locuitorii beneficiază de unităţi de învăţământ,
cabinete medicale, cămin cultural, bibliotecă.
Negri
Funcţionarea serviciilor primăriei are la bază
Oganigrama şi Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului şi a instituţiilor publice de
interes local cu sau fără personalitate juridică.
Consiliul Consiliul Local dispune de Serviciul Public de
Asistenţă Socială.
Local
Cu ocazia unor evenimente ce marchează viaţa
Negri
comunităţii, se promovează bunele relaţii
interumane prin participarea la acţiuni culturale,
artistice, sportive, civice şi de binefacere care să
conducă la o civilizaţie de factură europeană.

Instituţii

Primăria
comunei
Odobeşti

Consiliul
Local
Odobeşti

Servicii
sociale

Prezentarea activităţii
Comuna Odobeşti s-a înfiinţat în anul 2005, din
desprinderea satelor Odobeşti, Baluşa şi Tisa-Silvestri
ce aparţineau de comuna Secuieni, conform Legii 67 /
23.03.2005.
O unitate administrativ teritoriala recent redesenata pe
harta Bacaului, desi respectiva asezare de razeşi are
“certificatul de înmatriculare” emis încă din 2 august
1414, de către domnitorul Alexandru cel Bun.
Asigură: Serviciul de Asistenţă Socială, Consultanţă
şi îngrijire la domiciliu şi un Serviciu Local pentru
Situaţii de Urgenţă.
În parteneriat cu comuna Plopana s-a realizat
Asociaţia Intercomunitară Plopana – Odobeşti, care
are în prezent două proiecte în derulare finanţate de
Fondul Social European:

"Învăţând mereu o şansă pentru viitor"

"Instruire şi calificare în domenii cerute de
piaţă"
Centrul de Servicii pentru Copil si Familie Odobesti
este construit printr-un program PHARE şi oferă
servicii sociale primare copiilor si familiilor în
dificultate. În cadrul Centrului de zi aproximtiv 20 de
copii din familii cu situatii sociale dificile beneficiază
de servicii. Dispune de o echipa formată dintr-un
asistent social, psiholog, educatori specializati,
administrator si bucatar, dar cel mai important
dispune de daruirea totala a acestor oameni.

Imagini cu sediile sociale
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Instituţii

Prezentarea activităţii

Imagini cu sediile sociale

Primăria are un sediu construit în anul 2007.
Serviciile publice oferite de Primăria Onceşti sunt:
stare civilă, urbanism şi amenajarea teritoriului,
contabilitate, serviciul agricol, serviciul pentru situaţii
Primăria de urgenţă, serviciul pentru asistenţă socială.
comunei Activităţi realizate:
 acordarea de ajutoare constând în produse
Onceşti
alimentare;
 acordarea de ajutoare sociale în limita legislaţiei în
vigoare;
 dotarea cu material didactic a şcolilor din comună;
Activităţi realizate:

Demararea serviciului de salubrizare;
Consiliul

Constructia de scoli si gradinite in comuna
Local

Asitenţi personali pentru persoanele cu
Onceşti
handicap, indemnizaţii pentru persoanele cu grad de
handicap Legea 416/2001.
Comuna Onceşti este cuprinsă în obiectul de
activitate al Asociaţiei Româno – Franceze ″oncestimeysse″. Prin intermediul asociaţiei au fost aduse
Servicii
ajutoare pentru copiii ce provin din familii cu situaţii
sociale
sociale deosebite, precum şi a celor din familii
defavorizate. Comunitatea franceză a trimis
îmbrăcăminte şi biciclete, precum şi o sumă de bani.
Instituţii

Prezentarea activităţii

Aşezată în partea central-estică a a judetului Bacău,
formând extremitatea vestică a Podișului Central
Primăria Moldovenesc în imediata vecinătate a văii Siretului.
comunei Serviciile publice oferite de primărie sunt: stare civilă,
Părincea urbanism şi amenajarea teritoriului, contabilitate,
serviciul agricol, serviciul pentru situaţii de urgenţă,
serviciul pentru asistenţă socială.
Consiliul Local al comunei este compus din consilieri,
Consiliul
alesi prin vot universal, secret si liber, conform legii,
Local
pe listele partidelor politice.
Părincea
Activităţi: Demararea serviciului de salubrizare;
Programul “Servicii integrate si inovatoare pentru
Romania rurala”, este un proiect al Fundatiei de
Sprijin Comunitar (FSC) Bacau îsi propune
extinderea şi dezvoltarea serviciilor comunitare
Proiectul reprezinta o sansa importanta pentru cei
Servicii
implicati in dezvoltarea lui pentru a implementa
sociale
servicii integrate care vor schimba in bine viata
oameni de la sate.

Imagini cu sediile sociale
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Prezentarea activităţii
Satul Plopana a fost infiintat in anul 1815. Se
presupune ca cel mai vechi sat este Rusenii Razesi,
infiintat in urma bataliei lui Stefan cel Mare de la Podu
Inalt din 1475, ca urmare a improprietaririi unui palc de
Primăria
osteni din armata sa cu teren din vatra actualului sat.
comunei
Serviciile publice oferite de Primăria Plopana sunt:
Plopana
stare civilă, urbanism şi amenajarea teritoriului,
contabilitate, serviciul agricol, serviciul pentru situaţii
de urgenţă, serviciul pentru asistenţă socială, servicii
publice comunitare.
Funcţionează în concordanţă cu principiile autonomiei
locale, descentralizării, legalităţii şi al consultării
cetăţenilor cu privire la problemele locale.
Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile
Consiliul
locale şi primari, de consiliile judeţene, alese prin vot
Local
direct.
Plopana
Activităţi realizate:

Alocarea de fonduri pentru întreținerea
iluminatului public;

Realizarea unui parc în comună;
1. Centrului Regional de Educaţie şi Drepturile
Omului ROM-STAR cu sediul în Bacău, se ocupă de
comunitaţile de romi, deschizând filiale la nivelul
comunelor. Activităţile organizaţiei sunt distribuite pe
arii de dezvoltare locală, egalizarea şanselor de acces la
drepturi economice, sociale şi culturale, apărarea
dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea
identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase ale
membrilor săi.
La nivelul Filialei Plopana s-au desfăşurat întâlniri cu
următoarele teme:

Identificarea, formarea şi stimularea resurselor
umane, eveniment la care au participat cadre didactice,
cercetători, studenţi, cu aptitudini şi competenţe
profesionale în studiul problematicii rome.
ONG

Popularizarea dialogului intercultural în
societatea românească prin intermediul seminariilor,
dezbaterilor, avănd ca bază materială cursuri şi
materiale educaţionale.
2. Asociaţia "TEIUL PLOPANA" are ca obiectiv
respectarea regimului silvic al pădurilor proprii,
gospodărirea, acestora şi apărarea şirespectarea
amenajamentelor silvice şi respectarea principiilor
continuităţii recoltelor de lemn, a principiului
eficacităţii, funcţionale, principiul asigurării conservării
şi amenajării biodiversităţii şi principiul economic aşa
cum sunt ele definite de Codul Silvic al României.
Scopul constă în administrarea fondului forestier
propriu al membrilor săi.
Acţiuni: efectuarea de lucrări de amenajare a
Instituţii

Imagini cu sediile sociale

Sediul central CREDO ROM –
STAR
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teritoriului forestier propriu, realizarea de prestaţii de
servicii, lucrări de îngrijure şi conducere a arborilor.
3. "Asociaţia AGROZOO PLOPANA" are scopul de
a identifica, reprezenta, promova sistematic şi unitar
interesele profesionale, specifice membrilor săi, cele
economice, tehnice şi juridice, precum şi acţiunile de
cooperare ale membrilor.
Obiective:
 Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii care activează
în domeniul agricol, în vederea organizării de acţiuni de
asistenţă şi consultanţă pentru susţinerea intereselor
membrilor.
 Sprijinirea activităţii crescătorilor de animale
 Valorificarea la intern şi extern a produselor agricole
 Asigurarea unei pieţe de desfacere pentru produsele
agrozootehnice.
Instituţii

Primăria
comunei
Prăjeşti

Consiliul
Local
Prăjeşti

Prezentarea activităţii
Comuna Prajesti are in componenta un singur sat:
Prajesti, satul de resedinta. Figureaza în lista de
comune a judetului Bacau începand cu 19.06.2005, În
anul 2005, în urma unui referendum şi a unor alegeri
locale, a fost înfiinţată comuna Prajesti, conform Legii
nr. 67/23.03.2005 si Hotararii Guvernului Romaniei nr
251/25.03.2005.
Funcţionarea serviciilor primăriei are la bază
Oganigrama şi Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei şi a instituţiilor
publice de interes local cu sau fără personalitate
juridică.

Imagini cu sediile sociale

Servicii:

Serviciul de Asistenţă Socială, Consultanţă şi
îngrijire la domiciliu

Serviciu Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Este singura comună care are o Grădină Botanică din
ţară. A fost înfiinţată de profesorul de biologie din
comuna Paul Ţarălungă care timp 30 de ani a adunat
mii de plante din întreaga lume. În apropiere există şi
un Muzeu de Etnografie şi Ştiinţele Naturii în care sunt
expuse peste 3.000 de piese, inclusiv oase de mamut

Instituţii Prezentarea activităţii
Primăria Primăria are un sediu construit în anul 1950 şi care a

Imagini cu sediile sociale
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fost reabilitat în anul 2006.
Serviciile publice oferite de: stare civilă, urbanism şi
amenajarea teritoriului, contabilitate, serviciul agricol,
serviciul pentru situaţii de urgenţă, serviciul pentru
asistenţă socială.
Activităţi realizate:

acordarea de ajutoare constând în produse
alimentare;

acordarea de ajutoare sociale în limita legislaţiei în
vigoare;

dotarea cu material didactic a şcolilor din comună;
Activităţi realizate:;

demararea serviciului de salubrizare;
Consiliul

alocarea de fonduri pentru construcţia şi renovarea
Local
bisericilor din comună;
Roşiori

realizarea unui parc de joacă în curtea primăriei;
comunei
Roşiori

Instituţii

Primăria
comunei
Săuceşti

Consiliul
Local
Săuceşti

ONG

Prezentarea activităţii
Serviciilor primăriei funcţionează în bază
Oganigramei şi Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei şi a instituţiilor
publice de interes local cu sau fără personalitate
juridică.
Dispune de 8 compartimente de specialitate, astfel:
Administrativ şi Servicii de Utilitate Publică; Poliţie
Comunitară; Managementul Proiectelor; Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului; Financiar-Contabil şi
Achiziţii Publice; Bibliotecă; Situaţii de Urgenţă;
Asistenţă socială, Satre Civilă, Resurse Umane,
Registratură şi Arhive.
Dispune:
 Serviciul Public de Asistenţă Socială.
Activităţi invetiţionale, prin derularea unor proiecte
de dezvoltare locală.
1. Asociaţia Cultural Educativă Săuceşti
Constituită la sfârşitul anului 2011, este o organizaţie
apolitică, de interes general, comunitar,
nepatrimonial şi are drept scop realizarea de
activităţi pentru:
 renaşterea patriotismului local, astfel încât prin
unirea eforturilor tuturor fiilor satelor să se obţină o
participare activă pentru dezvoltarea durabilă a
comunei;
 dezvoltarea unui sistem de informare promptă şi
crearea posibilităţilor reale de participare a cetăţenilor
la viaţa socio-economică şi cultural-artistică, precum
şi implementarea valorilor spiritului romanesc, a
culturii, artei tradiţiilor şi obiceiurilor neamului;
 promovarea şi cultivarea bunelor relaţii

Imagini cu sediile sociale
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interumane prin participarea la acţiuni culturale,
artistice, sportive, civice şi de binefacere care să
conducă la o civilizaţie de factură europeană.
Misiunea asociaţiei constă în crearea cadrului
organizatoric necesar promovării şi dezvoltării
culturii locale (întocmirea şi implementarea de
proiecte) punându-se astfel bazele unei infrastructuri
civice locale cu răspundere pentru viitorul comunei
Săuceşti.
2. Asociaţia Sportivă Siretu
Asociaţia Sportivă Siretu a fost înfiinţată la data de
14.08.2007 prin asociere între Consiliul Local
Săuceşti şi şi As Siretu. Prin Hotararea nr. 44/2007
din data de 26.02.2009, Consiliul Local Săuceşti
preia cota de 49% din aportul social deţinut de
persoana fizică Bardaşu Răzvan-Iulian pe care o
deţinea la Asociaţia Siretu. Astfel, Consiliul Local
Săuceşti deţine 100% din aportul social al AS Siretu.
Activitatea asociaţiei este cu profil sportiv, fotbal, şi
se desfăşoară în satul Siretu, comuna Săuceşti.
1. S.C. HOLISTIC CONSULTING S.R.L.
este o companie privată care oferă servicii de
consultanţă pentru afaceri şi management, s-a
înfiinţat în ianuarie 2004 cu sediul în Romania,
localitatea Săuceşti, Judeţul Bacău.
Activitatea societăţii, prestează servicii în domeniul
consultanţei pentru afaceri şi management, în
principal
financiar, juridic şi de management, oferite într-o
ordine impusă de logica derulării proceselor în
formarea parteneriatelor, managementul
implementării proiectelor şi al administrării
afacerilor.
Rezultatul acestor servicii se concretizează în
obţinerea catorva beneficii:
Societăţi
-plasărea capitalului în afaceri actuale şi atractive;
comerciale
-constituirea unor parteneriate durabile;
-eficacitate mărită în derularea proceselor de
constituire a parteneriatelor;
-rată mare de succes prin implicarea în managementul
proiectelor;
-metode moderne de management strategic;
-proceduri eficiente de gestionare a patrimoniului;
-optimizarea costurilor cu resursele utilizate;
-influienţe positive în mediul economic, social şi
ecologic.
Calităţile antreprenoriale şi experienţa celor doi
asociaţi fac ca scopul pentru care s-a creat această
societate să fie realizabil dacă ne referim la:
Mircea Sprianu sr este licenţiat în economie, a
absolvit Facultatea de Finanţe-Contabilitate din
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cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti,
deţine o vastă expierenţă în domeniul financiarbancar. A lucrat în instituţii bancare ca manager de
department pentru creditare, la firme private ca
manager de department economic, expert consultant
în implementarea proiectelor cu finanţare europeană
nerambursabilă;
Mircea Sprianu jr este avocat, specializat în
consultanţă juridică pe domeniul imobiliar, energie
regenerabilă şi turism, este licenţiat în drept, a
absolvit cursurile Universităţii A.I.Cuza din Iaşi
Romănia.
HOLISTIC CONSULTING S.R.L se bazează, în
acţiunile sale, pe un set de valori care dau siguranţă
relaţiilor de colaborare cu partenerii săi:
confidenţialitate; integritate; profesionalism şi
încredere.
2. S.C. TEDIVET EXPERT S.R.L

Înfiintata in luna iulie 2011, ca urmare a
castigarii de catre d-na Iordanescu Dana Mihaela
(administratorul societatii) a unui premiu in cadrul
concursului “ESTHR – premii pentru dezvoltarea
rolului femeii în societatea românească” organizat
de Blocul National Sindical în cadrul proiectului
“ESTHR – pachet integrat de actiuni pentru
dezvoltarea rolului femei în societatea românească”.

Societatea este o afacere de familie, formata
din administratorul societatii, D-na Iordanescu Dana
Mihaela de profesie inginer-economist si actionarul
firmei, doctorul veterinar Iordanescu Alin Dan, care
contribuie prin cunostintele lor profesionale la
functionarea si dezvoltarea afacerii.

Codul CAEN al societatii este 7500
,,Activitati veterinare”.
S.C. TEDIVET EXPERT S.R.L isi are sediul
principal in loc. Saucesti, jud. Bacau si detine un
punct de lucru in mun. Bacau , respectiv o farmacie
veterinara si un cabinet veterinar. In acest moment
societatea are 3 angajati, 2 medici veterinari si un
angajat cu studii medii care isi desfasoara activitatea
pe o perioada nedeterminata.
3. S.C. GAMMA INDUSTRIAL S.R.L.
Activitatea societăţii se concretizează în:

confecţionarea măturilor şi periilor, activitate
desfăşurată prin contribuţia persoanelor cu handicap;

producţia de accesorii apicole din lemn (stupi,
rame, hrănitoare, roiniţe etc.);

confecţionarea de mobilă la comandădin pal
şi/sau lemn masiv;
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distribuţie de produse (detergenţi, soluţii) de
curăţenie.

Instituţii

Prezentarea activităţii
Secuienii îşi trag numele din neamul lui Ioachim
Dragota Sacuianul, urmaş al lui Dragos Viteazul,
pastrandu-şi până astăzi numele. Prima atestare
documentara este din 6 nioiembrie 1491, pe vremea
voievodului Stefan cel Mare.
În anul 2005, prin Legea nr. 67 din 23 martie 2005,
Primăria din comuna Secuieni au fost desprinse satele Odobești,
comunei Bălușa, Ciuturești și Tisa-Silvestri, pentru a fi
Secuieni înființată comuna Odobești.
Serviciile asigurate de primărie sunt: Stare Civilă,
autoritate tutelară; Achiziţii Publice; Administrativ şi
Deservire; Tehnic, dezvoltare, urbanism si amenajare a
teritoriului; Audit intern; Birou financiar-contabil, taxe
si impozite, agricol; Cabinetul demnitarului; Poliţia
comunitară.
Serviciul public de asistenţă socială - gestionează
dosarele de prestaţii sociale acordate în conformitate cu
Consiliul prevederile legislaţive in vigoare, dintre care
amintim:venitul minim garantat,alocatia pentru
Local
Secuieni sustinerea familiei,alocatia de stat,indemnizatia pentru
cresterea copilului pana la varsta de 2/3 ani,ajutoare de
urgenta,ajutoare pentru incalzirea locuintei,etc

Instituţii
Primăria
comunei
Stănişeşti

Prezentarea activităţii
Comuna Stănişeşti este situată în partea de vest a
Colinelor Tutovei, pe interfluviul Berheci-Zeletin,
pe pârâul Dobrotfor.

Imagini cu sediile sociale

Imagini cu sediile sociale
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Funcţionarea serviciilor primăriei are la bază
Oganigrama şi Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Stănişeşti şi a
instituţiilor publice de interes local cu sau fără
personalitate juridică.
Dispune de 8 compartimente de specialitate, astfel:
-Stare Civilă, autoritate tutelară;
-Achiziţii Publice;
-Administrativ şi Deservire;
- Tehnic, dezvoltare, urbanism si amenajare a
teritoriului;
-Audit intern;
-Birou financiar-contabil, taxe si impozite, agricol;
-Cabinetul demnitarului;
-Poliţia comunitară.
Consiliul Local Stănişeşti face parte din UAT
Stănişeşti şi dispune de două compartimente
Consiliul
funcţionale:
Local
Serviciul de Asistenţă Socială, Consultanţă şi
Stanişeşti
îngrijire la domiciliu şi un Serviciu Local pentru
Situaţii de Urgenţă
Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC)
Programele dezvoltate în teritoriu, contribuie la
imbunatatirea vietii semenilor nostril aflati în
nevoie. La ora actuala FSC deruleaza mai multe
proiecte in domeniile social, medical si educational
destinate celor mai defavorizate categorii sociale
ale comunitatii: batrani si bolnavi in faze terminale,
copii si familii dezavantajate .
Acestea sunt:

Colţurile mama si copil

Centrele educationale “Clubul cu Lipici”
Clubul cu lipici este foarte îndragit de localnici şi
de catre copii. Aproape toti cei 200 de copii ai
satului sunt înscrisi la Clubul cu Lipici, astfel încat
Servicii
activitatea se desfasoara în serii şi pe grupe de
sociale
varsta.
Incepand cu anul 2010, gratie unei finantari oferite
de OMV Petrom "Clubul cu Lipici" din satul
Slobozia Noua, comuna Stănişeşti, s-a mutat în
casa noua. O noua cladire mult mai spaţioasa şi mai
primitoare a fost construita în locul vechii
constructii care adapostea înante aceste centru.
Copii au acum mai mult spatiu de joaca şi pentru
diversele activitati, grupele de copiii pot fi acum
mai numeroase iar conditţile oferite sunt mult mai
bune.

Scoala de vara
In anul (2011) a avut loc scoala de vara Peste 700
de copii din teritoriu au fost implicaţi în activităţi în

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
cadrul cluburilor de muzica, arta, sport si engleza.
Fiecare şcoala de vara s-a încheiat cu o serbare la
care au fost invitaţi parinţii copiilor şi reprezentanţi
ai autoritatilor locale. Activitatile din cadrul
scolilor de vara au fost realizate cu sprijinul
voluntarilor.
Instituţii

Primăria
comunei
Traian

Consiliul
Local
Traian

Servicii
sociale

Prezentarea activităţii
Imagini cu sediile sociale
Comuna Traian conform planului de amenajare a
teritoriului naţional – Secţiunea a III-a, deţine o zonă
protejată cum ar fi: Aşezarea eneolitică cucuteniană
din sud – vestul satului Zăpodia, conform Anexei nr.
III, cap.I, alin. 2, pct b.
Comuna Traian sub forma actuală a luat fiinţă în 1968,
ca urmare a noii legi administrative. Procesul de
formare a comunei Traian ca unitate teritorială a avut
loc în condiţiile de dezvoltare economică şi socială
unde cadrul geografic, resursele naturale şi umane,
evoluţia istorică şi nivelul atins de starea socială, îi
conferă trăsături proprii. Comuna Traian este situată pe
DN 2F la 13 km nord -est de municipiul Bacău, pe
cursul inferior al pârâului Morii iar în partea de sud se
află pădurea statului.
Serviciile publice oferite de Primăria Traian sunt:
stare civilă, urbanism şi amenajarea teritoriului,
contabilitate, serviciul agricol, serviciul pentru situaţii
de urgenţă, serviciul pentru asistenţă socială, servicii
publice comunitare, punct acces public la informaţie.
Primăria comunei Traian acordă ajutoare constând
în produse alimentare, acordă ajutoare sociale, în
limita legislaţiei, oferă transport elevilor către şcolile
din comună cu microbuzul şcolar
Biblioteca communală Vasile Alecsandri din Traian
are un număr de 10.000 de volume şi prin proiectul
Economia Bazata pe Cunoastere a fost dotată cu 1
calculator şi acces la internet, iar în urma proiectului
Biblionet a mai fost dotată cu 4 calculatoare,
videoproiector şi imprimantă.
Activităţi realizate:

Serviciul de salubrizare la nivelul comunei:

Alocarea de fonduri pentru construcţia unuor
noi lăcale de cult şi modernizarea celor existente;

Întreţinerea sistemului de iluminat
În urma unui parteneriat cu Crucea Roşie Română
– filiala Bacău, familiile sărace primesc alimente,
bunuri de larg consum, pachete alimentare pentru copii
cu ocazia zilelor de 1 Iunie, Moş Crăciun
O altă activitate sustinută o reprezintă ajutoare
financiare pentru seniorii comunităţii cu ocazia
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împlinirii a 50 de ani de căsătorie
Instituţii

Prezentarea activităţii
Primăria dispune de 8 compartimente de specialitate,
astfel: Stare Civilă, autoritate tutelară; Achiziţii
Primăria Publice; Administrativ şi Deservire; Tehnic,
comunei dezvoltare, urbanism si amenajare a teritoriului; Audit
Ungureni intern; Birou financiar-contabil, taxe si impozite,
agricol; Cabinetul demnitarului; Poliţia comunitară.

Imagini cu sediile sociale

Activităţi în domeniul:

dezvoltarea economico-socială şi de mediu a
comunei;

administratea domeniului public şi privat al
comunei;
gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
Consiliul 
cooperarea interinstituţională.
Local
Ungureni Competenţe, în condiţiile legii:

furnizarea serviciilor publice de interes local
privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri
aflate in nevoie socială; sănătatea;

Instituţii

Prezentarea activităţii

Imagini cu sediile sociale
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Situata în partea de sud-est a judetului Bacau, în marea
unitate a Podisului Moldovenesc, subunitatea
Podisului Barladului, Colinele Tutovei. Dispune de
Primăria următoarele servicii: Stare Civilă, autoritate tutelară;
comunei Achiziţii Publice; Administrativ şi Deservire; Tehnic,
Vultureni dezvoltare, urbanism si amenajare a teritoriului; Audit
intern; Birou financiar-contabil, taxe si impozite,
agricol; Cabinetul demnitarului; Poliţia comunitară.
Consiliul desfăşoară şi o activitate invetiţională, prin
derularea unor proiecte de dezvoltare, cum a fost şi
Consiliul
proiectul de construire a unei baze sportive
Local
multifuncţionale in comuna Vultureni, ca titular şi
Vultureni
beneficiar de proiect.

Servicii
sociale

Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) este o
organizatie neguvernamentala, cu statut de utilitate
publica, apolitica si non-profit, fara caracter religios,
inregistrata in iunie 1997. Programele noastre
contribuie la imbunatatirea vietii semenilor nostril
aflati în nevoie. La ora actuala FSC deruleaza mai
multe proiecte in domeniile social, medical si
educational destinate celor mai defavorizate categorii
sociale ale comunitatii: batrani si bolnavi in faze
terminale, copii si familii dezavantajate
Beneficiarii FSC (varstnicii, bolnavii cronici, femeile
insarcinate, nou nascutii, copiii din familii
dezavantajate, persoanele marginalizate social sau in
risc de a fi marginalizate, asistentele medicale si
sociale, reprezentantii comunitatilor locale) primesc in
mod curent urmatoarele tipuri de servicii:

Tratament si consiliere contraceptiva
(planificare familiala);

Ajutor si sprijin social (asistenta sociala)

Transport comunitar.
SERVICII SOCIAL- MEDICALE- planificare
familiala - cu sprijinul a doi specialisti in planificare
familiala din Bacau oferim informatii si tratament
contraceptiv gratuit femeilor care nu au acces la astfel
de servicii. La cerere, specialistii au sustinut si sesiuni
de grup pentru tineri din forme de invatamant liceal
rural.
PROMOVAREA SANATATII IN SCOLI
Activitatea de promovare a sanatatii a cuprins 12 teme
de discutie: igiena scolari, igiena adolescenti,
abandonul scolar, comunicare parinti-copii-profesori,
traficul de persoane, infectia HIV, bolile cu
transmitere sexuala, tuberculoza, alimentatia
sanatoasa, consumul de alcool, tutunul si drogurile,
munca la copil.
MASINILE COMUNITATII
Serviciul de Transport Comunitar din mediul rural s-a
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facut catre medicul de familie din comuna, farmaciile
cele mai apropiate, spitale din judet si din tara, comisii
de evaluare a gradului de handicap, institutiile statului
pentru accesare de informatii, drepturi, etc.
Servicii sociale:
Colturile mama si copil
Centrele educationale “Clubul cu Lipici”
Activitatea din cadrul Cluburilor cu Lipici a continuat
si anul 2011 care pe langa activitatile educative si
recreative pentru copii, in aceste centre sunt organizate
periodic intalniri in cadrul scolii parintilor.
Scoala de vara
In anul (2011) a avut loc scoala de vara la care au
participat peste 700 de copii. Ei au fost implicati in
activitati in cadrul cluburilor de muzica, arta, sport si
engleza. Fiecare scoala de vara s-a incheiat cu o
serbare la care au fost invitati parintii copiilor si
reprezentanti ai autoritatilor locale. Activitatile din
cadrul scolilor de vara au fost realizate cu sprijinul
voluntarilor

Instituţii

Prezentarea activităţii

Imagini cu sediile sociale
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Serviciilor primăriei funcţionează în bază
Oganigramei şi Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei şi a instituţiilor
publice de interes local cu sau fără personalitate
Primăria juridică.
Dispune de următoarele servicii specializate:
comunei
Administrativ şi Servicii de Utilitate Publică; Poliţie
Valea
Comunitară; Managementul Proiectelor; Urbanism şi
Ursului
Amenajarea Teritoriului; Financiar-Contabil şi
Achiziţii Publice; Bibliotecă; Situaţii de Urgenţă;
Asistenţă socială, Satre Civilă, Resurse Umane,
Registratură şi Arhive.
Consiliul local exercita următoarele categorii de
Consiliul
atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea
Local
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor
Valea
şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
Ursului
comerciale şi regiilor autonome de interes local;
Comuna Valea Ursului face parte din :

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
„ECONEAMŢ” din anul 2008 privind colectarea
deşeurilor

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
“Roman Metropolitan” din anul 2009 în scopul
promovării unor proiecte comune de dezvoltare
integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de
dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind
atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o
platformă de colaborare între unităţile administrativteritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a
serviciilor publice.

Comuna Valea Ursului pana in prezent a
Servicii
beneficiat de programul EBC- Economia bazat pe
sociale
cunoaştere, cu acces larg la internet pe o perioada de 3
ani de zile.

In prezent beneficiem de programul Biblionet
din anul 2011

Fundaţia Filantropică Sf. Nicolae de la
Mănăstirea Giurgeni de intrajutorare a persoanelor
nevoiase.

Din anul 2004 functioneaza Centru educativ
pentru copii saraci, unde se desfasoara activitati
educationale 2 zile pe saptamana cu copii care
asimileaza mai greu bagajul de cunostinte necsare
activitatii scolare, cu cadre didactice din cadrul scolii
cat si personalul din Biblioteca comunala.

5. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu
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Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Proiect finalizat:
″Centru de servicii
pentru copil şi
familie Coloneşti″

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

PHARE

Obiective: Furnizarea de servicii sociale
primare pentru un număr de 15 copii şi 7
familii.
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor şi familiilor acestora, prevenirea
marginalizării şi excluderii sociale.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii sociale de calitate în
funcţie de nevoile comunităţii.

Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei
Proiect aprobat:
″Centru de zi
pentru copii sat
Satu Nou, comuna
Coloneşti, judeţul
Bacău″

Obiective: Furnizarea de servicii sociale
primare unui număr de 15 copii şi
familiile acestora, educaţie non Guvernul României prin
formală.
Autoritatea Naţională
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
pentru Protecţia Familiei
copiilor şi familiilor acestora din comuna
şi a Drepturilor
Coloneşti.
Copilului Comuna
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Coloneşti
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii sociale de calitate .
Obiective:Iniţierea şi desfăşurarea
proiectelor şi programelor culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a
culturii tradiţionale;

Integrarea Căminului Cultural
Coloneşti într-o reţea naţională a
domeniului.

Coloneşti

Proiect aprobat:
″Reabilitare,
modernizare şi
dotare Cămin
Cultural în comuna
Coloneşti, judeţul
Bacău″.

Bugetul de stat

Proiect aprobat – în
aşteptarea
finanţării:
″Modernizarea
drumurilor agricole

Uniunea Europeană

Rezultate: revitalizarea şi promovarea
meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale
şi susţinerea celor care le practică
(meşteri populari şi mici meseriaşi) în
comuna Coloneşti.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
- oportunităţi pentru crearea de locuri de
muncă mai ales pentru tineri şi femei;
- obţinerea unor venituri suplimentare de
către populaţia rurală.
Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
serviciilor.
Rezultate: crearea de noi locuri de

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
de exploataţie în
comuna Coloneşti,
judeţul Bacău″.

Proiect în pregătire
- ''Alimentarea cu
apă a localităţii
Bugetul de stat
Coloneşti din
comuna Coloneşti,
judeţul Bacău''
Proiect în pregătire
- ''Canalizare şi
epurare ape uzate în
Bugetul de stat
localitatea
Coloneşti jud.
Bacău"
Proiect în pregătire
- ''Construire
Dispensar Uman şi
Farmacie în
Bugetul de stat
localitatea
Coloneşti din
comuna Coloneşti,
judeţul Bacău''

Localitate

Tipul

Finanţator

muncă, creşterea gradului de confort şi
civilizaţie, creşterea gradului de
frecventare a cursurilor şcolare, creşterea
pieţei agricole prin oportunitatea de
desfacere a produselor şi în celelalte
zone.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Coloneşti.
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Coloneşti.
Rezultate: o protecţie mai bună a
mediului.
Obiective: Îmbunătăţirea sistemului
medical din mediul rural.
Rezultate: deservirea populaţiei prin
servicii medicale de înaltă calitate.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
suplimentarea unor locuri de muncă în
domeniul medical pentru a acoperi
dispersia populaţiei pe localităţi.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
PROIECTULUI

(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
Banca Mondeală

dezvoltarea zonei
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Obiective: modernizarea şi exinderea
infrastructurii locale
Rezultate: creşterea accesibilităţii şi
mobilităţii transportului de mărfuri şi
persoane.
Relevanţă: propagă efecte benefice
asupra dezvoltării locale prin fluidizarea
transportului de mărfuri şi persoane şi,
implicit, creşterea veniturilor bugetului
local prin colectarea de taxe şi impozite.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor.
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare.

Modernizare Şcoală
Călugăreni

Dămeneşti

Poduri şi podeţe

AFM
Apă canal în satele
Dămeneşti şi
Călugăreni

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,

Obiective: îmbunătăţirea calității
infrastructurii sistemului şi de a răspunde
nevoilor concrete ale copiilor prin
asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care
să favorizeze atingerea potenţialului
maxim al fiecărui copil.
Rezultate: Alimentare cu apă, instalaţii
sanitare, electrice şi încalzire
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţilor locale de
a acorda servicii educaţionale de calitate.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
Alimentare cu apă,
instalaţii sanitare,
electrice şi încalzire
Şcoala Mărăşti
Şarpantă din lemn
şi acoperiş tablă
Scoala Mărăşti
Amenajare teren
sportiv sat Filipeni

Obiective: îmbunătăţirea calității
infrastructurii sistemului şi de a răspunde
nevoilor concrete ale copiilor prin
asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care
să favorizeze atingerea potenţialului
maxim al fiecărui copil, totul în
conformitate cu standardele educaţionale
internaţionale
Rezultate: Alimentare cu apă, instalaţii
sanitare, electrice şi încalzire
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţilor locale de
a acorda servicii educaţionale de calitate.

Amenajare
laborator şcolar
Şcoala Filipeni

SAPARD

Filipeni

Modernizare DC74
Frunteşti, Slobozia,
Valea Boţului
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Reconstrucţie
poduri şi podeţe

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,

Obiective: Modernizarea şi extinderea
reţelei de drumuri comunale.
Rezultate: accesul mai facil al populaţiei
către locurile de muncă, servicii
medicale, educaţie, cultură, recreere;
fluidizarea transportului de mărfuri cu
impact direct asupra dezvoltării
economice echilibrate.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
dezvoltărea economică viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone
la drumurile locale; îmbunătăţirea
legăturilor rutiere cu comunele învecinate
şi cu satele componente; creşterea
interesului investitorilor .
Obiective: modernizarea şi exinderea
infrastructurii locale
Rezultate: creşterea accesibilităţii şi
mobilităţii transportului de mărfuri şi
persoane.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagă efecte benefice asupra
dezvoltării locale prin fluidizarea
transportului de mărfuri şi persoane şi,
implicit, creşterea veniturilor bugetului
local prin colectarea de taxe şi impozite.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei

Horgeşti

Obiective: Furnizarea de servicii sociale
primare unui număr de 15 copii şi
Proiect aprobat:
familiile acestora, educaţie non - formală.
″Centru de zi
Guvernul României prin Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
pentru copii sat
Autoritatea Naţională
copiilor şi familiilor acestora din comuna
Sohodor, comuna
pentru Protecţia
Horgeşti.
Horgeşti, judeţul
Familiei şi a Drepturilor Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Bacău″
Copilului
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii sociale de calitate în
Comuna Horgeşti
funcţie de nevoile comunităţii.
Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
serviciilor. Iniţierea şi desfăşurarea
proiectelor şi programelor culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a
Proiect aprobat: - în
culturii tradiţionale.
aşteptarea finanţării
Rezultate: crearea de noi locuri de
Proiect integrat
muncă, , creşterea pieţei agricole prin
”Modernizare
oportunitatea de desfacere a produselor şi
drumuri de inters
în celelalte zone. Revitalizarea şi
local în comuna
PNDR
promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor
Horgeşti,
Comuna Horgeşti
tradiţionale şi susţinerea celor care le
Construire centru
practică (meşteri populari şi mici
de îngrijire bătrâni,
meseriaşi) în comuna Horgeşti
Dotare biblioteci
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
comunale Horgeşti
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
şi construire
benefice asupra dezvoltării economice a
aşezământ cultural”
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător. Oportunităţi
pentru crearea de locuri de muncă mai
ales pentru tineri şi femei;
Obţinerea unor venituri suplimentare de
către populaţia rurală
Proiect depus spre
Obiectiv: Cresterea gradului de confort
finanţarei
al locuitorilor şi siguranţa copiilor prin
Bugetul de stat prin
”Amenajare spaţii
crearea locurilor de joacă
Agentia fondului de
verzi în comuna
Rezultate:Amenajarea unui spatiu pentru
Mediu
Horgeşti”
recreere, si activitaşi culturale în aer liber
pentru locuitorii comunei Horgeşti
Proiect depus spre
finanţare Obiective: creşterea gradului de confort
''Construire sistem
Bugetul de stat prin
şi de sănătate a locuitorilor din comuna
de alimentarea cu
Agentia Fondului de
Horgești
apă şi reţea de
Mediu
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
canalizare în satele
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
componente
şi igienice corespunzătoare.
comunei Horgeşti,
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Sohodor, Recea
Găleri, Răcătău
Răzeşi, judeţul
Bacău''
Proiect depus spre
finanțare – ”Lucrări
de extindere şi
realizare de reţele
electrice de
Bugetul de stat prin
distribuţie”
Programul de
Electrificare

Obiective: Crearea infrastructurii
necesare pentru dezvoltarea unor
activitati economice
Rezultate: realizarea de noi reţele
electrice de distribuţie şi extinderea
reţelelor electrice existente
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi a
potenţialului economic din zonele
neelectrificate.

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Proiect în
construcţie:
Construire Bază
Sportivă
Multifuntională
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Proiect spre
selecţie:
Contruire şi dotări
PNDR
grădiniţă sat
Bugetul local
Antoheşti,
comuna Ozvorul
Beheciului
Izvorul
Berheciului

Proiect faza S.F:
Infiinţare parc

Consiliul Local
Iz.Berheciului

Proiect depus
spre aprobare:
FOND DE MEDIU
Alimentare cu apă
Bugetul local
şi canalizare,
comuna Izvorul

Obiective:
-creşterea participării locuitorilor din
comună la activităţi sportive;
-creşterea numărului de copii şi tineri
care participă la competiţii sportive ce se
desfăşoară în spaţiul rural.
Rezultate: creşterea gradului de sănătate
a copiilor şi tinerilor din comună.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
proiectul este necesar pentru că, în
comună nu a existat o sală de sport.
Obiective: îmbunătăţirea condţiilor de
educaţie prin construirea şi modernizarea
infrastructurii acesteia grădiniţei din satul
Antoheşti.
Rezultate: atragerea în sistemul de
educaţie a cat maimultor copii; crearea
unor condiţii de educaţie la standarde
europene; creşterea interesului şi a
gradului de satisfacţie a educatorilor
pentru activitatea lor profesională şi
didactică.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
atragerea de investiţii în infrastructura
educaţională; creşterea numărului
personalului implicat în activităţi nonagricole.
Obiective: Prin amenajarea şi dotarea
unui parc comunal, se urmăreşte
dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor
verzi din localitate, precum şi
îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a
calităţii vieţii locuitorilor.
Rezultate: îmbunătăţirea factorilor de
mediu;
îmbunăţăţirea imaginii comunei;
creşterea gradului de satisfacţie a
locuitorilor; diversificarea activiţăţilor de
petrecere a timpului liber.
Relevaţă pentru dezvoltarea zonală:
Implementarea acestui proiect este
necesară pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii
Obiective: acoperirea necesarului de apă
pentru toate gospodăriile din localitate;
utilizarea eficientă a resurselor de apă;
asigurarea serviciilor de apă la tarife
accesibile; asigurarea calităţii
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corespunzătoare a apei potabile în toată
comuna.
Rezultate: accesul populaţiei la
infrastructura edilitară; scăderea
factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagarea unor efecte benefice asupra
dezvoltării economice a zonei prin
crearea de noi locuri de muncă;
revigorarea serviciilor de proiectare
pentru construcţii noi.

Berheciului, sat
Obarşia

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
Proiect în curs
de implementare
- “Construire
bază sportivă
multifuncţionala
în localitatea
Lipova”
Proiect aprobat:
- în aşteptarea
finanţării
″Construire
cămin cultural în
localitatea Mîlosu
″.

Lipova

Proiect aprobat
– în aşteptarea
finanţării:
″ Modernizare
drumuri
comunale în
comuna Lipova”

Proiect depus
spre finanţarei
”Construire parc
comunal în
comuna Lipova”
Proiect în
pregătire –
”Extindere reţea
alimentare cu
apă, canalizare
înfiinţare staţie de
epurare”
Proiect în
pregătire –

Obiectiv: Dezvoltarea şi stimularea
activităţilor sportive la nivelul mediului
rural
Bugetul de stat

Bugetul de stat

Bugetul de stat

Bugetul de stat

Bugetul de stat prin
Agentia Fondului de
Mediu
Comuna Lipova

Bugetul de stat

Obiective: Iniţierea şi desfăşurarea
proiectelor şi programelor culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a
culturii tradiţionale;
Rezultate: revitalizarea şi promovarea
meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale
şi susţinerea celor care le practică
(meşteri populari şi mici meseriaşi) în
comuna Lipova
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
- oportunităţi pentru crearea de locuri de
muncă mai ales pentru tineri şi femei;
- obţinerea unor venituri suplimentare de
către populaţia rurală.
Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
serviciilor.
Rezultate: crearea de noi locuri de
muncă, , creşterea pieţei agricole prin
oportunitatea de desfacere a produselor şi
în celelalte zone.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiectiv: Cresterea gradului de confort al
locuitorilor şi siguranţa copiilor prin
crearea locurilor de joacă
Rezultate:Amenajarea unei suprafete de
recreere şi de joacă pentru copii
Obiective: sistem de furnizare a apei
curente şi de canalizare capabile să
deservească locuitorii comunei
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare, precum şi
protecţia mediului prin epurarea apelor
uzate
Obiectiv: Accesul populaţiei la servicii
medicale de calitate şi eliminarea
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factorilor de perturbare a calităţii vieţii
Rezultate: Utilarea dispensarului medical
cu aparatura şi tehnică care să corespundă
nevoilor cetăţenilor
Relevanţa: Creşterea nivelului de trai al
locuitorilor comunităţii

Dotare dispensar
medical uman in
localitatea Lipova

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Digul de protecţie
împotriva
Siretului

Negri

Localitate

Alimentare cu
apă

Ministerul Mediului

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: protecţia comunităţii
âmpotriva inundaţiilor
Rezultate: îndiguirea Siretului în zona
de risc.
Relevanta pentru protecţia zonala
Obiective: sistem de furnizare a apei
curente şi de canalizare capabile să
deservească locuitorii comunei
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare, precum şi
protecţia mediului prin epurarea apelor
uzate

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
FRDS, alte finanţări)
Proiect în curs de
finanţare:
Apa si Canalizare
Ministerul Mediului

Odobeşti

Modernizarea
drumurilor Tisa
Silvestri

PNDR

Infiintarea
muzeului saturlui,
Fonduri europene
proiect finalizat

Localitate

Tipul
PROIECTULUI
Proiect finalizat:
″MODERNIZARE
DRUM
COMUNAL KM
0+000 – 4+000″

Onceşti

Proiect aprobat:
″Constructie
gradinita cu 3 grupe
Dealu Perjului,
com. Oncesti″

Proiect terminat:
„Construire sediu
administrativ
Onceşti”
Proiect terminat :
„construire scoala
cu 2 clase in sat
Taula
Proiect terminat:
„Reabilitare scoala

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

SAPARD

Guvernul României

Buget local

Guvernul României

Guvernul României

Obiective: sistem de furnizare a apei
curente şi de canalizare capabile să
deservească locuitorii comunei
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare, precum şi
protecţia mediului prin epurarea apelor
uzate
Obiective: Imbunatatire calitatii vietii
Rezultate: Modernizare drum
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
accesul mijloacelor de transport persoane
si mafuri.
Obiectiv: Cresterea gradului de cultură
al locuitorilor şi păstrarea tradiţiilor.
Rezultate:Amenajarea spaţiu de
expunere pentru muzeu

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: Imbunatatire calitatii vietii
comunitatii din sat Barboasa
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
agricultorilor şi familiilor acestora,.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
accesul mijloacelor de transport persoane
si mafuri.
Obiective: Furnizarea de servicii sociale
primare unui număr de 15 copii şi
familiile acestora, educaţie non - formală.
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor şi familiilor acestora din comuna
Oncești.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii sociale de calitate în
funcţie de nevoile comunităţii.
Obiective:
Rezultate:
Relevanţă:
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cu clasele I-IV
Tarnita
Proiect in
derulare:
Construire
Gradinita in sat
Oncesti
Proiect terminat:
„Modernizare
Dispensar Uman
Oncesti”
Proiect in
derulare:
”Construire poduri
din beton armat in
com. Oncesti, jud.
Bacau„
Proiect aprobat:
″Modernizare Sala
Festivitati in sat
Tarnisa, comuna
Oncesti, judeţul
Bacău″.

Buget local

Banca mondiala

Guvernul romaniei

Bugetul local

Proiect în
aşteptarea
finanţării:
″Modernizarea
drumurilor agricole
de exploataţie în
comuna Oncesti,
judeţul Bacău″.

Uniunea Europeană

Proiect în
pregătire ''Alimentarea cu apă
Bugetul de stat
a localităţii Onceşti

Obiective:
Rezultate:
Relevanţă:
Obiective:
Rezultate:
Relevanţă:

Obiective:Iniţierea şi desfăşurarea
proiectelor şi programelor culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a
culturii tradiţionale;
- Integrarea Căminului Cultural Onceşti
într-o reţea naţională a domeniului.
Rezultate: revitalizarea şi promovarea
meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale
şi susţinerea celor care le practică
(meşteri populari şi mici meseriaşi) în
comuna Onceşti.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
- oportunităţi pentru crearea de locuri de
muncă mai ales pentru tineri şi femei;
- obţinerea unor venituri suplimentare de
către populaţia rurală.
Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
serviciilor.
Rezultate: crearea de noi locuri de
muncă, creşterea gradului de confort şi
civilizaţie,
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Onceşti.
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
Proiect în
pregătire ''Canalizare şi
epurare ape uzate în
localitatea Onceşti

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Bugetul de stat

Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Onceşti.
Rezultate: o protecţie mai bună a
mediului.

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

Reabilitarea
drumului DJ252
Consiliul Local
Secretariatul de Stat
pentru Persoane cu
Handicap

Părincea
Centru Pilot
"Mioriţa"

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Plopana

Proiect finalizat: -

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
SAPARD

Obiective:
Rezultate:
Relevanţă:
Obiective: sprijinirea, îngrijirea,educarea
copiilor şi adulţilor aflaţi în dificultate.
Rezultate: recuperarea şi reintegrarea
tinerilor în societatea rurală, oferindu-le
siguranţa unui cămin şi a unui loc de
munca pe viaţă.
Relevanţă: Programul educaţional cu
spectru larg cuprindea şi activităţi de
ergoterapie de genul ţesut, cusut, împletit,
gătit pentru fete şi pirogravură pentru
băieţi.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: facilitarea mobilităţii

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
″Modernizare
drumuri comunale
în localitatile
Budesti si Itcani″

Proiect aprobat:
in curs de
implementare ″Învățăm mereu, ne
construim o șansă
pentru viitor″
POSDRU Axa 5
Domeniul major de
intervenție 5.1.

Proiect aprobat:în
curs de
implementare „Reabilitare si
extindere parc în
comuna Plopana”

Bugetul de stat prin
Agentia Fondului de
Mediu
Comuna Plopana

Proiect depus spre
finantare: ” Înfiintare,
canalizare, statie
epurare ,
alimentare cu apa,
satele Fundu
Tutovei si Plopana,
comuna Plopana,
judetul Bacau”
Proiect depus spre
finantare: „Modernizare
drumuri comunale
în satele Plopana,
Fundu Tutovei,
Rusenii de Sus,
Rusenii Razesi si

PNDI

PNDI

populaţiei, a bunurilor şi a serviciilor.
Rezultate: creşterea gradului de confort
şi civilizaţie, creşterea gradului de
frecventare a cursurilor şcolare
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiective: Creșterea șanselor de
angajare a unui număr de 224 peroane
provenite din rândul celor care îți caută
un loc de muncă din mediul rural, precum
si a persoanelor ocupate în agricultură cu
venituri reduse
Rezultate: Calificarea în diferite meserii
a grupului țintă și angajarea unui număr
20 de persoane, precum și modernizarea
unui spatiu de instruire și dotarea
acestuia din cadrul primăriei
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
oferi servicii de calitate în funcţie de
nevoile comunităţii.
Obiectiv: Diminuarea efectelor poluarii
aerului asupra mediului si sanatatii
populatiei, cauzate de emisiile de gaze de
esapament de la autovehicule. Cresterea
gradului de confort al locuitorilor și
siguranța copiilor prin crearea locurilor
de joacă
Rezultate: Mărirea suprafeței verzi la
nivelul comunei Plopana
Obiectiv: creşterea gradului de confort şi
de sănătate a locuitorilor din satele Fundu
Tutovei și Plopana
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare, o protectie
mai buna a mediului

Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
serviciilor.
Rezultate: crearea de noi locuri de
muncă, creşterea pieţei agricole prin
oportunitatea de desfacere a produselor şi
în celelalte zone.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
Straminoasa,
comuna Plopana,
judetul Bacau

Proiect depus spre
finantare: - „
Construire gradinita
sat Plopana”,
comuna Plopana,
judetul Bacau
PNDI

Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător
Obiective: îmbunătăţirea calității
infrastructurii sistemului şi de a răspunde
nevoilor concrete ale copiilor prin
asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care
să favorizeze atingerea potenţialului
maxim al fiecărui copil, totul în
conformitate cu standardele educaţionale
internaţionale
Rezultate: Construcţia şi utilarea unor
grădiniţe noi, precum şi dotarea grădiniţei
cu material didactic, jocuri educative şi
alte materiale necesare procesului de
educaţie timpurie a copiilor
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţilor locale de
a acorda servicii educaţionale de calitate.

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

Canalizare şi staţie
de epurare

PNDI

Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Onceşti.
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare.

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

Roşiori

Proiect in
derulare:
″Construire baza

OG 7/2006

Obiective: Furnizarea de servicii
primare pentru elevii din comuna
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii

Localitate

Prăjeşti

Tipul
PROIECTULUI

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
sportiva
multifunctionala″

Proiect in
derulare:
″Reparatii capitele
si amenajare
biblioteca
comunala”

Buget local

Proiect în
pregătire ''Alimentarea cu
apă a localităţii
Bugetul de stat
Rosiorii din
comuna Rosiori,
judeţul Bacău''
Proiect în
pregătire ''Canalizare şi
epurare ape uzate în
Bugetul de stat
localitatea Rosiorii
din comuna
Rosiorii, judeţul
Bacău''

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Săucesti

Proiect realizat:
Lucrări de refacere
şi reabilitare DC12
şi a drumurilor

copiilor şi familiilor acestora.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii de calitate în funcţie de
nevoile comunităţii.
Obiective: Furnizarea de servicii
primare copiilor şi familiile acestora,
educaţie non - formală.
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor şi familiilor acestora din comuna.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii de calitate în funcţie de
nevoile comunităţii.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Rosiorii.
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Rosiorii.
Rezultate: o protecţie mai bună a
mediului.

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

Bugetul local

Obiective: îmbunătăţire calităţii vieţii
pentru locuitorii comunei.
Rezultate: Investiţiile au fost realizate în
proporţie de 100%.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
comunale afectate
de inundaţiile din
2008
Proiect realizat:
Lucrări de
îmbrăcare a
drumurilor (DS127, Bugetul local
DS443, DS99,
DS127, DS322,
DS327, DS69)
Proiect în
construcţie:
Construire sisteme
de alimentare cu
apa si canalizare in
localitatile
Saucesti-Bogdan
Voda si Schineni
As.nerambursabilă din
Fondul de Mediu,
Bugetul local

Proiect în faza de
evaluare.:
Construire sisteme
de alimentare cu
apă si canalizare in
localitatile
Saucesti-Bogdan
Voda si Schineni
PNDR, Bugetul local

Proiect realizat:
Realizarea unui
sistem integrat de
colectare selectivă

PNDR, Bugetul local

Relevanţa pentru dezvolarea zonală:
modernizarea infrastructurii rutiere prin
refacerea drumurilor distruse de
inundaţiile din 2008.

Obiective: Creşterea calitatii vieţii şi
îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei prin facilitarea accesului la
infrastructura edilitară; îmbunătăţirea
condiţiilor igienico- sanitare ale
locuitorilor şi a activităţilor din zonă;
tratament egal tuturor locuitorilor
comunei.
Rezultate: creşterea numărului de km de
reţea de apă şi canalizare. Lucrările de
execuţie sunt realizate în proporţie de
90%.
Relevanţa pentru dezvolarea zonală:
atragerea de investiţii noi prin
dezvoltarea reţelei edilitare; creşterea
veniturilor la bugetul local; creşterea
numărului de locuitori atraşi în activităţi
non-agricole.
Obiective: Creşterea calitatii vieţii şi
îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei prin facilitarea accesului la
infrastructura edilitară; îmbunătăţirea
condiţiilor igienico- sanitare ale
locuitorilor şi a activităţilor din zonă;
tratament egal tuturor locuitorilor
comunei
Rezultate: creşterea numărului de km de
reţea de apă şi canalizare. Studiul de
fezabilitate se află în faza de
evaluarefinală la Autoritatea Fondului de
Mediu.
Relevanţa pentru dezvolarea zonală:
atragerea de investiţii noi prin
dezvoltarea reţelei edilitare; creşterea
veniturilor la bugetul local; creşterea
numărului de locuitori atraşi în activităţi
non-agricole.
Obiective: Eliminarea materialelor
periculoase/ toxice din volumul
deşeurilor; organizarea mecanismelor de
colectare selectivă a deşeurilor; crearea

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
a deşeurilor

Proiect realizat:
Reabilitare clădire
dispensar veterinar
Donaţii R.A. pentru
Activ.Nucleare Turnu
Severin

Proiect în
construcţie:
Infiintare Bază
Sportivă in
localitatea Siretu,
comuna Saucesti
Bugetul de Stat,
Bugetul local

Proiect realizat:
Extindere sediu
Primărie cu spaţii
de birouri şi
centrală termică
Bugetul local

unui management integrat de gestionare a
deşeurilor.
Rezultate: îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei; reducerea
poluării; reducerea factorilor de risc
pentru sănătatea populaţiei.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
eliminarea depozitării gunoaielor în
locuri neamenajate; propagă efecte
benefice asupra dezvoltării economice
prin crearea unui climat civilizat şi
sănătos de viaţă.
Obiective: îmbunătăţirea calităţii
serviciilor medical- veterinare în comuna
Săuceşti
Rezultate: Investiţia a fost realizată în
proporţie de 100%.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
creează premisele pentru dezvoltarea
afacerilor din domeniul agriculturii prin
menţinerea stării de sănătate a animalelor
şi păsărilor aparţinand fermierilor şi
populaţiei.
Obiective generale: creşterea participării
locuitorilor din spaţiul rural la activităţi
sportive; atragerea cat maimultor de
copii şi tineri care să participe la
competiţii sportive ce se desfăşoară în
spaţiul rural.
Rezultate: creşterea gradului de sănătate
a copiilor şi tinerilor din comuna
Săuceşti.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
proiectele sunt necesare pentru că, în
comună nu a existat o sală de sport şi nici
terenuri special amenajate pentru
competiţii.
Obiective: Fluidizarea comunicării în
cadrul administraţiei publice locale
Săuceşti cu administraţia publică
judeţeană şi centrală şi facilitarea
comunicării cu cetăţenii.
Rezultate: Investiţia a fost realizată în
proporţie de 100%.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
S-a avut în vedere îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de administraţie publică prin
crearea de noi spaţii de birouri pentru
Primăria Săuceşti, cele existente nefiind
suficiente desfăşurării activităţii
specifice.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

Localitate

Secuieni

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
PNDR

Apa canal

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Stănişeşti

Proiect la aviz:
Actualizarea
Planului Urbanistic
General (PUG)

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
Bugetul Local

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: Creşterea calitatii vieţii şi
îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei prin facilitarea accesului la
infrastructura edilitară; îmbunătăţirea
condiţiilor igienico- sanitare ale
locuitorilor şi a activităţilor din zonă; i
Rezultate: realizarea numărului de km de
reţea de apă şi canalizare.
Relevanţa pentru dezvolarea zonală:
atragerea de investiţii noi prin
dezvoltarea reţelei edilitare; creşterea
veniturilor la bugetul local; creşterea
numărului de locuitori atraşi în activităţi
non-agricole.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: Modernizarea si extinderea
infrastructurii comunei Stănişeşti prin
realizare PUG.
Rezultate: realizarea PUG

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

Proiect realizat:
Execuţie Pod DC
47

OG 7/2007

PNDR; M322, M125
Proiect viitor:
Modernizare DC 54

Proiect în
construcţie:
Modernizare
drumuri de
exploataţie
agricolă. Urmează
şi alte proiecte
viitoare.

Proiect în
construcţie:
Crearea
infrastructurii de
apă/ apă uzată

PNDR, Bugetul local

PNDR, Bugetul local

Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
ameliorarea situaţiei legale a terenurilor
din domeniul public şi privat atat din
intravilan cat şi din extravilan.
Obiective: modernizarea şi exinderea
infrastructurii locale prin construirea unui
pod
Rezultate: creşterea accesibilităţii şi
mobilităţii transportului de mărfuri şi
persoane.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagă efecte benefice asupra
dezvoltării locale prin fluidizarea
transportului de mărfuri şi persoane şi,
implicit, creşterea veniturilor bugetului
local prin colectarea de taxe şi impozite.
Obiective: Modernizarea şi extinderea
reţelei de drumuri comunale.
Rezultate: accesul mai facil al populaţiei
către locurile de muncă, servicii
medicale, educaţie, cultură, recreere;
fluidizarea transportului de mărfuri cu
impact direct asupra dezvoltării
economice echilibrate.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
dezvoltărea economică viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone
la drumurile locale; îmbunătăţirea
legăturilor rutiere cu comunele învecinate
şi cu satele componente; creşterea
interesului investitorilor şi turiştilor către
această zonă.
Obiective: modernizarea şi extinderea
infrastructurii prin creşterea accesibilităţii
şi mobilităţii maşinilor utilajelor către
exploataţiile agricole.
Rezultate: facilitarea accesului
fermierilor la exploataţiile agricole şi,
implicit, redarea unor suprafeţe în
circuitul agricol.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
modernizarea drumurilor de exploataţie
agricolă duce la o mai bună eploatare a
suprafeţelor agricole, creşterea interesului
investitorilor pentru această zonă.
Obiective: Imbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei prin construirea
infrastructurii de apă şi apă uzată.
Rezultate: Asigurarea accesului

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
populaţieila servicii publice de apă şi
canal cf standardelor europene.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
creşterea gradului de confort şi civilizaţie
al populaţiei; extinderea şi dezvoltarea
unor proiecte de investiţii bazate pe
respectarea normelor de igienă şi sănătate
a populaţiei; creşterea interesului
potenţialilor investitori pentru această
zonă.
Obiective: Modernizarea infrastructurii
serviciului public de iluminat.

Proiect viitor:
Modernizarea
iluminatului public
PNDR, Bugetul local

Proiect viitor:
Construire Centru
social

PNDR, Bugetul local

Proiect viitor:
Unitate de primiri
urgenţe

PNDR, Bugetul local

Proiect realizat:
Reabilitare Scoala
cu clasele I-VIII
Beneşti
PNDR, Bugetul local

Rezultate: modernizarea unui anumit
număr de km de reţea electrică.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
Creşterea siguranţei şi a bunurilor
cetăţenilor în timpul nopţii.
Obiective: îmbunătăţirea actului de
asistenţă socială prin construirea unui
centru social care să ofere servicii şi
consultanţă conform standardelor
europene.
Rezultate: realizarea unui centru social
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
asigurarea desfăşurării în condiţii optime
a activităţii de asistenţă socială; creşterea
implicării partenerilor sociali în
activităţile specifice de asistenţă socială.
Obiective: Imbunătăţirea actului medical
prin crearea infrastructurii medicale
destinată cazurilor de urgenţă
Rezultate: realizarea unei Unităţi de
primiri urgenţe pentru cetăţenii comunei
Stănişeşti şi a unui serviciu de e-sănătate.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
Creşterea gradului de siguranţă medicală
a cetăţenilor; încurajarea potenţialilor
investitori pentru dezvoltarea de afaceri
în zonă.
Obiective: Imbunătăţirea infrastructurii
educaţionale prin reabilitarea Scolii cu
clasele I-VIII Beneşti
Rezultate: reabilitarea unei unităţi
şcolare; dotarea acesteia cu mobilier,
echipamente IT şi multimedia.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
îmbunătăţirea procesului educaţional prin
asigurarea condiţiilor optime de

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

Proiect realizat:
Construire Bază
sportivă Stănişeşti
PNDR, Buget local

Proiect realizat:
Construire
Bibliotecă şi Centru
de Cultură
PNDR, Bugetul local

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Traian

Proiect finalizat:
″Modernizare
drumuri comunale

desfăşurare a activităţilor; creşterea
încrederii cetăţenilor în sistemul de
învăţămant şi, implicit, a interesului de
frecventare a cursurilor de către copii.
Obiective: Dezvoltarea infrastructurii de
sport prin construcţia unei baze sportive
moderne pentru cetăţenii comunei.
Rezultate: amenajarea bazei sportive.
Rlevanţă pentru dezvoltarea zonală:
Creşterea interesului pentru locuitorii
comunei, in special tineri şi copii, pentru
activităţi recreative şi sportive.
Obiective: îmbunătăţirea activităţii
culturale prin construirea unei biblioteci
şi a unui Centru de Cultură.
Rezultate: construire Bibliotecă şi
Centru de Cultură.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
stimularea tinerilor să participe la actul
cultural şi încurajarea acestora să fie
parte activă la diferite manifestări şi
grupuri culturale din comună.

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

SAPARD

Obiective: facilitarea mobilităţii
populaţiei, a bunurilor şi a serviciilor.
Rezultate: creşterea gradului de confort

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
în localitatile
Zapodia și
Bogdanesti″

Proiect finalizat: ”
Înfiintare
distributie gaze
naturale,
canalizare, statie
epurare si extindere
alimentare cu apa,
comuna Traian,
judetul Bacau”
Proiect Finalizat:
Construire bază
sportivă
multifuncționala în
localitatea Traian
Proiect aprobat:
″Centru de zi
pentru copii sat
Traian comuna
Traian judeţul
Bacău″

Proiect aprobat: în așteptarea
finanțării
″Construire cămin
cultural în
localitățile
Bogdănești și
Zăpodia″.

Proiect aprobat –
în aşteptarea
finanţării:
″ Modernizare
drumuri de acces,
drumuri agricole de

PNDR

Bugetul de stat

Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei

şi civilizaţie, creşterea gradului de
frecventare a cursurilor şcolare
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiectiv: creşterea gradului de confort şi
de sănătate a locuitorilor din satele Traian
și Zăpodia
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare, o protectie
mai buna a mediului
Obiectiv: Dezvoltarea și stimularea
activităților sportive la nivelul mediului
rural

Obiective: Furnizarea de servicii sociale
primare unui număr de 15 copii şi
familiile acestora, educaţie non - formală.
Guvernul României prin Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
Autoritatea Naţională
copiilor şi familiilor acestora din comuna
pentru Protecţia
Traian
Familiei şi a Drepturilor Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Copilului
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii sociale de calitate în
Comuna Traian
funcţie de nevoile comunităţii.
Obiective: Iniţierea şi desfăşurarea
proiectelor şi programelor culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a
culturii tradiţionale;
Rezultate: revitalizarea şi promovarea
meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale
şi susţinerea celor care le practică
Bugetul de stat
(meşteri populari şi mici meseriaşi) în
comuna Traian
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
- oportunităţi pentru crearea de locuri de
muncă mai ales pentru tineri şi femei;
- obţinerea unor venituri suplimentare de
către populaţia rurală.
Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
PNDR
serviciilor.
Rezultate: crearea de noi locuri de
muncă, , creşterea pieţei agricole prin
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exploatație în
comuna Traian
județul Bacău

Proiect depus spre
finanțarei
”Construire parc în
comuna Traian”

Proiect depus spre
finanțare –
”Modernizare
drumuri comunale
DC 17, DC 19 în
localitățile
Bogdănești și
Hertioana de jos”

Proiect în
pregătire ''Alimentarea cu
apă a localităţii
Bogdănești

Bugetul de stat prin
Agentia Fondului de
Mediu
Comuna Traian

PNDI

Bugetul de stat prin
Agentia Fondului de
Mediu
Comuna Traian

Proiect în pregătire
– Construire piste
de biciclete în
comuna Traian
Bugetul de stat prin
Agentia Fondului de
Mediu
Comuna Traian

oportunitatea de desfacere a produselor şi
în celelalte zone.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiectiv: Cresterea gradului de confort
al locuitorilor și siguranța copiilor prin
crearea locurilor de joacă. Diminuarea
efectelor poluarii aerului asupra mediului
si sanatatii populatiei
Rezultate:Amenajarea unei suprafete de
7000 mp in loc de recreere și de joacă
pentru copii
Obiective: creşterea eficienţei
activităţilor agricole, facilitarea
mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a
serviciilor.
Rezultate: crearea de noi locuri de
muncă, creşterea pieţei agricole prin
oportunitatea de desfacere a produselor şi
în celelalte zone.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
amenajarea drumurilor ar avea implicaţii
benefice asupra dezvoltării economice a
zonei şi un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător.
Obiective: creşterea gradului de confort
şi de sănătate a locuitorilor din satul
Traian.
Rezultate: asigurarea nevoilor de apă în
cantităţi suficiente şi în condiţii sanitare
şi igienice corespunzătoare.
Obiectiv: Diminuarea efectelor poluarii
aerului asupra mediului si sanatatii
populatiei, cauzate de emisiile de gaze de
esapament de la autovehicule
Rezultate: Crearea unei piste de bicilete
de-a lungul drumului național acre
străbate comuna Traian care va asigura
pentru ciclisti conditii optime de
circulatie si siguranta,
Relevanța: Va contribui la descurajarea
transportului auto si va contribui la
ameliorarea calitatii mediului si la
diminuarea surselor de poluare prin
atragerea unui numar mai mare de
participanti la acest tip de transport
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Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Proiect viitor:
Modernizare drum
comunal DC93A

PNDR. Buget local

Proiect viitor:
Construire drum sat
Viforeni, comuna
Ungureni – comuna
Buhoci, sat Bijghir
PNDR, Buget local

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: Modernizarea infrastructurii
rutiere prin modernizarea drumului
comunal DC93A.
Rezultate: Optimizarea traficului rutier
prin modernizarea drumului comunal
DC93A.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
propagă un efect benefic asupra
dezvoltării economice prin conectarea
diferitelor zone la drumurile locale;
îmbunătăţeşte legăturile rutiere cu satele
componente; creşte interesul
investitorilor pentru această zonă.
Obiective: Dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere prin construirea
drumului comunal între satul Viforeni
(Iz.Berheciului) – Ungureni- Bijghir.
Rezultate: fluidizarea transportului de
mărfuri şi persoane.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
sunt conectate diferite zone de interes
local prin intermediul infrastructurii
rutiere; influienţă benefică asupra
dezvoltării economice a zonei.
Obiective: Imbunătăţire infrastructurii
sociale prin înfiinţarea unei creşe în satul
Ungureni.

Ungureni

Proiect viitor:
Infiinţare creşă în
satul Ungureni

PNDR, Bugetul local

Rezultate: Cresterea numărului de copii
care beneficiază de îngrijire şi educaţie
într-un centru specializat.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
Existenţa unei creşe, asigură acoperirea
nevoilor familiilor tinere pentru o
îngrijire sănătoasă şi în siguranţă a
copiilor lor.

Proiect viitor:
Infiinţare teren de
sport în satul
Ungureni

PNDR, Bugetul local

Obiective: atragerea locuitorilor comunei
către activităţi sportive prin infiinţarea
unui teren de sport în satul Ungureni
Rezultate: îmbunătăţirea participării
cetăţenilor şi, în special, al tinerilor şi
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copiilor, la activităţi sportive; creşterea
stării de sănătate şi satisfacţie a
locuitorilor; petrecerea timpului liber
într-un mediu plăcut şi sămnătos.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
crearea infrastructurii pentru sport
propagă un efect de multiplicare a
acţiunilor şi în plan economic prin
atragerea de investiţii noi dar şi de
creşterea a interesului pentru turismul
local.
Obiective: atragerea locuitorilor comunei
către activităţi culturale prin dotarea
căminului cultural al comunei la
standarde europene.

Proiect viitor:
Dotare cămin
cultural

PNDR, Buget local

Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
duce la o valorizare mai bună a
patrimoniului cultural al zonei cu
consecinţe benefice şi în plan economic.
Obiective: extinderea patrimoniului
cultural prin construirea unui aşezămant
cultural în satul Bibireşti, comuna
Ungureni.

Proiect viitor:
Construire
aşezămant cultural
în satul Bibireşti,
comuna Ungureni

PNDR, Bugetul local

Proiect viitor:
Construire
canalizare şi staţie
epurare ape uzate

Rezultate: revigorarea fenomenului
cultural; creşterea potenţialului tehnic şi
uman de a susţine activităţi culturale
diverse.

PNDR, Bugetul local

Rezultate: atragerea locuitorilor satului,
dar şi din împrejurimi, către activităţi
culturale diverse; îmbunătăţirea gradului
de satisfacţie al cetăţenilor prin
petrecerea într-un mod plăcut a timpului
liber.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
atragerea de investiţii noi pentru
construcţia infrastructurii locale;
îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei
de muncă prin atragerea în activităţi nonagricole; revigorează turismul cultural
local.
Obiective: asigurarea infrastructurii
edilitarea pentru racordarea tuturor
gospodăriilor localităţii la reteaua de
canalizare; asigurarea serviciilor de
canalizare la tarife accesibile;
îmbunătăţirea factorilor de mediu prin
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protejarea solului şi a panzei freatice.
Rezultate: realizarea accesul populaţiei
la infrastructura edilitară; scăderea
factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagarea unor efecte benefice asupra
dezvoltării economice a zonei prin
crearea de noi locuri de muncă implicate
în: serviciile edilitare, modernizarea
locuinţelor vechi şi construcţia de noi
locuinţe şi edificii care au la bază
racordarea la serviciile edilitare.
Obiective: acoperirea necesarului de apă
pentru toate gospodăriile din localitate;
utilizarea eficientă a resurselor de apă;
asigurarea serviciilor de apă la tarife
accesibile; asigurarea calităţii
corespunzătoare a apei potabile în toată
comuna.

Proiect viitor:
Alimentare cu apă
cf OG 7, în satele
Bibireşti, GarlaAnei, Boteşti şi
Viforeni.

PNDR, Bugetul local

Rezultate: accesul populaţiei la
infrastructura edilitară; scăderea
factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagarea unor efecte benefice asupra
dezvoltării economice a zonei prin
crearea de noi locuri de muncă;
revigorarea serviciilor de proiectare
pentru construcţii noi.
Obiective: sprijinirea producătorilor
agricoli şi non-agricoli locali prin
facilitarea accesului acestora la o piaţă de
desfacere reglementată; promovarea şi
susţinerea tehnicilor eficiente de
comercializare.

Proiect viitor:
Infiinţare targ şi
piaţă
agroalimentară

PNDR, Bugetul local

Rezultate: creşterea schimburilor
comerciale cu produse autohtone,
naturale şi ecologice.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala:
creşterea interesului producătorilor
autohtoni pentru dezvoltarea afacerilor în
mediul rural; creşterea veniturilor la
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bugetul local prin perceperea de taxe şi
impozite; crearea premizelor pentru
atragerea turismului de consum.
Obiective: Fluidizarea circuitului
documentelor şi al comunicării în cadrul
administraţiei publice locale Ungureni cu
administraţia publică judeţeană şi
centrală şi facilitarea comunicării cu
cetăţenii

Proiect viitor:
Construire sediu
Primarie

PNDR, Buget local

Rezultate: Investiţia este în curs de
construire.
Relevanta pentru dezvoltarea zonala: se
are în vedere creşterea calităţii serviciilor
de administraţie publică prin crearea unui
edificiu nou pentru Primăria Ungureni,
cel existent nefiind funcţional şi localizat
la limita satului.

Localitate

Tipul
PROIECTULUI

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)

Obiective: Modernizarea şi extinderea
reţelei de drumuri comunale.

Proiect realizat:
Drum comunal
Valea Lupului pietruire pe distanta
de 2,7 km.
Proiecte viitoare:
Urmează şi alte
proiecte.
PNDR, Bugetul local

Rezultate: reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale; accesul
populaţiei la locuri de muncă, servicii
medicale, educaţie, cultură, recreere;
fluidizarea transportului de mărfuri cu
impact direct asupra dezvoltării
economice echilibrate.

PNDR, Bugetul local

Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
dezvoltărea economică viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone
la drumurile locale; îmbunătăţirea
legăturilor rutiere cu comunele învecinate
şi cu satele componente; va deveni o zonă
de interes atat pentru investitori cat şi
pentru turiştii care tranzitează comuna.
Obiective: Imbunătăţirea accesului
populaţiei şi agenţilor economici la
infrastructura de bază.

Vultureni

Proiect viitor:
Extinderea şi
modernizarea
trotuarelor în
comuna.

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei

Rezultate: reabilitarea şi consolidarea
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reţelei de drumuri locale; investiţii noi în
dezvoltarea comunei.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
asigură circulaţia cetăţenilor în condiţii
civilizate şi de siguranţă rutieră.
Obiective:Imbunătăţirea infrastructurii
de mediu; stabilirea şi menţinerea unui
program de politici de evacuare a
nămolului/biomasei; reducerea
infiltraţiilor apelor uzate din canalizare.

Proiect viitor:
Alimentare cu apa,
canalizare si statie
de epurare Comuna
Vultureni, satele
Vultureni si
Tomozia

PNDR, Bugetul local

Rezultate: accesul populaţiei la
infrastructura edilitareă; scăderea
factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor comunei; scăderea
factorului de poluare; reducerea efectelor
unor riscuri naturale.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagarea unor efecte benefice asupra
dezvoltării economice a zonei prin
crearea de noi locuri de muncă;
revigorarea serviciilor de proiectare
pentru construcţii noi.
Obiective: Modernizarea infrastructurii
rutiere

Proiect realizat:
Construcţie pod
Ghilăveşti

Rezultate: fluidizarea transportului de
mărfuri şi persoane cu impact direct
asupra dezvoltării economice echilibrate.
PNDR, Bugetul Local

Proiect viitor:
Realizarea reţelei
de alimentare şi
distribuţie cu gaz
metan.

Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagarea unor efecte benefice asupra
dezvoltării economice viitoare a comunei
prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale; îmbunătăţirea
legăturilor rutiere cu comunele învecinate
şi cu satele componente.
Obiective: Imbunătăţirea calităţii vieţii
prin accesul la infrastructura locală.
Rezultate: racordarea tuturor zonelor din
comună la sistemul de alimentare cu gaz.

PNDR, Bugetul local
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
propagarea efectelor benefice asupra
dezvoltării economice a zonei prin
crearea de noi locuri de muncă. Zona va
deveni mai atractivă pentru investitori, iar
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activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local.
Obiective: Instruirea şi transmiterea
practicilor tradiţionale generaţiilor
viitoare; accesul transparent la sursele de
informare tradiţionale şi moderne.

Proiect viitor:
Reabilitarea,
extinderea şi
modernizarea
căminelor culturale
din comuna
Vultureni.
PNDR, Bugetul local

Rezultate: reabilitarea, extinderea şi
modernizarea cominelor culturale
Vultureni.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
îmbunătăţeşte condiţiile de viaţă a
locuitorilor comunei; revigorează mediul
cultural; creşte consumul de cultură în
randul fiilor satului; duce la păstrarea şi
perpetuarea datinilor şi obiceiurilor
tradiţionale.
Obiective: Eliminarea materialelor
periculoase/ toxice din volumul
deşeurilor; organizarea mecanismelor de
colectare selectivă a deşeurilor; crearea
unui sistem integrat de gestionare a
deşeurilor.

Proiect realizat:
Organizarea
sistemului de
colectare selectiva
a spaţiului de
depozitare
temporară şi
transportul
deşeurilor
PNDR, Bugetul local

Rezultate: îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei; reducerea
poluării; reducerea factorilor de risc
pentru sănătatea populaţiei.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
depozitarea gunoaielor în locuri
neamenajate dă un aspect dezolant,
adaugandu-se toxicitatea unora dintre
materialele aruncate; propagă efecte
benefice asupra dezvoltării economice
prin crearea unui climat civilizat şi
sănătos de viaţă.
Obiective: crearea de condiţii moderne
pentru alimentarea cu energie electrică;
optimizarea consumului de energie în
paralel cu îmbunătăţirea calităţii
iluminatului.

Proiect viitor:
Modernizarea şi
extinderea reţelei
de iluminat public
din comună
PNDR, Bugetul local

Rezultate: accesul populaţiei la
infrastructura edilitară; îmbunăţăţirea
calităţii iluminatului public;
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
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Proiect realizat:
Alimentare cu apa,
grup sanitar, sistem
de incalzire si
instalatii electrice
de iluminat la
Scoala cu cl. I-VIII
Vultureni

Proiect realizat:
Modernizarea şi
dotarea
corespunzătoare a
dispensarului uman
din comuna
Vultureni

propagă efecte benefice asupra economiei
zonale prin dezvoltarea şi extinderea unor
industrii şi, implicit, creşterea numărului
de locuri de muncă.
Obiective: îmbunăţăţirea condiţiilor de
instruire a elevilor; creşterea gradului de
sănătate a populaţiei şcolare; sprijinirea
incluziunii sociale prin modernizarea
infrastructurii aferente acestor servicii.
B.I.R.D şi Guvernul
Romaniei

PNDR, Bugetul local

Proiect realizat:
Construire Centru
Educaţional
Comunitar din satul
Godineştii de Jos,
Comuna Vultureni

Proiect realizat:
Amenajarea şi
dotarea unui spaţiu
de joacă pentru
copii

PNDR, Bugetul local

Rezultate: modernizarea şcolii cu cl.IVIII din comuna Vultureni.
Relevanţă pentru dezvoltarea zonală:
crearea unei baze materiale şi de
infrastructură modernă, capabile să
acopere nevoile legate de actul
educaţional al elevilor.
Obiective: asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării eficiente a actului
medical.
Rezultate: modernizarea şi dotarea
corespunzătoare a dispensarului uman din
comuna Vultureni.
Relevanţa pentru dezvoltarea zonală:
oferirea unor servicii medicale de calitate
către cetăţenii comunei Vultureni.
Obiective: Proiectul promovează
incluziunea socială prin creşterea
oportunităţilor educaţionale ale copiilor şi
tinerilor din categorii defavorizate,
formarea cadrelor didactice ce activează
în cadrul centrului, studierea unui model
educaţional alternativ, comunicarea cu
grupurile ţintă şi elaborarea strategiei de
administrare şi dezvoltare a centrului.
Rezultate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor prin prevenirea marginalizării şi
excluderii sociale.
Relevanţa pentru dezvoltarea zonală:
Întărirea capacităţii autorităţii locale de a
acorda servicii sociale de calitate în
funcţie de nevoile comunităţii.
Obiective: crearea unui cadru prietenos,
familiar, dorit şi iubit, care stimulează
imaginaţia şi creativitatea.
Rezultate: acces la centru de joacă a
tuturor copiilor; stimularea implicării
părinţilor în educaţia copiilor;
desfăşurarea de activităţi artistice, festive,
educative şi sportive pentru şi împreună
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cu copii.
Relevanţa pentru dezvoltarea zonală:
implementarea acestui proiect este
necesară pentru contribuţia la dezvoltarea
copiilor într-un mediu cat mai favorabil
acestora.

Localitate

Tipul
PROIECTULUI
Economia bazată
pe cunoastere

Valea
Ursului

Construirea
dispensarului uman

Finanţator
(SAPARD, PHARE,
ISPA, Bancă, PNDI,
POSDRU, PNDR.
FRDS, alte finanţări)
Banca Mondiala,
Bugetul de stat

Obiective, rezultate, relevanţă pentru
dezvoltarea zonei
Obiective: sprijinirea mediului rural în
vederea dezvoltării mediului privat
Obiective: asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării eficiente a actului
medical.
Rezultate: modernizarea şi dotarea
corespunzătoare a dispensarului uman din
comuna Vultureni.
Relevanţa pentru dezvoltarea zonală:
oferirea unor servicii medicale de calitate
către cetăţenii comunei Vultureni.

6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului
Prin strategia elaborată în Planul de Dezvoltare Locală, Grupul de Acţiune Colinele
Tutovei îşi propune soluţionarea unor probleme de ordin social şi economic. Pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi stabilirea nevoilor de dezvoltare, un rol
important în cadrul parteneriatelor public-private îl ocupă administraţia publică locală.
Astfel, în unele primării a fost creată prin Hotărâre a Consiliului Local funcţia de
agent de dezvoltare locală (interfaţa între administraţia publică şi comunitate), ce are ca
principale atribuţii:
 analiza situaţiei locale pentru a identifica soluţiile adecvate în scopul rezolvării
problemelor care frânează dezvoltarea locală;
 elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală;
 furnizarea serviciilor de informare, consultanţă, promovare la nivel local.
Beneficiul înfiinţării Grupului de Acţiune Locală îl constituie posibilitatea accesării
fondurilor europene, progresul social, condiţionat de recunoaştere şi admitere a nevoilor
fiecărui individ, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a rezervelor naturale,
păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă,
dezvoltare culturală şi păstrarea tradiţiilor.
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PARTEA A II –A ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Caracterisţici geografice
Caracterisţici geografice
 Zonă de deal cu resurse complexe
 Pozitie geografică dezavantajoasă
(gaze naturale, aggregate minerale,
privind, teritoriu cuprins în ZDS (Vezi
păduri, fond cinegetic, peisaje,
Anexa 4A, Fig.5, din PNDR, versiunea
calitatea mediului)
consolidată iulie 2011 )
 Accesibilitate mare
 Un fenomen de risc pe Râul Siret, cu
impact deosebit de grav asupra
populaţiei, a vieţii economice şi
sociale îl reprezintă inundaţiile (ex:.
inundatiile din anii 2005,2008,2010).
 Existenta zonelor agricole în zone expuse
inundatiilor si alunecarilor de teren
 Reţea hidrografică neuniform distribuită
şi sub media pe ţară, ca densitate.
 Teritoriu care prezintă deseori alunecări
de teren sau chear prăbuşiri
 Suprafata mare a terenurilor cu
productivitate slabă
Izolare şi Deservire
Izolare şi Deservire
 Geografic, zona GAL-ului este situata
 Distanţele dintre localităţi şi spre
în apropierea Municipiului Bacău
Municipiul Bacău sunt dificil de parcurs,
unde se gasesc servicii superioare în
datorită stării degradate a căilor de acces
toate domeniile.
şi a slabei dezvoltări a serviciilor de
transport (Pe teritoriul GAL Colinele
Tutovei nu sunt linii de cale ferată)
Infrastructură
Infrastructură
 Proiecte de infrastructură derulate
 Lipsa sistemelor de iluminat public, a
până în prezent
spaţiilor de joacă pentru copii şi
 Proiecte de infrastrucrură depuse în
utilităţilor de interes public pentru
vederea finanţării
categorile dezavantajate social (copii şi
 Existenta targurilor saptamanale
batrîni) în majoritatea localităţilor
pentru desfacerea produselor localae
 Condiţiile sanitare inexistente şi în stare
avansată de degradare la infrastructura
publică educativă (grădiniţe şi şcoli), cu o
gravă consecinţă asupra sănătăţii copiilor
 Lipseşte Infrastructura de organizare a
unui târg comercial la nivelul întregului
teritoriu
 Lipsa unui centru, care să acopere nevoile
de îngrijire a persoanelor în vârstă, la
nivelul întregului teritoriu
Centre de interes
Centre de interes
 Grădina botanică şi Muzeul sătesc de
 Zona afectată de şomaj, prin reducerea
la Prăjeşti
investiţiilor în sfera construcţiilor.
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Biserica Lipovenească „Biserica la
care nu s-a bătut nici un cui din fier”
din comuna Plopana
 Traditii locale diverse: Matahalele de
la Prajesti ( sarbatoare ce celebreaza
„Lasatul secului”, ultima zi înainte de
a incepe Postul Mare, se sarbatoreste
in fiecare an cu spectacol de muzica
populara), obiceiurile calendaristice
– obiceiurile de iarnă: colinde, alaiuri
cu măşti, „Pluguşorul”, jocul
„Capra”; obiceiurile de primăvară:
mărţişorul; obiceiurile de toamnă:
ziua recoltei
 Târguri tradiţionale cu puternică
amprentă teritorială, ce pot promova
zona
Patrimoniu
Patrimoniu
 Varietatea patrimoniului arheologic şi
 Lipsa vizibilităţii patrimoniului
istoric
arhitectural şi cultural din zona
 Existenţa de monumente deosebite,
 Lipsa legislaţiei în domeniu fapt ce poate
incluse in lista monumentelor istorice
atrage pierderea patrimoniului.
sau care sunt susceptibile de clasare
 Existenţa unor muzee şi colecţii.
 Existenţa unor tradiţii meşteşugăreşti
populare
Cultură
Cultură
 Unicitatea culturala reprezentată de
 Slaba valorificare în comunitate şi lipsa
Grădina botanică şi Muzeul sătesc de
unor programe culturale (ex. Festival
la Prăjeşti, singura grădină botanică
folcloric, Ziua recoltei)
aflată în mediul rural din România.
 Slaba valorificare a obiectivelor culturale
 Existenţa diversităţii etnice şi
existente şi lipsa unor programe culturale
culturale în zona GAL Colinele
de reabilitare şi promovare.
Tutovei.
 Lipsa preocupării pentru conservarea
 Moştenire culturală ridicată: 24
meşteşugurilor
tradiţionale
cămine culturale şi 59 de biblioteci
meşteşugurile ţărăneşti (torsul şi ţesutul,
care pot fi folosite pentru actul
prelucrarea lemnului - unelte şi ustensile
cultural
de uz casnic, fierăritul) se practică pe
scară redusă.
Mediu înconjurător
Mediu înconjurător
 Grădina botanică Prăjeşti având peste
 Fenomene naturale extreme: alunecări de
300 specii de arbori, plante exotice şi
teren, inundaţii, secetă (Dămieneşti,
indigene.
Săuceşti, Negri, Valea Ursului, Lipova,

Plopana).
 Biodiversitate complexă, valoroasă si
 Slaba constentizare a populaţiei privind
cu aspect peisagistic deosebit (diverse
utilizarea surselor regenerabile de energie
tipuri de habitate, peste 1200 specii
 Încadrarea zonei GAL-ului în cadrul
de floră, peste 160 specii de păsări si
zonelor defavorizate la nivel naţional
alte numeroase specii de faună)
(Anexa 4A PNDR)
 Varietatea şi complexitatea
 Lipsa infrastructurii pentru valorificarea
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formaţiunilor geomorfologice.
Calitatea deosebită a produselor
ecologice care se pot obtine din
produsele agricole si din cresterea
animalelor

Zone protejate
 1 arie naturală protejată de interes
national.
 2 situri Natura 2000
 16 specii de faună protejate la nivel
comunitar si national

produselor (miere de albine, plante
medicinale, produse accesorii păduri).
 Insuficienta cunostere a valorii deosebite
a bunurilor naturale din zonă
 Lipsa unui centru de informare si
promovare a bunurilor naturale oferite de
zonă
Zone protejate
 Necunoaşterea valorii deosebite a
obiectivelor de conservare a celor 2 arii
naturale protejate
 Necunoaşterea importanţei şi valorii
deosebite a speciilor de floră şi faună
protejate la nivel comunitar si national.

TERITORIU
(caracteristici geografice- izolare- deservire-infrastructură)
(centre de interes-patrimoniu-cultură-mediu înconjurător)

OPORTUNITĂŢI
Caracterisţici geografice
 Interesul crescut al autoritatilor nationale
privind luarea unor masuri de reducere a
efectelor schimbarilor climatice

RISCURI
Caracterisţici geografice
 Fenomene naturale extreme: alunecări de
teren, inundaţii, secetă (Dămieneşti, Săuceşti,
Negri, Valea Ursului, Lipova, Plopana).

Izolare şi Deservire
Infrastructură
 Suport legislativ si financiar U.E.
 Implicarea autoritătilor locale ( Consiliul
Judetean, Prefectură) in realizarea unor
proiecte de interes judetean: extindere si
modernizare retele de apă-canal,
extinderea infrastructurii in mediul rural,
etc.
 Realizarea prin fonduri alocate de
Consiliul Judeţean Bacău a anumitor
sectoare de drum.
Centre de interes
 Atractivitatea targurilor săptămânale
pentru comertcianti, producatori si
cumparatori.

Izolare şi Deservire
Infrastructură
 Dificultăţi în susţinerea costurilor de
investiţie a proiectelor.
 Infrastructura zonei, deşi are potenţial, este
momentan neadecvată pentru turism, în
general şi turism cultural în special, datorită
nealocării fondurilor necesare din partea
statului român sau neatragerii de fonduri
europene

Patrimoniu
 Realizarea unor parteneriate public-privat

Patrimoniu
 Instabilitatea legislativă în domeniul culturii

Centre de interes
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privind promovarea patrimoniului
arhitectural şi cultural.
Cultură
 Posibilitatea crearii unor trasee etnoculturale cu zonele învecinate, inclusiv
alte gal-uri
 Existenţa la nivel national a unor
programe de finantare pentru sustinerea
actelor culturale pentru tineri (Cultura)
 Existenta cererii pentru turismul cultural

Mediu înconjurător
 Creşterea interesului autorităţilor locale şi
promovarea de parteneriate în vederea
protecţiei mediului.
 Existenţa unei structuri instituţionale la
nivel regional
 Posibilitatea accesării unor fonduri cu
cofinantare internatională, pentru proiecte
care vizează imbunătătirea calitătii
mediului, în general, şi a naturii, în
special
 Creşterea ponderii IMM-urilor ca
premiză pentru susţinerea dezvoltării
durabile

şi patrimoniului
Lipsa fondurilor alocate pentru acest
domeniu de către instituţiile centrale şi locale
Cultură
 Existenţa unor puncte de interes în zonele
învecinate ( în jud. Bacău, Neamţ, Vaslui),
mai bine valorificate din punct de vedere
cultural, conduce la scăderea interesului
pentru accastă zonă.
 Dispariţia unor tradiţii şi meşteşuguri datorită
faptului că meşterii nu sunt susţinuţi şi nu pot
să formeze ucenici.
 Distrugerea unor monumente istorice, fie
datorită unor calamităţi, fie din neglijenţa
proprietarilor.
 Insuficenţa cunoaşterii legislaţiei din
domeniul cultural.
Mediu înconjurător
 Insuficienţa corelare a legislatiei de mediu cu
legislaţia din alte domenii
 Zona predispusa la dezastre naturale
(inundaţii, alunecări de teren)
 Insuficienţa fondurilor destinate protectiei
mediului.
 Insuficienţa educatiei ecologice şi lipsa
constientizării importanţei protecţiei mediu

Ineficienţa investiţiilor pe termen scurt si
mediu pentru reducerea riscurilor de dezastre
naturale care pot provoca pagube materiale şi
umane
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PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Demografie
Demografie
 Creşterea populaţiei la nivel de GAL în
 Spor natural negativ în 60% din teritoriu
ultimii ani.
Populaţie acrivă
Populaţie acrivă
 Interes dezvoltat de unii tineri pentru
 Oportunităţi reduse de angajare
practicarea unei agriculturi organizate,
bazată pe eficenţă
 Migratia externa inregistreaza scăderi
cu fiecare an datorita reducerii
diferenţei dintre sat şi oraş.
Îmbătrânire
Îmbătrânire
 Procent relativ mare de tineri, cu vârsta
 Îmbătrânirea conducătorilr de exploataţie
cuprinsă între 24 şi 44 de ani, se ocupă
agricolă
cu agricultura de semi-subzistenţă
 Lipsa activităţilor de ocupare a timpului
 Exista tineri dornici de a practica o
liber, activităţi extracuriculare si
agricultura organizata, bazata pe
extraprofesionale pentru copii si tineret pe
productivitate eficienta.
fondul implicarii în activităţile
gospodaresti
 Pentru 60% din teritoriu, rata de natalitate
este în scadere.
 Populatia îmbătrânită, tineri plecati în
zona urbană învecinată sau în străinătate;
 Lipsa centrelor si serviciilor sociale
destinate persoanelor dezavantjate – copii
şi bătrâni
Nivel de instruire
Nivel de instruire
 Procentul bun al copiilor/tinerilor care
 Lipsa programelor, activitatilor
îşi continuă studiile liceale,
extracuriculare (ex Scoala dupa scoala )
profesionale
 Situaţiile de abandon şcolar pe fondul
săraciei şi al lipsei de succes socio profesional, înregistrate în anumite
comunitati ale GAL-ului
 Numarul mic de tineri din mediul rural
care acces la cursuri universitare
 Slaba dotarea a unitatilor de invatamant
cu materiale didactice necesare
desfasurarii actului educational si cadre
didactice necalificate
 Unitatile de invatamant nu sunt
accesibile persoanlor cu dizabilitati
 Nivelul scazut de implicare al cadrelor
didactice dar şi al familiilor în procesul
educativ

Cunoştinţe şi competenţe specifice Cunoştinţe şi competenţe specifice
teritoriului
teritoriului
 Identificatrea unei cereri crescute din
 Lipsa serviciilor de informare in vederea
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partea populatiei pentru programe
extracuriculare si accesul la mijloacele
moderne de comunicare (internet)





Interesul autoritatilor locale pentru a dezvolta si
imbunatati activitatile de asistenta sociala
Numarul mic de copii/adulti aflati in sistemul
de protectie speciala ceea ce semnifica
eforturile comunitatii de a solutiona problemele
sociale in interiorul comunitatii
În fiecare comunitate exista minim un cabinet
medical individual

orientarii profesionale


Numarul redus al serviciilor sociale comunitare
si al organizatiilor de binefacere



Migratia populatiei active determina
cresterea numarului de copii si batrani
ramasi fara sprijin
Ponderea ridicata a familiilor fara surse
de venit stabil si dependente de
prestatiile sociale
Efecte reduse ale prestatiilor sociale
(fara rezultate de impact)
Implicare redusă a cadrelor medicale în
viata comunităţii
Lipsa serviciilor de asistenţă şi ingrijire
la domiciliu
Dotarea necorespunzatoare a unitatilor
sanitare si distributia inegala a acestora
corespunzator nevoilor comunitati







POPULAŢIA
(demografie-populaţie acrivă- îmbătrânire-nivel de instruire-cunoştinţe şi competenţe specifice
teritoriului)
OPORTUNITĂŢI
Demografie
Populaţie acrivă
 Existenţa de programe care să aibă ca
finalitatea creşterea calităţii vieţii la
nivelul comunităţilor rurale

RISCURI

Demografie
Populaţie acrivă
 Tendinţa crescută de migrare spre zona
urbana învecinată, a persoanelotr afectate de
condiţiile economice naţionale şi
internaţionale
 Criza economica accentueaza fenomenele
demografice în sens negativ: migratie,
scaderea natalitatii, cresterea mortalitatii etc
Îmbătrânire
Îmbătrânire
 Programele de finanţare existente la
 Deteriorarea relatiilor interumane pe fondul
nivel naţional.
lipsurilor financiare, materiale
 Angajarea tinerilor în activitati
necorespunzatoare nivelului de varsta
Nivel de instruire
Nivel de instruire
 Accesul îmbunătăţit la informaţie.
 Accentuarea fenomenelor sociale (ex:
 Prezenţa de agenţi economici calificaţi
cresterea numarului cazurilor de abandon
în diverse forme de instruire/pregatire
scolar) pe fondul crizei economice
profesională, în Muncipiul Bacău
 Reducerea finantarii pentru activitatile
 Programele de finanţare prin care se pot
educationale
dezvolta programe şi activitati
 Instabilitatea legislatiei in domeniul
extracuriculare
educational
 Programe finanţate pentru
 Migraţia cadrelor didactice calificate către
modernizarea şi dotarea
alte domenii de activitate
corespunzatoare a unităţilor de
învăţamânt
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Cunoştinţe şi competenţe specifice Cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului
 Reducerea surselor de finantare a
teritoriului
 Existenţa de firme competente în
asistentei sociale
Municipiul Bacău, ce pot oferi o
 Scăderea calităşii vieţii populaţiei la nivel
gramă variată de instruiri
naţional
 oportunităţile existente pentru
finantarea de proiecte, programe care
sa aiba ca finalitate
 Limitele impuse de organizarea sistemului
infiintarea/dezvoltare de servicii
medical
sociale comunitare, programe de

Calitatea vieţii locuitorilor va influenţa şi
consiliere si monitorizare etc.
starea de sanătate a acestora.
 Programele naţionale în domeniu
sănătăţii
 Posibilitatea de a încheia parteneriate
cu ONG-uri de profil pentru a
desfasura campanii de informare a
populaţiei pe diferite componente etc
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Primar
Primar
 Suprafaţă mare de terenuri arabile  Creşterea animalelor şi cultivrea plantelor
56 031 ha;
se face în sistem tradiţional, la nivel de
 Potentâţial ridicat pentru agricultura
subzistenţă;
ecologică;
 Randamente scazute: productii mici la
 Tradiţie locala în cultivarea plantelor
hectar, respectiv pe cap de animal (rase
şi creşterea animalelor, la nivel de
slab productive);
gospodărie;
 Agricultura de subzistentă perpetueaza
 Existenţa unor societăţi comerciale şi
saracia;
persoane fizice autorizate active în
 Slaba valorificare a materiilor prime
zonă;
existente in zona
 Zona beneficiaza de subventii pentru
 Persoane calificate în meserii neagricole
masuri de agromediu;
ocupate în agricultura de subzistenta;
 Existenţa
fermelor
de
semi Dotare
cu
echipament
agricol
subzistenta care au primit finanţare
necorespunzător;
echipamente
şi
tehnologii învechite.
Secundar terţiar
Secundar terţiar
 Număr redus de agenti economici (aprox.
2,1 ag. economici / 100 locuitori);
 Lipsa locurilor de muncă atractive, pentru
stabilizarea tineretului;
 Oferte de locuri de muncă – aproape
inexistente;
Servicii
Servicii
 Serviciile de interes public stabile
 Nivelul calitatii serviciilor este net
(Cabinete Veterinare,
inferior mediei nationale
 Service Auto, difuzare Internet şi
cablu TV), la un nivel ridicat de
organizare.
Turism
Turism
 ExistentaGradinii Botanice de la
 Structuri turistice pentru cazare şi masa
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Prăjeşti şi a siturilor Natura 2000;



inexistente
Conditiilor naturale nefavorabile în
general dezvoltării turismului rural si
diferite activitati conexe
Inexistenta unor forme de promovare a
zonei pentru cresterea numarului de
turisti pe teritoriul acesteia

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
(primar-secundar terţiar-servicii-turism)
OPORTUNITĂŢI
RISCURI
Primar
Primar
 Creşterea
cererii
de
produse
 Concurenţa instituită de importul de
tradiţionale la nivel naţional şi
produse agroalimentare de pe piata UE;
internaţional
 Oferte de creditare greu accesibile
 Existenţa unei importante piete de
 Existenţa unui agent economic ce
desfacere a produselor agricole /
practică o agricultură planificată, de nivel
tradiţionale şi materiei prime, datorita
industrial, în partea de Est a teritoriului,
vecinătăţii teritoriului cu Muncipiul
în judetul Vaslui.
Bacău.
 Orientarea programelor europene si
 Existenta de programe de finantare
guvernamentale
spre
alte
zone
pentru atragerea infiintarii grupurilor
considerate prioritare;
de producatori;
 Finantari europene neutilizate;
 Adaptarea cadrului legislativ în
 Mediu legislativ şi economic instabil;
directia
sprijinirii asociaţiilor de
producători
pentru
dezvoltarea
exploataţiilor agricole, a sectiilor de
procesare şi a comercializării
produselor locale
Secundar terţiar
Secundar terţiar
 Atragerea de investiti prin finanţări
 Creşterea ponderii muncii la negru, cu
europene;
efecte negative asupra pieţei muncii şi
economiei locale;
 Scaderea continua a producţiei prin
scaderea productivităţii muncii.
Servicii
Servicii
 Parteneriate pe direcţii prioritare de
 Mediu legislativ şi economic instabil;
dezvoltare economică, atragere de
capital (public-privat).
Turism
Turism
 Interes crescut pentru noi forme de
 Slaba promovare a arealului turistic, pe
turism (de agrement, rural, ecologic,
plan judetean si national;
cultural, etc);
 Interesul
turistilor si investitoriilor
 Susţinerea
naţionala
pentru
pentru zona urbană învecinată, cunoscută
dezvoltarea retelei de ferme si
în regiune (Municipiul Bacău)
gospodarii
autorizate
pentru

Migrarea turistica către alte regiuni care
practicarea agro-turismului;
îşi exploatează potenţialul
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Disponibilitatea
unor
resurse
suplimentare, posibil a fi accesate
prin utilizarea programelor de
finantare ale Uniunii Europene.

PUNCTE TARI
Aactivităţi asociative
 Existenta Asociatiilor de Dezvoltare
Comunitara
 In comunitate exista un grup de
oameni capabili să-şi asume un rol
activ în îmbunatăţirea vieţii în propria
comunitate
ONG
 Existenta unei asociaţii culturare de
etnine romă pentru promovarea
diversităţii culturare în zonă.
 Existenta asociatiilor sportive,
culturale si organizatiilor
neguvernamentale cu rol social şi de
mediu.

Organizare instituţională
 Unitatile administrativ teritoriale
detin infrastructură moderna

PUNCTE SLABE
Aactivităţi asociative
 Dezinteresul populatiei faţă de orice
formă de structură asociativă

ONG
 Interventie limitata a ONG-urilor de
profil la nivelul comunitatilor din acest
GAL
 Inexistenţa grupurilor de producatori
agicoli
 Insuficienta dezvoltare a societatii civile,
a organizatiilor neguvernamentale
 Lipsa de iniţiativă civică a membrilor
comunitatii
 Lipsa spatiilor pentru intalniri ale
comunitatii
Organizare instituţională
 Competenţe slabe ale aparatului
administrativ
 Lispa motivaţională a personalului

ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
(activităţi asociative-ONG-organizare instituţională)
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OPORTUNITĂŢI
RISCURI
Aactivităţi asociative
Aactivităţi asociative
 Oportunităţi de finanţare pe care le
 Moştenirea istorică naţională, lăsată de
au structurile asociative agricole
regimul cominist, blochează iniţiativele
asociative
ONG
 Posibilitatea de
a dezvolta ONG
parteneriate cu ONG-uri de profil
pentru a desfasura campanii de
informare
a
tinerilor
privind
constinetinzarea
oportunităţilor
locale de dezvoltare.
 Posibilitatea producatorilor de a se
asocia în vederea dobandirii de
avantaje concurenţiale
Organizare instituţională
Organizare instituţională
 Programele de finantare existente
 Politizarea excesiva a administratiei publice
(PO DCA)
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PARTEA A– III - A: PRIORITĂŢI
Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul Colinele
Tutovei şi pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) au rezultat
următoarele priorităţi principale:



O abordare focalizata pe trei obiective generale si un obiectiv strategic:

Luand in calcul situatia economica precara a intregii populatii din zona ( declinul
economic ca urmare a privatizarilor esuate, traditie agricola orientata spre ocupatie familiala
de sub-zistenta, infrastructura publica pentru grupuri dezavantajate aproape inexistenta ) si
fiind motivati de dorinta de a implementa o dezvoltare sustenabila si echilibrata, initiatorii
GAL Colinele Tutovei au convenit ca strategia LEADER sa ajute la:
Dezvoltarea economiei rurale si a infrastructurii publice, prin sustinerea traditiei
agricole in randul tinerilor si a serviciilor de interes local, precum si imbunatatirea
conditiilor de viata pentru grupurile dezavantajate.
Vecinatatea cu Municipiul Bacau poate fi un atu in dezvoltarea traditiei agricole
individuale, ce poate atinge ca rezultat direct un surplus de produse agricole, si sustinerea de
parteneriate in vederea dezvoltarii activitatilor economice din teritoriu.
Zona Colinele Tutovei are contextul unei teritoriu sarac, cu oameni preocupati doar de
nivelul traiului de sub-zistenta. Pe acest fond, corelat cu concluziile întâlnirii din 12.01.2012
(din procesele verbale anexate) se impune concentrarea pe urmatoarele obiective:
o Sustinerea initiativelor persoanelor tinere, in vederea dezvoltarii economiei rurale
sustenabile.
o Valorificarea tehnologiilor inovative, in vederea initierii unor actiuni crestere a
accesului populatei la utilitatile publice.
o Imbunatatirea calitatii vietii populatiei, cu preponderenta a grupurilor dezavantajate.
Concluziile mentionate de personalul de lucru, in urma prezentarii rezultatelor chestionarelor
colectate din teritoriu, intaresc focalizarea activitatii GAL-ului pe obiectivele prezentate.
Programul LEADER nu se va ocupa de toate deficientele structurale cu care se confrunta
zona. In acelasi timp, ca un principiu-cheie, GAL Colinele Tutovei doreste sa utilizeze
programul LEADER pentru a initia conditiile unei dezvoltari durabile prin concentrarea
energiilor catre anumite sectoare cheie potentiale.
In concluzie, finantarea LEADER va constitui pentru zona Colinele Tutovei, un
instrument care sa permita o mai buna coordonare intre programele nationale si locale si o
utilizare superioara a principalelor programe europene ( PNDR, POS …) printr-o mai buna
mobilizare si orientarea catre agentii economici locali si sustinerea dezvoltarii de persoane
resursa calificate, in cadrul GAL.



Un Plan de Dezvoltare Locala conceput in jurul a 4 prioritati ( 3 tematice si una
orizontala ) si a 5 obiective opoerationale :
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Prioritatea 1: Punerea in valoare a traditiei agricole individuale existente, prin
sustinerea activitatilor agricole initiate cu preponderenta de tineri si intarirea
serviciilor economice de baza pentru teritoriu prin initierea de parteneriate.
Prioritatea 2: Sustinerea unor solutii inovatoare si a parteneriatelor in vederea
valorificarii eficiente a resurselor de mediu si cultura identificate in teritoriu.
Prioritatea 3: Cresterea conditiilor de viata prin construirea si modernizarea spatiilor
publice adresate tinerilor si batranilor.
Prioritatea 4: Identificarea unor solutii optime de dezvoltare a teritoriului, prin
proiecte de cooperare.
Prioritatea 1: Punerea in valoare a traditiei agricole individuale existente, prin sustinerea
activitatilor agricole initiate cu preponderenta de tineri si intarirea serviciilor economice de
baza pentru teritoriu prin initierea de parteneriate..
In scopul dezvoltarii economiei rurale, se opteaza pentru consolidarea activitatilor
traditionale individuale de agricultura si a parteneriatelor de lucru public-privat. Strict pe
sectorul agricol vor fi sprijinite cu preponderenta initiativele tinerilor si fermele de semisubzistenta, iar pentru o mai buna promovare a produselor generate in surplus si initierea unei
actiuni de competitivitate, parteneriate menite sa eficentizeze valoarea adaugata a activitatilor
identificate si a serviciilor de baza adresate populatiei din teritoriu.
Din motive pur obiective, generate de contextul societatii noastre, au aparut
discrepante puternice intre spatiul rural si cel urban din vecinatate.
In vederea exploatarii acestei situatii, LEADER trebuie sa creeze conditiile unei
dezvoltari sustenabile.
Pentru a rezolva aceste probleme, s-a stabilit interventia pe urmatoarele obiective
operationale:
 Cresterea activitatilor agricole prin sprijinirea modernizarii exploatatiilor agricole, a
instalarii tinerilor fermieri si a fermelor de semi-subzistenta, sustinerea dezvoltarii
unei economii rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, cu scopul cresterii
locurilor de munca si a veniturilor suplimentare.
 Dezvoltarea si promovarea economiei rurale prin incurajarea de parteneriate publicprivat si sustinerea activitatilor non-agricole de interes local.
Prioritatea 2: Sustinerea unor solutii inovatoare si a parteneriatelor in vederea valorificarii
eficiente a resurselor de mediu si cultura identificate in teritoriu.
Zona Colinele Tutovei reprezinta un teritoriu cunoscut a fi sarac. Acest aspect
priveaza, o buna parte din populatie, de lipsa unor utilitati publice comune pentru vremurile
moderne ale umanitatii civilizate.
Lipsa fondurilor populatiei, se resminte si in bugetele adiminstratiilor locale partenere,
care directioneaza putinele resurse finciare existente catre investitii mici, fara beneficiu
multiplicator la nivelul intregii populatii din teritoriu.
De asemenea, o parte din GAL Colinele Tutovei este incadrata conform Punctului
3.3.3 Lista UAT incluse în Zona Defavorizată de conditii naturale Specifice din P.N.D.R.
2007- 2013 – versiunea iulie 2011, ca fiind Zona Defavorizata de conditii naturale Specifice.
Mai exact comunele Colonesti si Plopana.
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In aceste zone se impune contribuitia la conservarea specificului de mediu, ceea ce
denota inspiratia initiatorilor la momentul pornirii de realizarea Strategiei.
Pentru a rezolva aceste probleme, s-a stabilit interventia pe urmatorul obiectiv
operational:
 Protejarea eficenta a mediului prin aplicarea de solutii inovatoare in vederea reducerii
consumului energetic local, împreuna cu cresterea accesului populatiei la utilitatile
publice şi cunoasterea diversitatii culturale locale.
Prioritatea 3: Cresterea conditiilor de viata prin construirea si modernizarea de spatii
publice adresate tinerilor si batranilor.
Contextul social-economic prezinta un teritoriu vast ce a ramas in urma cu standardul
oferit locuitorilor sai. Infrastructura construita inainte de 1989 si-a atins in majoritatea
locurilor perioada de amortizare, iar investitiile de mentinere si imbunatatire a acesteia au fost
facute fara organizare si la un nivel prea mic, fata de cel care ar fi putut sa asigure o
functoinalitate demna de vermurile actuale.
Lipsa fondurilor autoritatilor locale preseaza totodata si in eficientizarea consturilor de
intretinere ale viitoarelor obiective construite/renovate prin LEADER. Astfel se va opta
pentru folosirea de instalatii ce folosesc energia regenerabila, pentru a asigura utilitatile
viitoarelor unitati realizate.
In vederea imbunatatirii conditiilor oferite grupurilor vulnerabile, o serie de investitii
sociale colective vor fi sustinute, accentunadu-se problematica tinerilor si persoanelor
varstnice .
Pentru a rezolva aceste probleme, s-a stabilit interventia pe urmatorul obiectiv
operationale:
 Imbunatatirea infrastructurii publice de recreere si cresterea calitatii vietii, prin
investitii adresate direct grupurilor dezavantajate.
Prioritatea 4: Identificarea unor solutii optime de dezvoltare a teritoriului, prin proiecte de
cooperare.
Actorii principali ai initiativei GAL Colinele Tutovei au inteles conceptul de
COOPERARE prin sprijinul acordat de personalul specializat pe acest tip de activitati din
cadrul Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala. Departamentul ce se ocupa de activitatile de
Cooperare la nivel national, pot facilita legaturi si contacte cu GAL-uri natinoale sau
internationale similare.
In realizarea proiectelor de cooperare GAL-ul doreste sa realizeze parteneriate cu
partile interesate din teritoriu (atat sector privat cat si public), care sa produca instrumente de
lucru concrete, capabile sa indeplineasca punctual, anumite obiective prevazute in Planul de
Dezvoltare Locala.
Proiectul de functionare al GAL, finantat prin LEADER 2007 – 2013, doreste sa
creeze conexiuni intre proiectele sale propuse spre finantare si proiectele altor structuri cu
abordari si teritoriu comun.
Implementarea Planului de Dezvoltare, va fi completata de actiunea de Cooperare,
care va permite schimbul de pune practictici, alaturi de cunoasterea unor rezolvari si abordari
diferite la probleme identice.
Pentru a atinge aceste puncte, s-a stabilit interventia pe urmatorul obiectiv operaţional:
 Întărirea abordării de dezvoltare a teritoriului prin realizarea de proiecte de cooperare
şi elaborarea de instrumente de lucru pentru sectorul ONG.
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Obiectiv strategic

Priorităţi
Punerea în valoare a tradiţiei agricole individuale
existente, prin susţinerea activităţilor agricole
iniţiate cu preponderenţă de tineri şi întărirea
serviciilor economice de bază pentru teritoriu
prin iniţierea de parteneriate.
(Axa 1 şi Axa 3 din PNDR)

Dezvoltarea
economiei rurale şi
a infrastructurii
publice, prin
susţinerea tradiţiei
agricole în rândul
tinerilor şi a
serviciilor de
interes local,
precum şi
îmbunatăţirea
condiţiilor de viaţă
pentru grupurile
dezavantajate.

Obiective operaţionale
Creşterea activităţilor agricole prin
sprijinirea modernizării exploataţiilor
agricole, a instalării tinerilor fermieri şi a
fermelor de semi-subzistenţă.
Dezvoltarea şi promovarea economiei rurale
prin încurajarea de parteneriate publicprivat şi susţinerea activităţilor non-agricole
de interes local.

Susţinerea unor soluţii inovatoare şi a
parteneriatelor în vederea valorificării eficiente a
resurselor de mediu şi cultură identificate în
teritoriu.
(Axa 1 şi Axa 3 din PNDR)

Protejarea eficentă a mediului prin aplicarea
de soluţii inovatoare în vederea reducerii
consumului energetic local, împreună cu
creşterea accesului populaţiei la utilitatile
publice şi cunoaşterea diversităţii culturale
locale.

Creşterea condiţilor de viaţă prin construirea şi
modernizarea de spaţii publice adresate tinerilor
şi bătrânilor.
(Axa 3 din PNDR)

Îmbunătăţirea infrastructurii publice de
recreere şi creşterea calităţii vieţii, prin
investiţii adresate direct grupurilor
dezavantajate.

Identificarea unor soluţii optime de dezvoltare a
teritoriului, prin proiecte de cooperare.
(Axa 4 din PNDR)

Întărirea abordării de dezvoltare a
teritoriului prin realizarea de proiecte de
cooperare şi elaborarea de instrumente de
lucru pentru sectorul privat.

Măsuri
Măsura 1.1 ( 112, 121,
141 )

Măsura 1.2 ( 312, 322b)

Măsura 2.1 ( 125 c, 322
a, b, 322c + 111)

Măsura 3.1 ( 322 b )

Măsura 4.1 ( 421)
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PARTEA A – IV – A: PREZENTAREA MĂSURILOR

Măsura

Înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi agricole

Articole care stau
la baza măsurii

Articolul 20 a (ii), (b) (i), d (i) si Art.22, 26, 34 din Regulamentul (CE)
nr. 1698/2005
Articolul 13 - punctul 5.3.1.1.2, Art. 17 - punctul 5.3.1.2.1. si Art. 24 punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.1974/2006,
Articolul 34 si Anexa VIII, sectiunea II (2) din Tratatul privind
aderarea României la Uniunea Europeană, Articolul 1 punctul 2 (1) (b,
c, e) al Regulamentului (CE) nr.473/2009
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009
Codul măsurii in PNDR: 41.112, 41.121, 41.141

Codul PDL al
măsurii

1.1
Motivaţia sprijinului

Colinele Tutovei, regiune cu relief fragmentat, situat în plină zonă de climat
continental, cu nuanţe de excesivitate spre sud-est, se remarcă prin câteva particularităţi: cea
mai mare pondere din suprafaţa bazinului este reprezentată de terenurile arabile, cu
dezvoltarea cea mai largă în partea sa inferioară şi mijlocie, unde şi pantele versanţilor sunt
relativ moderate şi specificul agricol al bazinului este vizibil şi din ponderea celorlalte
categorii de utilizare, care urmează ca procentaj (cu excepţia arealelor construite): agricultura
complexă (combinaţii de culturi anuale şi multianuale), viţa de vie, păşunile şi terenurile cu
folosinţă mixtă (de exemplu amestec de porumb cu păşune).
56.031 ha din suprafaţa totala a teritoriului (49,99%) este teren arabil, pe care se află
culturi cerealiere (grâu, ovăz, porumb), legumicole, plante furajere, plante tehnice, viţă-devie, livezi.
Datele colectate din teritoriu pun în evidenţă faptul că un procent relativ mare de
tineri, cu vârsta cuprinsă între 24 şi 44 de ani, sunt ocupaţi în agricultura de semi-subzistenţă.
Această situaţie survine pe fondul contextului economic general de subdezvoltare. Tinerii din
zona Colinele Tutovei, neavând alte surse de venit, rămân în localităţile din care fac parte
pentru a ajuta la efectuarea unor activităţi agricole.
Conform datelor statistice agricultorii tineri (sub 40 de ani) reprezintă 10% din
populaţia totală de fermieri, şi doar 1% din cei care conduc exploataţiile de semi-subzistenţă
au sub 34 de ani, în timp ce 7% se află în categoria 35-39 de ani. Aceste procente denotă o
tendinţă de îmbătrânire a şefilor de exploataţie agricolă, cu efect direct asupra activităţii
agricole viitoare, economiei, culturii, peisajului şi tradiţiilor spaţilui Colinele Tutovei.
Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură însoţită de gradul redus de
asociere au condus la apariţia unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de numărul mare al
exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte de numărul redus al
exploataţiilor comerciale, integral intrate pe piaţă.
Ca urmare a retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor individuale se aracterizează
printr-o putere economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai
mult caracter de subzistenţă şi semi-subzistentă.
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Exploataţiile din grupa 2-8 UDE sunt, de obicei, exploataţii individuale tipice, mediimici având un segment de exploataţie relativ omogen (cu media de 4,9 ha pentru grupa 2-4
UDE şi 9,4 ha pentru grupa 4-8 UDE).
Datorită faptului că relaţia exploataţiilor cu piaţa este mai puţin dezvoltată, planul de
afaceri va pune accent pe vânzarea producţiei şi nu atât pe realizarea de investţii, acestea din
urmă reprezentând baza care va permite o schimbare a orientării exploataţiei, dar linia
directoare o va constitui identificarea oportunităţilor de valorificare a producţei.
Desi există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a
culturilor, în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării
agriculturii ecologice pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei
sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.
Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a mediului, de
igienă şi bunăstare a animalelor, reprezintă un obiectiv principal mai ales pentru exploataţiile
de creştere a animalelor.
Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării
tinerilor fermieri, devine o necesitate a sectorului agricol din zonă, având ca efect atât
îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor
rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care
societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin regulamentele
Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor,
diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, conştientizare a rolului pe care
îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile,
biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi crestere
economică în mediul rural, conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul
terenurilor agricole.
Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenţă este un
instrument menit să determine, în principal, o îmbunătăţire a managementului însoţită de
transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice noi
oportunităţi de valorificare a producţiei.
Consolidarea exploataţiilor agricole se va baza în principal pe sprijinirea tinerilor
fermieri şi va avea ca efect îmbunătăţirea veniturilor exploataţiilor agricole.
Tinerii fermieri pot fi viitorii promotori ai zonei Colinele Tutovei, fiind mult mai
deschişi faţă de beneficiile asocierilor locale, dar şi datorită faptului că pot corela activitatea
agricolă cu o gamă largă de activităţi (turism rural, conservarea tradiţiilor şi moştenirii
culturale).

Obiectivele măsurii
Obiectiv general
Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării
tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate a exploataţiilor
agricole printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie atingând
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de
muncă.
Obiective specifice
 Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei
ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
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 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semisubzistenţă să devină viabile economic;
 Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.
Obiectiv operaţional
Creşterea activităţilor agricole prin sprijinirea modernizării exploataţiilor agricole, a
instalării tinerilor fermieri şi a fermelor de semi-subzistenţă.

Domeniul de acţiune
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile privind
adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi cresterea
competitivităţii exploataţiilor agricole în vederea asigurării veniturilor necesare în perioada
de restructurare şi transformare a fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către
piaţă. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme
concomitent cu scăderea costurilor de producţie.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;
Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole;
Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;
Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a
muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare;
Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;
Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la capitolul
“Tipuri de investiţii”;
Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;
Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile
în cadrul fermei;
Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi
regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi
etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;

j) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a
produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora.
Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu Colinele Tutovei.

Beneficiarii
Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor persoane
fizice şi persoane fizice autorizate.
Condiţiile mimime pentru acordarea spijinului vor fi in conformitate cu dispozitiile
prevazute in masura 112, 121 şi 141 din PNDR.
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se
angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanaţare.
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Criterii de selecţie a beneficiarilor măsurii












Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului;
Exploataţii agricole de semi-subzistenţă;
Deţin o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată;
Au în proprietate exploataţia agricolă;
Fac parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare;
Accesează o măsură de agromediu;
Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este
constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute
conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru
aceleaşi tip de activitate;
Exploataţii vegetale şi de cresterea animalelor în sistem ecologic;
Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole;

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus
menţionate.
Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in
Anexa „Procedura de selecţie”.

Descrierea cerinţelor
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR.

Tipul investiţiilor (tangibile/intangibile)
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR.

Investiţii ce nu pot fi finanţate prin aceasta măsură
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR.

Tipul sprijinului
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 112, 121 şi 141 din PNDR.

Volumul sprijinului
Instalarea tinerilor fermieri:
Sprijinul acordat este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea
minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu
4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie, sub rezerva
aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană.
Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată:
 Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru
acordarea sprijinului şi va fi de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;
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A doua transă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la
îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu
standardele comunitare.
Verificarea condiţiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 36 luni de la
data adoptării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.
Modernizarea exploataţiilor agricole:
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 5.000 Euro. Pentru
investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanţare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10%.
Ferme agricole de semi-subzistenţă:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de Euro/an/fermă de semisubzistenţă.
Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte
de 31 decembrie 2013.

Finanţare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013:
Cost total: 790.000 Euro
Cheltuială publică: 690.000 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 41.112, 41.141
şi 50% din costul total pentru proiectele pe 41.121) din care:
 Contribuţie naţională: 146.000 Euro
 Contribuţie FEADR: 544.000 Euro (80% din cheltuielile publice)

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator

Realizare

Indicator

Tinta
2013

Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi
(Măsura 112 şi 121 PNDR)

31

Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii
În funcţie de:
 categoria de vârstă a beneficiarului

20

Număr total de ferme de semi-subzistenţă sprijinite (Măsura 141)
Împărţite în funcţie de:
 dimensiunea fermei
Volumul total al investiţiilor (Euro)

20
790.000 €
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Măsura

Promovarea şi consolidarea activităţilor non-agricole de
interes local

Articole care stau
la baza măsurii

Art. 52 (a) (ii), (b)(ii), Art. 54 şi Art. 56 ale Regulamentului (CE)
Nr.1698/2005
Punctele 5.3.3.1.2 şi 5.3.3.2.2 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr.
1974/2006
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009
Codul măsurii in PNDR: 43.312, 43.322 b

Codul PDL al
măsurii

1.2
Motivaţia sprijinului

Dezvoltarea echilibrată a zonei Colinele Tutovei, în vederea realizării coeziunii
economice şi sociale, impune acordarea unei atenţii deosebite asupra anumitor categorii de
activităţi, ce sunt direct influienţate de ocupaţia profesională, casnică-gospodărească a
locuitorilor.
Funcţiile economice încă existente, depind aproape în întregime, de existenţa
activităţilor agricole.
Dezvoltarea micro-întreprinderilor ar fi sursa cea mai semnificativă de creare de locuri
de muncă/obţinere de venituri în spaţiul Colinele Tutovei, sectorul economic fiind slab
dezvoltat pe întreg teritoriul.
Disparităţile profunde la nivel regional, se regăsesc şi aici, accentuând discrepanţele
între zonele urbane şi rurale, în ceea ce priveşte mediul de afaceri, ca urmare a unei
infrastructuri slab dezvoltate în zonă, a lipsei resurselor financiare, a dificultăţilor de accesare
a creditelor dar şi a nivelului redus de pregătire antreprenorială.
Analiza micro-întreprinderilor din zonă evidenţiază capacitatea redusă a acestora de a
răspunde necesităţii de a furniza locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul rural. Conform
ultimelor date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău şi
Neamţ, la nivelul teritoriului Colinele Tutovei există un număr de 1217 de agenţi economici,
care raportat la numărul de 57940 locuitori arată o situaţie clară a activităţii economice:
aproximativ 2,1 firme / 100 locuitori.
Micro-întreprinderile existente acoperă o gamă limitată de activităţi productive şi
servicii şi nu valorifică suficient resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ
datorită recuperării rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime necesare pentru
organizarea unor astfel de activităţi.
Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor existente, şi al direcţiilor
reduse de diversificare a sectorului economic, s-au identificat ca stabile anumite activităţi ce
au nevoie de dezvoltare a serviciilor pentru populaţie (Ex.: cabinete veterinare, serivce auto,
servicii de conectare/difuzare TV şi internet).
Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor din spaţiul
Colinele Tutovei care doresc să desfăşoare o activitate economică, o atenţie deosebită
acordându-se parteneriatelor şi tinerilor, ce reprezintă categoria cea mai afectată de şomaj şi
care manifestă tendinţa cea mai mare de a pleca spre mediul urban şi peste graniţe.
Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei este indispensabil legată de
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază.
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Pe fondul lipsei de mijloace financiare, numeroase aşezăminte culturale nu şi-au mai putut
desfăşura activitatea, obiectivele de patrimoniu fiind în cea mai mare măsură supuse
fenomenului de degradare şi slabă valorificare.
Târgurile săptămânale reprezintă importante centre ale moştenirii rurale (păstrarea
tradiţiilor, a obiceiurilor, arta meşteşugurilor, etc.) şi adăpostesc o bogată cultură
tradiţională, îndelniciri simple dar cu puternică amprentă teritorială şi un mod de viaţă bazat
pe valori tradiţionale, care oferă particularitate. Totuşi, zona Colinele Tutovei nu reuşeşte să
utilizeze cu succes aceste resurse unice în avantajul economic al populaţiei.
Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a arealului
deservit şi de prezenţa resurselor naturale, identitatea culturală nu este definită doar de o
simplă locaţie. Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea
rurală, reprezentând o posibilitate de promovare a teritoriului cu efect pozitiv asupra
populaţiei locale.
Complexitatea nevoilor de dezvoltare, modernizare şi punere în valoare a localităţilor
partenere reclamă necesitatea unei abordări integrate care presupune combinarea
obiectivelor mai multor activităţi.

Obiectivele măsurii
Obiectivul general
Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole de
bază şi protejarea moştenirii rurale.
Obiective specifice:
o Crearea şi meţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
o Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către
micro-întreprinderi;
o Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii
îmbunătăţite;
Obiective operaţionale:
o Dezvoltarea si promovarea economiei rurale prin încurajarea de parteneriate
public-privat şi suţinerea activităţilor non-agricole de interes local;
o Dezvoltarea micro-întreprinderilor existente în sectorul non-agricol de bază, în
special de către tineri şi femei;
o Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
o Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţie.

Domeniul de acţiune
Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural şi în activităţi nonagricole prin intermediul dezvoltării micro-întreprinderilor existente.

Tipul de servicii/acţiuni sprijinite
1) Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor
activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul,
brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul
acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).
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2) Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:
 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
 Servicii de conectare şi difuzare internet şi cablu TV;
 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport)
protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
3) Investiţii în producerea de energie regenerabilă
 Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile
decât biocombustibilii.
4) Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
5) Amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.;
6) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (întreţinere spaţii
verzi) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;

Beneficiari
 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.
361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră
de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).
 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe
comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 ONG-uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru
schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR.
Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în
această fişă este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Descrierea operaţiunilor acoperite
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile
generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă,
studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menţionate în legislaţia
naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.
Se vor sprijini operaţiuni legate de:
 Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv;
dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a
acestora);
 Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing
a acestora.
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Criterii de eligibilitate, cheltuieli şi activităţi neeligibile
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR.

Sprijin. Tipul plăţii
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenţiei de Plăţi plata unui avans în cuantum
de până la 50% din ajutorul public pentru investiţii, conform articolului 56 din Regulamentul
nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005
privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiţionată
de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, corespunzătoare unui
procent de 110% din valoarea avansului.
Garanţia depusă se eliberează numai în cazul în care Agenţia de Plăţi stabileşte că
suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiţii a depăsit
valoarea avansului.

Intensitatea sprijinului
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de:
- până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
 10.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate sau microîntreprinderi în domeniul serviciilor sanitar-veterinare;
 25.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt micro-întreprinderi;
- până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
 200.000 Euro/proiect în cazul parteneriatelor public-private.
Sprijinul acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE)
nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 si 88 al Tratatului privind ajutorul
„de minimis” , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de minimis
primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăsi plafonul maxim al
ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.
*) Sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană.

Prevederi privind ajutorul de stat
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR.

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării
ajutoarelor potrivit regulii de minimis
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR.

Criterii de selecţie




Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii
proiectelor;
Proeicte depuse în parteneriat;
Proiecte cu componentă de mediu;
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Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
Proiecte integrate de investiţii;
Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local;

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus menţionate.
Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in Anexa
„Procedura de selecţie”.

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE şi alte
măsuri PNDR
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR.

Finanţare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013:
Cost total: 450.420,17 Euro
Cheltuială publică: 340.000 Euro (85% din costul total pentru proiectele pe 43.312 şi 70%
din costul total pentru proiectele pe 43.322) din care:
 Contribuţie naţională: 68.000 Euro
 Contribuţie FEADR: 272.000 Euro (80% din cheltuielile publice)

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator

Realizare

Indicator
Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite
Împărţite în funcţie de:
 statutul juridic (persoane juridice) (Măsura 312 & 322b)
 categoria de vârstă (< 40 ani)
 tipul micro-întreprinderii (existentă - dezvoltarea microîntreprinderilor) (Măsura 312 PNDR)
 parteneriat
Volumul total al investiţiilor (Euro)

Ţinta
2013

9
3
8
6
450.420,17 €
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Măsura

Valorificarea eficienta a mediului şi diversitate culturală

Articole care stau
la baza măsurii

Articolele nr. 20 (a) (i),(b) (v), 21, 30, 52 (b) (i) (ii), 56 şi 57 din
Regulamentul (EC) nr. 1698/2005
Punctele 5.3.1.2.5, 5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.3 din Anexa II a
Regulamentul (EC) nr. 1974/2006
Articolul 1 punctul 2 (1) ( c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009
Anexa Regulamentului nr. (CE) 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009
Codul măsurii in PNDR: 41.111, 41.125c, 43.322 a, b, c

Codul PDL al
măsurii

2.1
Motivaţia sprijinului

Renovarea şi dezvoltarea localităţilor reprezintă o cerinţă esenţială pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru zona Colinele Tutovei. Lipsa conectării la reţeaua publică
de furnizare a energiei electrice, încă mai reprezintă o problemă a zonei. Din punct de vedere
economic, sprijinirea unor sisteme de iluminat public inovative, cu consum redus de energie,
oferă avantajul reducerii cheltuielilor administrative locale.
D
e asemenea, obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare măsură supuse
fenomenului de degradare, având drept cauză lipsurile financiare. Satele din localităţile
partenere reprezintă importante centre ale moştenirii culturale (Grădina Botanică „Paul
Ţarălungă”de la Prăjeşti).
Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea şi
extinderea infrastructurii fizice de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea
activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale.
Procesul de restituire a proprietăţilor agricole şi forestiere din ultimii 23 ani a condus
la o fragmentare excesivă a proprietăţilor şi exploataţiilor agricole în zona Colinele Tutovei.
Infrastructura ce deservea sistemele agricole (reţeua de drumuri de acces, sistemele de
îmbunătăţiri funciare, sistemele de prevenire a inundaţiilor) concepute în cea mai mare
măsură în perioada economiei planificate nu mai sunt adaptate noilor structuri de exploatare
rezultate.
Sectorul agricol constituie pentru spaţiul Colinele Tutovei un factor determinant
pentru obţinerea producţiilor agricole şi silvice, precum şi pentru menţinerea calităţii
peisajului şi protecţiei mediului înconjurător.
Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de
instruire tehnică şi economică, pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul
sănătăţii plantelor şi a îmbunătăţirii cunoştintelor privind protecţia mediului sprijinind astfel
mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea cresterii
atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a calităţii vieţii.
Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea
competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură, de restructurarea şi
modernizarea sectoarelor agricole, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru
produsele agricole, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă
largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării
durabile a terenurilor şi protecţiei mediului.
În procesul de restructurare şi reformă o parte importantă din necesităţile investiţiilor
în infrastructură au fost abandonate. Eroziunea fluviatilă, care a imprimat nota specifică a
morfologiei întregii regiuni, întregită de manifestarea activă a proceselor de versant,
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împreună cu constitutia geologică, climatul temperat cu ploi torenţiale de vară, ca şi
defrişările pe scară mare, au favorizat eroziunea solului.
Folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă investiţii nu numai pentru
adaptare la noile structuri dar şi pentru modernizare şi dezvoltare.
Oportunităţile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în zonă, în pofida
existenţei unui potenţial important în agricultură [56.031 ha din suprafaţa totala a teritoriului
este teren arabil]. Lipsa unei infrastruturi adecvate contribuie la această limitare. Inundaţiile
au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare.
Competitivitatea sectorului agricol este în mare măsură afectată de subdezvoltarea
infrastruturii astfel că sectoarele rămân vulnerabile condiţiilor climatice (alternarea situaţiilor
de secetă cu inundaţiile frecvente), cu efecte economice însemnate asupra viabilităţii
economice a fermelor.
Amploarea mare a inundaţiilor se datorează lipsei unor utilităţi şi servicii de protecţie
împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de consolidare a malurilor şi regularizare a cursului
râurilor, rezultatul indicând vulnerabilitatea terenurilor agricole expuse riscului, manifestată
prin slaba capacitate a autorităţilor de a putea absorbi efectele fenomenului şi de a se reface
după trecerea acestuia.

Obiectivele măsurii
Obiectivul general
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la infrastructura de
bază şi promovarea particularităţilor culturale şi naturale existente prin modernizarea
obiectivelor şi acţiuni de informare a tinerilor fermieri, alături de adaptarea infrastructurii
agricole la noile structuri de proprietate şi condiţii de mediu, în vederea realizării unei
dezvoltări durabile.
Obiective specifice
-

Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă
a terenurilor agricole, în vederea îmbunătăţirii protecţiei mediului;
Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei
fenomenelor naturale (inundaţii, eroziunea solului etc.);
Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundaţii
a zonei şi a terenurilor agricole;
Creşterea numărului de locuitori din zonă care beneficiază de servicii îmbunătăţite şi a
punerea în valoare a obiectivelor de interes;

Obiective operaţionale
-

-

Protejarea eficentă a mediului prin aplicarea de soluţii inovatoare în vederea reducerii
consumului energetic local, împreună cu creşterea accesului populaţiei la utilităţile
publice şi cunoasterea diversităţii culturale locale.
Construirea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de prevenire şi protecţie
împotriva inundaţiilor, în principal pentru protecţia suprafeţelor de teren agricol;
Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din zonă sprijinite;
Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în zonă;
Conştientizarea tinerilor fermieri privind probleme generale de mediu în sectorul
agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului;
Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite;
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Furnizarea acţiunilor de formare profesională (iniţiere) precum si a acţiunilor de
informare şi difuzare a cunoştinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului
acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică
sau religioasă etc..

Domeniul de acţiune






Această măsură vizează investiţii în spaţiul rural şi sprijină:
Lucrări de corectare a torenţilor, situate în fondul funciar agricol;
Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţie;
Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din zonă;
Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere), cu perioade diferenţiate
de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire
al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării
cunoştinţelor în domeniul agricol, agro-alimentar şi protecţia mediului.

Acţiunile de formare profesională prevăzute a se efectua prin această măsură au un
caracter colectiv şi nu individual.

Beneficiarii






Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune
înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale
în vigoare;
Persoane juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu
cultural/natural de interes local;
Pentru formare profesională beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în
domeniile agriculturii iar beneficiarii direcţi sunt furnizori ai acţiunilor de formare
profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private
care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi
difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

Tipul de servicii/acţiuni sprijinite
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru:
- Investiţii în lucrări de corectare a torenţilor, situate în fond funciar agricol constând în
construirea şi/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea
lucrări;
- Prima înfiinţare şi extinderea a reţelei publice de iluminat cu eficienţă energetică
ridicată;
- Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă ONG-urilor inclusiv prima
achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente
muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte
componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea
de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj;
- Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural
din zonă;
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-

Oferirea de programele de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile
agricol şi alimentar, ca de exemplu:
o Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;
o Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de
producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu
protecţia mediului.
Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi trei ani.

Tipul de costuri acoperite
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi costurile
generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi,
studii de fezabilitate/memorii justificative, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice,
proiectele tehnice, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea
de patente şi licenţe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar pentru
proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.

Criterii de eligibilitate, prioritizare, cheltuieli şi activităţi neeligibile






Proiecte depuse în parteneriat;
Proiecte inovative;
Proiecte cu componentă de mediu;
Proiecte ce vizează iniţierea tinerilor fermieri;
Şi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus
menţionate.
Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in Anexa
„Procedura de selecţie”.

Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care
deservesc întreaga comunitate, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:
o 153.400 Euro – în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de prevenire
şi protecţia împotriva inundaţiilor;
o 40.500 Euro - în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază
(iluminat public);
o 10.000 Euro - în cazul unui proiect privind diversitatea culturală (achiziţii
costume populare şi instrumente muzicale);
o 50.000 Euro - în cazul unui proiect de investiţii în restaurarea, consolidarea şi
conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural, cu program de
formare profesională (iniţiere) pentru tinerii fermieri.
Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite
prin măsură.

Prevederi privind ajutorul de stat
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR.
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Descrierea angajamentelor, evaluarea şi selecţia furnizorilor de formare
profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR.

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte
măsuri PNDR şi programe naţionale
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR.

Finanţare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013:
Cost total: 415.900 Euro
Cheltuială publică: 415.900 Euro (100% din costul total al proiectelor) din care:
 Contribuţie naţională: 83.180 Euro
 Contribuţie FEADR: 332.720 Euro (80% din cheltuielile publice)

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator

Realizare

Indicator
Numărul de acţiuni sprijinite
Împărţite pe:
 Tipul de acţiune (consolidarea şi îmbunătăţirea
infrastructurii împotriva inundaţiilor) (Măsura 125c PNDR)
 Numărul de acţiuni de servicii de bază sprijinite împărţit în
funcţie de tipul acţiunii (culturală, socială, iluminat public)
(Măsura 322a PNDR)
 Numărul de acţiuni de patrimoniu rural sprijinite împărţit în
funcţie de tipul patrimoniului (natural, cultural) (Măsura
322c PNDR)
 Număr de participanţi la activităţi de formare profesională
(iniţiere) (Măsura 111 PNDR):
Din care:
- tineri fermieri sub 40 de ani
- femei
Parteneriat

Volumul total al investiţiilor (Euro) împărţite pe:
- infrastructura de prevenire şi de protecţie împotriva
inundaţiilor
- în servicii de bază
- patrimoniu rural & formare profesională (iniţiere)

Ţinta
2013

1
6

1

31
31
10
8
153.400 €
212.500 €
50.000 €
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Măsura

Modernizarea infrastructurii publice pentru categoriile
dezavantajate

Articole care stau
la baza măsurii

Articolul 52(b) (ii) si 56 al Regulamentului(CE) nr. 1698/2005.
Punctul 5.3.3.2.2 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009
Codul măsurii in PNDR: 43.322 b

Codul PDL al
măsurii

3.1

Motivaţia sprijinului
Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea comunelor partenere, este
una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază pentru categoriile
dezavantajate în spaţiul Colinele Tutovei (facilităţi recreaţionale, facilităţi sanitare şi de
îngrijire pentru copii şi bătrâni). În majoritatea comunelor acestea sunt slab dezvoltate sau în
unele cazuri, aproape inexistente.
În prezent există un număr de 51 de unităţi de învăţământ (primar şi secundar) la
nivelul teritoriului, cu spaţii sanitare aflate într-o gravă stare de degradare, ce oferă condiţii
precare de igienă şi ridică pericolul de transmitere a diferitor boli către copii.
Numărul persoanelor sub 20 de ani, la nivelul lui 2002 era de 17.652. Raportat la
numarul total de locuitori, 57.940 rezultă un procent de aproximativ 30%, populaţie sub 20
de ani din care aproximativ 20% copii ce frecventează unităţile de învăţământ existente.
Este întărită şi justificată astfel nevoia de a sprijini realizarea de spaţii de joacă pentru
copii şi de construire/modernizare a grupurilor sanitare în unităţile de învăţămant primar şi
secundar.
Diminuarea numărului populaţiei şi îmbătrânirea acesteia, fapt legat de schimbarea
structurii de vărstă a populaţiei în rezultatul micşorării dramatice a ratei natalităţii, longevităţii
vieţii şi sporirii numărului persoanelor de vârstă înaintată denotă numărul ridicat al
persoanelor cu vârsta peste 60 de ani (14.641 la nivelul lui 2002 – aproximativ 25% din
totalul populaţiei).
La nivelul Colinele Tutovei populaţia foarte îmbătrânită se observă în comunele
Dămieneşti, Filipeni, Onceşti.
La nivelul teritoriului Colinele Tutovei nu există nici un centru destinat îngrijirii persoanelor
în vârstă.
Totodată, lipsurile financiare ale autorităţilor, alături de contextul economic slab
dezvoltat al teritoriului, impune abordarea unor iniţiative în parteneriat, bazate pe eficienţă
economică, în vederea obţinerii unor obiective de infrastructură uşor de întreţinut şi care, prin
modul lor de realizare şi funcţionare, să contribuie la protejarea mediului.

Obiectivele măsurii
Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia
dezavantajată şi asigurarea accesului acestora la serviciile de bază.
Obiectivul specific
Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite.
Obiectivul operaţional
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Îmbunătăţirea infrastructurii publice de bază (spaţii de joacă, grupuri sanitare în
grădiniţe şi şcoli, centru de bătrâni), şi creşterea calităţii vieţii, prin investiţii adresate direct
grupurilor dezavantajate.

Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute
Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia dezavantajată din zonă.






Tipul de servicii/acţiuni sprijinite
Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia dezavantajată
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii);
Renovarea clădirilor publice (şcoli, grădiniţe);
Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în
situaţia în care este vorba de clădiri publice);
Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de
îngrijire pentru bătrâni;

Tipul de costuri acoperite, criterii de eligibilitate şi cheltuieli neeligibile
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 322 din PNDR

Beneficiari
-

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune
înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale
în vigoare;

Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
 de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
publică, negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va
depăşi:
o 10.000 Euro – în cazul unui proiect de investiţii în spaţii de joacă pentru copii;
o 33.900 Euro – în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura clădirilor
publice (gupuri sanitare în grădiniţe şi şcoli);
o 200.000 Euro – în cazul unui proiect de investiţii pentru înfiinţare şi dotare
centru de îngrijire pentru bătrâni.
Prevederi privind ajutorul de stat
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 322 din PNDR
Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării ajutoarelor
potrivit regulii de minimis
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 322 din PNDR




Criterii de selecţie
Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie
similară;
Proiecte integrate de investiţii (cu componentă secundară de mediu);
Proiecte depuse în parteneriat;

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus
menţionate.
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Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in Anexa
„Procedura de selecţie”.

Descrierea angajamentelor
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 322 din PNDR

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte
măsuri PNDR şi programe naţionale
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 322 din PNDR

Finanţare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013:
Cost total: 1.044.100 Euro
Cheltuială publică: 1.044.100 Euro (100% din costul total al proiectelor pe măsura 322b) din
care:
 Contribuţie naţională: 208.820 Euro
 Contribuţie FEADR: 835.280 Euro (80% din cheltuielile publice)

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator

Realizare
–

Indicator
Numărul de acţiuni sprijinite
Împărţite pe:
 Numărul de acţiuni de servicii de bază sprijinite împărţit în
funcţie de tipul acţiunii: (Măsura 322b PNDR)
- spaţii de joacă
- construire/renovare grupuri sanitare
- centru de îngrijire bătrâni
 Parteneriate
Volumul total al investiţiilor

Ţinta
2013

20
19
1
40
1.044.100 €
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Măsura

Cooperare

Articole care stau
la baza măsurii

Art. 63 b si 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind
sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR
Articolul 39 si punctul 5.3.4.2 din Anexa II a Regulamentului Comisiei
nr. 1974/2006 ce stabileste reguli detaliate de aplicare a
Regulamentului
Codul măsurii in PNDR: 421

Codul PDL al
măsurii

4.1
Obiective şi acţiuni

Obiectiv operaţional
Întărirea abordării de dezvoltare a teritoriului prin participarea GAL Colinele Tutovei
în proiecte de cooperare. Atenţia proiectelor de cooperare va fi concentrată asupra temelor:
-

Experienţe de bună practică şi elaborarea de instrumente de lucru comune pentru
sectorul ONG;

-

Abordarea integrată a dezvoltării sectoarelor agricole, economice şi culturale, astfel
încât să poată fi concepută o strategie a susţinerii şi promovării intenţiilor de
dezvoltare durabilă din zona Colinele Tutovei.

Pornind de la aceste teme, GAL Colinele Tutovei va identifica posibilităţile de
cooperare care se pliază cel mai bine pe obiectivele stabilite, elaborând proiecte de cooperare
care să concretizeze caracteristici teritoriale comune şi care aduc valoare reciprocă părţilor
implicate.
Elaborarea proiectelor va avea la baza următoarele premise:
Acţiuni concrete
Obiectivele proiectelor de cooperare vor viza o perioadă de îndeplinire pe termen
mediu spre lung şi vor avea la bază etape clare de îndeplinit, astfel încât obiectivele
operaţionale propuse să identifice, chiar de la începutul implementării, o finalitate concretă
(instrumente de lucru, strategii de dezvoltare teritorială secvtorială, platforme comune de
comunicare, etc..).
În abordarea ideii de cooperare, pot fi abordate următoarele obiective concrete:
 Platforme eficiente de comunicare inter-teritorială, pentru o mai bună identificare a
nevoilor comunităţilor şi a cunoaşterii oportunităţilor de dezvoltare locală.
 Valorificarea eficientă a valorilor culturale existente, prin corelarea lor cu tradiţia
agricolă individuală, în vederea obţinerii unei simbioze care să completeze activitatea
tinerilor fermieri şi să creeze premizele solidarităţii de grupuri cu ocupaţii comune.
 Cunoaşterea de metode de lucru şi punerea în comun a bunelor practici pentru sectorul
privat şi ONG.
Principalele categorii de cheltuieli eligibile:
- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice,
întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente;
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- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune;
- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire.
Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună
(întrucât se poate finanţa prin intermediul Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală). De
asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE.

Procedura, calendarul şi criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare
Cooperarea va fi lansată după desfăşurarea procedurii de selecţie a Grupurilor de Acţiune
Locală. Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:
A) Grupurile de Acţiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acţiuni de
cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate şi de selecţie vor fi elaborate şi
aplicate de către GAL şi incluse în strategia de dezvoltare locală.
Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele acţiuni:
Platforme eficente de comunicare în cooperare
 Acţiunea 1 : Instruire/schimburi de experienţă destinate liderilor locali (factorii de
decizie ai teritoriului) cu privire la cooperare
 Acţiunea 2 : Sprijinirea calificării unui agent de dezvoltare (animator)
Corelarea valorilor culturale cu tradiţia agricolă individuală
 Acţiunea 3 : Instruire în domeniul agricol al tinerilor fermieri, pentru a înţelege
asocierea activităţii lor cu elementele culturale existente, realizată în parteneriat
 Acţiunea 4 : Crearea unei platfrome de promvare (electronică sau scrisă - publicaţie) a
valorilor culturare de patrimoniu
 Acţiunea 5 : Organizarea unui eveniment de promovare a obiectivelor de patrimoniu
cultural şi activităţilor tradiţionale între teritorii
Metode de lucru şi bune practici pentru sectorul privat şi ONG
 Acţiunea 6: Constituirea unui grup de schimburi de experienţă între sectorul privat şi
ONG-urile din cele două teritorii
Trasarea unor concluzii ale acţiunilor de cooperare şi stabilirea unor direcţii viitoare de
abordat
 Acţiunea 7 : Organizarea unor dezbateri locale în vederea valorificării experienţelor
dobândite de părţile implicate din cele două teritorii
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 421 din PNDR

Criterii de eligibilitate
-

parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea
LEADER;
proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun;
coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER;
activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR;
valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă
stabilită (50.000 Euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi
62.500 Euro).
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Prioritate vor avea proiectele de cooperare care:
- implică mai mult de două GAL-uri din România;
- implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader +;
- includ activităţi inovative;
- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR;
- se adresează fermierilor de semi-subzistenţă;
- se adresează tinerilor din zona rurală;
- respectă normele de mediu;
- care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca
beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. .
Proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate.
Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in
Anexa „Procedura de selecţie”.
Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizată în aceeaşi manieră ca
celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de Selecţie organizat după caz, fie
în cadrul GAL, fie în cadrul Autorităţii de Management. În cazul în care selecţia proiectelor
de cooperare este realizată de către GAL, responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de
selecţie va reveni acestuia, iar în cadrul AM selectarea proiectelor de cooperare va fi efectuata
de 2 ori pe an în principiu în primul şi ultimul semestru al anului, astfel încât ultimul proiect
să fie selectat înainte de 31 decembrie 2013.

Axele acoperite de Axa LEADER
Vor fi acoperite toate axele din cadrul FEADR.

Ajutoare de stat
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 421 din PNDR

Plăţi în avans
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 421 din PNDR

Finanţare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013:
Cost total: 75.000 Euro
Cheltuială publică: 60.000 Euro (80% din costul total al proiectelor pe măsura 421) din care:
 Contribuţie naţională: 12.000 Euro
 Contribuţie FEADR: 48.000 Euro (80% din cheltuielile publice)

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator

Realizare

Indicator
Numărul de proiecte de cooperare sprijinite: (Măsura 421 PNDR)
 Transnaţională
 Inter-teritorială
Din care - proiecte de cooperare care implică un GAL din UE cu
experientă în LEADER+
 Parteneriate

Ţinta
2013

2
1
2
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Măsura

Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului

Articole care stau
la baza măsurii

Articolul 63 (c) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind
sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR
Articolul 38 si punctul 5.3.4.3 din Anexa II a Regulamentului Comisiei
nr. 1974/2006
Articolul 1, punct 1 b, din Decizia Consiliului 664/2006 de adaptare a
Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei si României din 19
iunie 2006
Articolul 1, punctul 3 din Regulamentul Comisiei nr. 434/2007 de
modificare a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 privind normele
de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005, ca urmare a
aderării României la Uniunea Europeană
Codul măsurii in PNDR: 431.2

Codul PDL al
măsurii

5.1
Motivaţia intervenţiei

Măsura de Asistenta Tehnica contribuie la implementarea eficientă şi transparentă a
Planului de Dezvoltare Locala a zonei Colinele Tutovei, sprijinind pregatirea, managementul,
monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul activitatilor lui.
Întrucât Grupul de Acţiune Locală Colinele Tutovei are în responsabilitatea sa
selectarea proiectelor, activităţi de dobândire de competenţe şi animare a teritoriului, membrii
săi au nevoie de informaţii corecte, competenţe corespunzătoare şi alte tipuri de sprijin pentru
îndeplinirea sarcinilor lor într-un mod eficient. De aceea, funcţionarea eficientă a GAL
Colinele Tutovei reprezintă un punct important pentru sprijinul din această măsură.
De aceea, măsura de Asistenta Tehnica va acţiona ca un instrument care asigură o
abordare comună în coordonarea strategiei de dezvoltare locala.

Obiective
În scopul de a asigura efectiv, eficient, corect şi transparent derularea PDL-ului,
beneficiarii asistentei tehnice vor cere sprijin cu privire la următoarele tipuri de activitati:
 Construcţie instituţională (funcţionarea sediului administrativ al GAL-ului);




Asigurarea resurselor umane, financiare şi tehnice pentru sprijinirea activităţii GAL;
Instruirea personalului GAL în vederea elaborării şi implementării PDL;
Animarea teritoriului.

Masura de Asistenta Tehnică va reprezenta 11,76% din bugetul total al programului,
din care cel mult 80% componenta a – funcţionarea GAL şi cel puţin 20% pentru
componenta b – instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL.
În aplicarea măsurii, se va avea în vedere prevenirea oricăror forme de discriminare
bazate pe
sex, rasă, origine etnică, convingeri religioase sau credinţe, invaliditate, vârstă sau orientare
sexuală.

Beneficiar
Grupul de Acţiune Locală
Această sub-măsură va fi deschisă imediat după semnarea contractului între GAL şi APDRP.
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Descrierea activităţilor privind pregătirea, managementul, monitorizarea,
evaluarea, informarea şi controlul programului
Cheltuieli eligibile pentru componenta a:
- Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL;
- Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de
implementarea strategiei de dezvoltare locală;
- Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;
- Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice,
precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor;
- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport
şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.);
- Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare
rurală, seminarii etc. .
Pentru această componentă cheltuielile nu vor depăşi 80% din totalul alocat pentru GAL în
cadrul acestei sub-măsuri (431.2).
Cheltuieli eligibile pentru componenta b:
- Studii ale zonei;
- Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală;
- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală;
- Evenimente de promovare;
- Instruirea liderilor locali.
Pentru aceste activităţi, GAL-rile vor cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă determinată
pentru GAL din cadrul acestei sub-măsuri (431.2).
Nu sunt eligibile:
- cheltuielile pentru achiziția sau construcția de clădiri, precum şi achiziționarea de
mijloace de transport și achiziționarea de teren.
Intensitatea ajutorului pentru sub-măsura 431.2 –100%.

Plăţi în avans pentru funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului
GAL pot solicita Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit plata unui
avans. Valoarea acestui avans nu trebuie să depăşească 11,76% din ajutorul public legat de
costurile menţionate la art. 63 (c) al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, iar plata acestuia
este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente care
corespunde procentului de 110% din valoarea avansului. Garanţia se eliberează cel târziu la
data finalizării implementării strategiei de dezvoltare locală.

Regului de eligibilitate
În conformitate cu dispoziţiile prevazute la Capitolul 16 din PNDR „Operaţiuni de
asistentă ehnică”.

Criterii de selecţie
Toate proiectele finantate din fondurile de Asistenţă Tehnică privind achiziţia de
bunuri şi servicii vor fi selectate prin aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de
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achiziţie publică prevăzută de legislaţia naţională în vigoare (Ordonanta de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare).
În conformitate cu aceasta, criteriile de selectie a candidaţilor se referă la:
- capacitatea tehnică de exercitare a activitătii profesionale;
- situatia economică şi financiară;
- standardele de asigurare a calitătii;
- standardele de protecţie a mediului.

Cheltuieli efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistenţă tehnică
În conformitate cu dispoziţiile prevazute la Capitolul 16 din PNDR „Operaţiuni de asistentă
tehnică”.

Finanţare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013:
Cost total: 300.000 Euro
Cheltuială publică: 300.000 Euro (100% din costul total pe măsura 431.2) din care:
 Contribuţie naţională: 60.000 Euro
 Contribuţie FEADR: 240.000 Euro (80% din cheltuielile publice)

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tip de
indicator

Realizare

Indicator
Acţiune de sprijin privind funcţionarea Grupului de Acţiune Locală
(Măsura 431.2 PNDR)
Numărul de acţiuni sprijinite privind animarea teritoriului
(1 acţiune = 1 seminar de animare)
Numărul de acţiuni sprijinite privind dobândirea de competenţe
(1 acţiune = 1 sesiune de instruire)

Ţinta
2013
1
6
2
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PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL
Constituirea parteneriatului a avut la bază urmatoarele principii:
 La nivel decizional, partenerii economici şi sociali, precum şi a societăţii civile trebuie
să reprezinte peste 50% din parteneriatul local
 Organizaţiile ce provin din oraşe , având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată
(consilii judeţene, prefecturi şi operatori economici cu puncte de pucru în teritoriul
GAL) pot fi parteneri în GAL şi nu vor avea o pondere mai mare de 25% la nivel
decizional.
GAL "Colinele Tutovei " respectă principiile prezentate mai sus, parteneriatul având
următoarea construcţie:
La nivel decizional, partenerii economici, sociali, precum şi societatea civilă reprezintă
73% din parteneriatul local.
Operatori economici cu punct de pucru în teritoriul şi parteneri în GAL, precum şi
ONG- urile cu sediul în urban care au responsabilitate în zona GAL (filială în rural) au
o pondere de 5,1% .
1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură
(parteneriatul care realizează dosarul de candidatiră – Planul de Dezvoltare Locală)
Calendarul activităţilor întreprinse în vederea elaborării PDL – GAL "Colinele Tutovei"
Activitate

Organizare

Demersuri
de sondare,
informare,
semnare
parteneriat

Demersuri
de sondare,
informare,
semnare
parteneriat

Dată

4.11.11

Oviectiv

Identificarea
partenerilor

Materiale

Prezentare
program
LEADER
Invitaţii
PV

Prezentare
program
LEADER
12.11.11

18.11.11

Identificarea
partenerilor

Identificarea
partenerilor

Invitaţii
Chestionare
Poze
Afişe
Pliante
PV
Prezentare
program
LEADER
Invitaţii
Chestionare
Poze
Afişe
Pliante

Rezultate
Conştientizarea
noii iniţiative şi
problematica
programului
LEADER

Management

Comitetul de
iniţiativă

Numirea
reprezentantului
legal şi stabilirea
sediului
Conştientizarea
noii iniţiative şi
problematica
programului
LEADER

Coordonator
GAL

Logistică
Sediul: Sala
mica a
Instituţiei
Prefectului
Resurse:
Coordonator
GAL

Sediu:
comuna
Părincea
Resurse:
Coordonator
GAL

Participan
ţi

31
potenţiali
parteneri

30
potenţiali
parteneri

Formare
parteneriat
Conştientizarea
noii iniţiative şi
problematica
programului
LEADER
Formare
parteneriat

Coordonator
GAL

Sediu:
comuna
Onceşti
Resurse:
Coordonator
GAL

32
potenţiali
parteneri
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PV

Demersuri
de sondare,
informare,
semnare
parteneriat

Prezentare
program
LEADER
9.12.11

Prezentare
parteneriat
12.01.12
Identificare
consultanţi

Coordonare
– elaborare

28.01.12

Identificarea
partenerilor

Informarea
partenerilor cu
privire la
finalizarea
semnării
parteneriatului
şi stabilirea
etapelor de
elaborare a
PDL

Intălniri
grupuri de
lucru

Invitaţii
Chestionare
Poze
Afişe
Pliante
PV

Conştientizarea
noii iniţiative şi
problematica
programului
LEADER

Comitetul de
iniţiativă

Sediu:
comuna Traian
Resurse:
Coordonator
GAL

Formare
parteneriat

Prezentare
teritoriu,
rezultate
chestionare

Confirmarea
aderării la GAL a
partenerilor

Invitaţii
PV

Stabilirea echipei
de consultanţi

Sediu: Sala de
sedinţă
Direcţia
Agricolă
Bacău
Resurse:
Coordonator
GAL

Priorităţi, activităţi
PDL, SWOT

Sediu:
comuna
Săuceşti
Resurse:
Consultant

Stabilirea de
colectare a
datelor pe
categorii de
responsabilităţi

32
potenţiali
parteneri

Comitetul de
iniţiativă

Consultant
Coordonator
GAL

33
parteneri

23
parteneri

PV
Poze

Coordonare
– elaborare

Coordonare
– elaborare

Intalnire
strategică

Corelare
PNDR

Verificare
PDL

Prelucrare date

17.03.12

Intălniri
grupuri de
lucru

Prelucrare date

26.03.

Intălniri
grupuri de
lucru

30.03.12

Cadrul
strategic a
PDL. Masuri
şi organele
GAL

Priorităţi, activităţi
PDL, SWOT

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

Priorităţi, activităţi
PDL, SWOT

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

Prezentarea
metodologiei
strategiei. .
Masuri şi
organele GAL

Masurile PDL şi
Organele GAL

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

02.04.12

Corelarea
masurilor PDL
cu masurile
PNDR

Strategie şi
măsuri GAL

Masurile PDL
corelate cu PNDR

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

3.04.12

Centralizare şi
elaborare
documente
PDL

PPT şi PDL
provizoriu

PDL revizuit

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

PV
Poze

PV
Poze

Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Reprezentant
legal
Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Rep. legal
Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Rep. legal
Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Rep. legal
Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Rep. legal

9
Parteneri

6
Parteneri

32
Parteneri

21
Parteneri

6
Parteneri
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Funcţionare
GAL

4.04.12

Buget şi
măsuri PDL pt
funcţionare

Prezentare
metodologie şi
adaptare

Buget şi Masuri
funcţionare

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

Validarea
strategiei

10.04.12

Validare dosar
de candidatură

PPT şi Dosar
de candidatură
provizoriu

Dosar de
candidatură final

Consultant
Comitetul de
iniţiativă

Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Rep. legal
Sediu:
comuna
TRAIAN
Resurse:
Consultant
Rep. legal

Constituirea parteneriatului în vederea depunerii dosarului de candidatură s-a făcut
urmărind calendarul evenimentelor prezentat în tabelul de mai sus.
D-na Iulia Riglea primarul comunei Negri, în sesiunea anterioară de depunere a
proiectelor pe Axa 4 LEADER, a încercat depunerea unui PDL, care din motive tehnice nu a
mai fost depus. Nu a renunţat, motiv pentru care în luna noiembrie şi-a atras un număr de 3
persoane, cu care să formeze comitetul de iniţiativă, astfel încăt să poată fi dus la bun sfărşi
PDL. Comitetul de îniţiativă are următoarea componeţa: d-na Iulia Riglea – primar comuna
Negri, d-na Eşanu Maria Georgeta primar comuna Traian, d-na Elena Volcescu expert,
Director Programe, Prefectura Bacău şi d-na Carmen Diana Puiu consultant, partener în GAL.
S-a hotărăt ca d-na Carmen Diana Puiu să coordoneze activitatea de constituire a noului
parteneriat, pentru că are experienţa necesară mobilizării mediului rural. Această experienţă
este acumulată pe parcursul celor 11 ani de colaborare cu Fondului Român de Dezvoltare
Socială ca evaluator – supervizor, implementând în mediul rural şi zone minere, peste 100 de
proiecte. Împreună au elaborat Calendarul de activităţi, sub rezerva completării acestuia, în
funcţie de situaţiile apărute.
Conform calendarului animarea teritoriului s-a realizat în perioada 4.11.-31.12.2011,
pe parcursul a 5 întâlniri.
Prima întâlnire a avut loc pe data de 4.11.2011 în Sala Mică a Instituţiei Prefectului,
prin invitarea partenerilor din vechea structură. Sedinţa a început cu alocuţiunea d-nei Carmen
Diana Puiu, coordonator GAL, Au participat 31 de persoane, s-a prezentat Programul
LEADER, partenerii au decis reluarea constituirii parteneriatului, au desemnat reprezentantul
legal în persoana d-nei primar Eşanu Maria Georgeta şi s-a popus ca pentru consultarea
partenerilor în relaţia cu GAL-ul să se elaboreze chestionare, care să acopere nevoia de
cunoaştere a problematicilor din teritoriu. Teritoriul vizat se compune din 16 UAT, după cum
urmează: Coloneşti, Dămieneşti, Filipeni, Izvorul Berheciului, Lipova, Negri, Odobeşti
Onceşti, Plopana, Prăjeşti, Roşiori, Secuieni, Stănişeşti, Traian, Ungureni, Vultureni, cu o
populaţie la 2010 de 42569 locuitori, o suprafaţă de 837,5 kmp şi o densitate de 51 loc. / kmp.
Stabilirea definitivă a sediului pentru GAL, se va face după consultarea teritoriului. Se
propune extinderea teritoriului GAL şi în afara judeţului.
Mesajul transmis a fost că toate acţiunile întreprinse vor fi realizate respectând
principiul demararii şi funcţionarii iniţiativelor de interes local printr-o abordare “de jos în
sus“. Accentul în acest parteneriat se va pune pe cooperare şi colaborare, ingrediente necesare
unei bune funcţionări.
În perioada 12.11.-31.12.20111 au avut loc 3 întâlniri care au avut ca obiectiv
identificarea partenerilor. Întâlnirile s-au desfăşurat în locaţii diferite: comuna Părincea în
data de 12.11.2011 au participat 30 persoane, comuna Onceşti în data de 18.11.2011 au
participat 32 participanţi, comuna Traian 9.12.2011 au participat 32 participanţi. Toate
şedinţele au avut acelaş obiectiv, identificarea partenerilor şi acelaş rezultat, conştientizarea
necesităţii implementării programului LEADER în teritoriu.

6
Parteneri

34
parteneri
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Şedinţa de informare a partenerilor cu privire la finalizarea semnării parteneriatului şi
stabilirea etapelor de elaborare a PDL a avut loc în data de 12.01.2012 în Sala de sedinţa a
Direcţiei Agricole Bacău, la care au participat 32 persoane. Este ultimul evenimentul care
închide perioada de consultare şi animare a teritoriului. La şedinţă participă ca invitat d-nul
Ştefan Talambă, coordonator compartiment AM-PNDR. În alocuţiunea prezentată d-nul
Ştefan Talambă prezintă fondurile de susţinere a agriculturii – FEGA si FEADR scopul
fiecaruia, tipurile de activităţi finanţate condiţii ce trebuiesc indeplinite pentru accesarea
fondurilor. Subliniază faptul că neaccesarea fondurilor europene înseamna răminerea în urmă
a agriculturii regionale, creşterea numarului de asistaţi social în loc de creştere a numarului de
fermieri – producători agricoli. Se pune accentul în creerea condiţiilor de trai decent şi în zona
rurală pentru ca tineretul să se orienteze la meserii şi locuri de munca în mediul rural chiar
dacă nu neapărat în agricultură. Subliniază faptul că succesul GAL este legat strict de larga
participare a societatii civile şi urează succes GAL Colinele Tutovei. Menţionează faptul ca
există consultanţi locali, trebuie doar curajul de a începe proiectul. Arată importanţa acestor
întalniri, la pregatirea dosarului de candidatura. În continuare d-na Carmen Diana Puiu a
structurat rezultatele obţinute după perioada de consultare a teritotiului şi a prezintat
rezultatele chestionarelor. În baza datelor culese din teritoriu au putut fi identificaţi noi
colaboratori: d-lui Răileanu Vasilică Cătălin comuna Dămieneşti, Solomon Bogdan comuna
Traian, Iordănescu Dana Mihaela, Sprianu Mircea, Savin Cornelia Elena comuna Săuceşti
care sunt invitaţi să se alăture comitetului de iniţiativă. Noul grup de lucru este susţinut de
AM judeţean.
Au urmat trei întâlniri după cum urmează: 28.01.2012 în comuna Săuceşti, 17.03.2012
şi 26.03.2012 în comuna Traian. Toate aceste întâlniri au fost întâlniri de lucru în care s-au
prezentat şi discutat studiile, datele, analiza SWOT, materiale ce stau la baza întocmirii PDL.
Obiectivul acestor întâlniri este acela de a se stabili priorităţile şi acţiunile care stau la baza
PDL.
În data de 30.03.2012 a avut los întălnirea strategică unde s-a stabilit cadrul strategic al PDL,
organizarea şi funcţionarea GAL-ului. S-a discutat despre proiectele propuse a fi finanţate cu
măsurile corespunzătoare. A fost prezentat materialul cu privire la condiţiile de funcţionare a
GAL-ului. S-a ales Comisia de selecţie a proiectelor şi s-a aprobat schema de personal.
Pe 02.04.2012 întâlnirea s-a desfăşurat în comuna Traian şi a avut drept obiectiv,
stabilirea măsurilor sectoriale în cadrul domeniului economic, social, cultural şi de mediu şi
corelarea lor cu PNDR.
Şedinţa din data de 03.04.2012 a avut loc la Traian şi drept obiectiv centralizarea şi
elaborarea PDL provizoriu, iar în data de 04.04.2012 la aceeaşi locaţie prezentarea bugetului
şi a măsurilor.
Ultima întâlnire a avut loc în comuna Traiat, la data de 10.04.2012 când s-a validat
strategia. În cadrul sedinţei a fost prezentat şi pus în discuţie PDL, şedinţă care s-a finalizat cu
cu Dosarul de candidatură final. La sedinţă a participat ca invitat d-nul Postolache Ştefan –
coopdonator compartiment AM-CDRJ Bacău. În alocuţiunea sa a remarcat următoarele
aspecte: acest proiect cuprinde un teritoriu foarte întins şi aduce la masa discuţiilor un număr
foarte mare de parteneri, lucru de apreciat. În continuare a punctat aspecte foarte importante
ledat de corelarea datelor şi atenţia care trebuie dată şi eladorării dosarului de canditatură cu
toate anexele pe care le cuprinde. A amintit care sunt documentele prin care se demonstrează
că proiectul poate asigura partea de cofinanţare. În final a ureat succes partenerilor în acţiunile
care urmează şi speră ca această iniţiativă să nu se oprească aici. Au fost invitaţi şi a etniei
rome d-nii Duca Florin şi Adrian Vatamaniuc care apreciază această iniţiativă.
Întreg procesul de elaborare a Dosarului de candidatură a GAL "Colinele Tutovei" a
avut la bază principiul AXEI LEADER şi anume acela al consultării de "jos în sus" al
cetăţenilor.
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Informarea potenţialilor parteneri s-a făcut în fiecare şedinţă conform graficului
stabilit. La aceste întâlniri pentru informare au fost folosite următoarele tipuri de acţiuni:
 Fiecare întălnire era anunţată prin afişarea un anunţ la avizierul primăriilor
prin care se menţiona data cand va avea loc evenimentul, scopul întălnirii. Tot
cu scop de informare asupra datei evenimentului potenţialii parteneri erau
invitaţi telefonic şi cu ajutorul mailului. Această metodă a condus la o
mobilizare bună a teritoriului.
 Pentru prezentarea temei puse în discuţie se foloseau prezentări în Power Point
a programului LEADER atat de coordonator cat si de consultant. Aceste
materiale se regăseau în mapele participanţilor la eveniment.
 Au fost organizate 3 conferinţe tematice care au avut drept scop realizarea
Analizei SWOT. Grupul de lucru al GAL organism constituit din membrii
comitetului de iniţiativă şi parteneri cooptaţi pe parcursul elaborării PDL au
fost cei care au elaborat acest capitol în baza datelor culese din teritoriu.
 Tot pentru culegera datelor din teritoriu şi cunoaşterea nevoilor partenerilor sau elaborat doua tipuri de chestionare. Aceste chestionare au fost aplicate la
toţi potenţialii.
Informaţii obţinute în urma aplicării primului chestionar:
o stabilirea sediului au fost mai multe propuneri, după cum urmează
comuna Filipeni 23 de propuneri, comuna Traian 17 propuneri, comuna
Săucesti 13 propuneri, au mai fost menţionate comunele Coloneşti,
Onceşti şi Secuieni.
o 4 persoane care au urmat cursul de LEADER, Răileanu Vasilică Cătălin
comuna Dămieneşti, Radu Oana comuna Traian, Şuştac Cătălina
Cristina şi Manea Valentin comuna Săuceşti.
o Reprezentanţi a UAT care lucrează pe Fonduri Europene, Solomon
Bogdan comuna Traian şi Şuştac Cătălina Cristina comuna Săuceşti.
o Experţi pe probleme de patrimoniu, Ropoilă Lăcrămioara comuna
Odobeşti.
o Experţi pe probleme de mediu, Cadar Gheorghe comuna Dămieneşti,
Solomon Gheorghe comuna Prăjeşti, Burcă Ioan comuna Odobeşti,
Mustea Iulian comuna Săuceşti.
o În toate comunele au o infrastructură informatică bine pusă la punct.
Informaţii obţinute în urma aplicării celui de al doilea chestionar fac referile la
proiectele care ar putea face obiectul finanţării în următoarea etapă. Numărul
proiectelor conform chestionarului sunt: Măsora 112 -18 proiecte, Măsura 121 –
17 proiecte, Măsura 123 – 5 proiecte, Măsura 125 – 3 proiecte, Măsura 141 – 8
proiecte, Măsura 221 – 3 proiecte, Măsura 312 – 17 proiecte, Măsura 313 – 7
proiecte, Măsura 322 – 18 proiecte.
 Pliantele realizate şi distribuite în teritoriu au condus la cunoaşterea iniţiativei
Comitetului de a realiza un GAL în acest teritoriu. La prima sedinţă au
participat numai 16 UAT petru ca apoi numărul lor să crească la 20 UAT, ca
urmare a metodelor de informare şi diseminare de materiale.
Toate aceste materiale prezentate mai sus, care au condus la animarea teritoriului şi în
final la realizarea PDL se regăsesc în anexe.
Experţii care au colaborat la întocmirea studiilor au fost monitorizaţi iar documentele
elaborate au fost studiate de echipa de implementare a beneficiarului.
Întreaga echipă a beneficiarului, s-a ocupat voluntar de aceste activităţi.
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2. Prezentarea parteneriatului decizional
2.1 Descrierea partenerilor
Parteneriatul este alcătuit conform tabelului de mai jos:
Număr

Parteneri
Publici
Privaţi

TOTAL
Procente

Primării
Unităţi
învăţământ
SC
ONG
Unităţi de
cult
Persoane
fizice

Femei

Tineri<40
ani

Public

Privat

20
1

3

1

31
9
1

11
2

17
1
1

31
9
1

16

8

7

16

78
100

24
30,77

27
34,62

PARTENERI PUBLICI
Nume si prenume
Institutia
MÎRZAC IOVAN
PRIMARIA
VALENTIN
COMUNEI
COLONEŞTI
CIOBANU PUIU
PRIMARIA
COMUNEI
DĂMIENEŞTI
BANU VASILE
PRIMARIA
COMUNEI FILIPENI
ŢURCANU IONEL PRIMARIA
COMUNEI
HORGEŞTI
CIUCHI ION
PRIMARIA
COMUNEI IZVORUL
BERHECIULUI
BACIU COSTEL
PRIMARIA
COMUNEI LIPOVA
RIGLEA IULIA
PRIMARIA
COMUNEI NEGRI
GĂLĂŢEANU
PRIMARIA
IONEL
COMUNEI
ODOBEŞTI
BABAN
PRIMARIA
GHEORGHE
COMUNEI ONCEŞTI
ŞTIUCĂ GUŢĂ
PRIMARIA
COMUNEI
PĂRINCEA
ANDRIEŞ
PRIMARIA

20
1

21
26,92

57
73,08

Functia
PRIMAR

Tip*/Observatii
Administratie publica
locala

VICEPRIMAR

Administratie publica
locala

PRIMAR

Administratie publica
locala
Administratie publica
locala

PRIMAR

PRIMAR

Administratie publica
locala

PRIMAR

Administratie publica
locala
Administratie publica
locala
Administratie publica
locala

PRIMAR
PRIMAR

PRIMAR
PRIMAR

PRIMAR

Administratie publica
locala
Administratie publica
locala
Administratie publica
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GHEORGHE

COMUNEI
PLOPANA
ANTICA EUGEN
PRIMARIA
COMUNEI PRĂJEŞTI
PETRARU IONEL PRIMARIA
COMUNEI ROŞIORI
MANEA
PRIMARIA
COSTINEL
COMUNEI
ŞTEFĂNIŢĂ
SĂUCEŞTI
LUNCANU
PRIMARIA
MARGARETA
COMUNEI
SECUIENI
POPA BOGDAN
PRIMARIA
COMUNEI
STĂNIŞEŞTI
EŞANU MARIA
PRIMARIA
GEORGETA
COMUNEI TRAIAN
BIBIRE VASILE
PRIMARIA
COMUNEI
UNGURENI
ŢĂRANU
PRIMARIA
OCTAVIAN
COMUNEI
DANIEL
VULTURENI
SMERIA VIOREL
PRIMARIA
COMUNEI VALEA
URSULUI jud.
NEAMŢ
SAVIN MIHAI
SCOALA CU CL: IVIII CĂLUGĂRENI
PARTENERI PRIVATI
SC
Nume si prenume
Institutia
TOMA LENUŢA
SC LENVIV PATI
SRL
COBZARU
SC COBAVIC SRL
VIOREL
PLEŞCA COSTEL
SC PLEŞCA SERV
SRL
ŢIGLER DANIEL
SC MOTRIS
COMPANY SRL
ANDRIEȘ ILEANA SC AGRO – DINAMIC
SRL
PETRARU
COOPERATIVA
MIHAELA
ROȘIORI
AFRENȚOAIE
II AFRENȚOAIE
ȘTEFAN
ȘTEFAN
CIOCAN ION
SC BIO – CDI SRL
TOCHILĂ VASILE

SC COSCARLIN SRL

locala
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR

Administratie publica
locala
Administratie publica
locala
Administratie publica
locala

PRIMAR

Administratie publica
locala

PRIMAR

Administratie publica
locala

PRIMAR

Administratie publica
locala
Administratie publica
locala

PRIMAR

PRIMAR

Administratie publica
locala

PRIMAR

Administratie publica
locala

DIRECTOR

Unitate de învăţământ

Functia
Administrator

Tip*/Observatii
Comerş cu amănuntul

Administrator

Creşterea păsărilor

Administrator

Administrator

Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
Captarea,
tratarea
şi
distribuţia apei
Cultivarea cerealelor

Administrator

Comerţ cu amănuntul

Administrator

Activităţi în ferme mixte

Administrator

Fabricarea articolelor din
materiale plastice pentru
construcţii
Comerţ cu amănuntul

Administrator

Administrator

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
VALENTIN
IORDĂNESCU
DANA MIHAELA
SCARLAT IONUȚ

SC TEDIVET EXPERT
SRL
SC NUTEXTRACT
SRL
SC ALMENALUC
CONS SRL
SC LEON EXPERT
SRL

Administrator

Activităţi veterinare

Administrator

DODIȚĂ
ANIȘOARA
SAGNIN SILVIU COSTEL
SPRIANU
MIRCEA
SAVIN CORNELIA
EUGENIA
AFRENȚOAIE
ȘTEFAN
ȚÂMPU IONEL

SC ALEXDION SRL

Administrator

SC SILRAM PREST
SRL
SC HOLISTIC
CONSULTING SRL
SC GAMA
INDUSTRIAL SRL
SC STEF - BIANCA
SRL
II ȚÂMPU IONEL

Administrator

RUSU COSTICĂ
BURCĂ EUGEN

PFA RUSU COSTICĂ
SC EUG PROD SRL

Administrator
Administrator

VELISAR
CONSTANTIN
BERBECE VASILE

SC VELAUTO SRL

Administrator

PFA BERBECE
VASILE
PFA PUIU P
CARMEN DIANA
PFA BERBECE
MIHAI
SC EUG MAR SRL

Administrator

Extracţia
nisipului
şi
pietrișului
Lucrări de pregătire a
terenului
Fabricarea de construcţi
metalice
şi
părţi
componente
ale
structurilor metalice
Transporturi terestre de
călători
Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
Activităţi de consultanţă
pentru afaceri
Fabricarea măturilor şi
periilor
Fabricarea produselor de
morărit
Creşterea
ovinelor
şi
caprinelor
Activităţi în fermele mixte
Fabricarea vinurilor din
struguri
Întreținerea şi repararea
autovehiculelor
Cultivarea cerealelor

Administrator

Activită şi de consultanţă

Administrator

Cultivarea cerealelor

Administrator

Comerţ cu ridicata

SC STEA SAT SRL

Administrator

SC TRIANGOLO PUB
SRL
SC AGRITIM
SERVICE SRL
II ȚURCANU DOREL

Administrator

Activităţi
de
telecomunicaţii prin reşea
cu cablu
Băruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
Repararea maşinelor

II BIBIRE ADI
CONSTANTIN

Administrator

Fabricarea produselor de
morărit
Activităţi de arhitectură

Institutia
ASOCIAȚIA

Functia
Preşedinte

Tip*/Observatii
Identificarea,

SCARLAT LUCIA
LEON DOREL

PUIU CARMEN
DIANA
BERBECE MIHAI
CONDURAT ANA
MARIA
BURCĂ DANIELA

STEGARU
ANIȘOARA
ANDOR EUGEN
ȚURCANU
TOADER DOREL
BIBIRE ADI
CONSTANTIN
ONG
Nume si prenume
FLOAREA MIHAI

Administrator
Administrator

Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

Administrator
Administrator
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AGROZOO

LEONTE ION

ASOCIAȚIA TEIUL

Preşedinte

IORGA ROMICĂ

CREDO ROM – STAR
Filiala Plopana

Consilier

MANEA GIGI

ASOCIAŢIA
CULTURAL
EDUCATIVĂ

Membru

PĂDURARU ANA

ASOCIAŢIA
SPERANŢA VIEȚII

Membru

CICEU IULIANA

ASOCIAŢIA ARCA
PASTEL

Membru

IANCU
ASOCIAŢIA
CONSTANTIN
SPORTIVĂ SIRETU
LUPU GHEORGHE ASOCIAȚIA
ZOOTEHNICĂ
TRAIAN
PUIU ANDREI
FUNDAŢIA PENTRU
DEZVOLTARE
RURALĂ
UNITĂȚI DE CULT
Nume si prenume
Institutia
ALBU SIMION
PAROHIA
BOGDAN
ORTODOXĂ
GLODURI
PERSOANE FIZICE
RĂILEANU
CĂTĂLIN
VASILICĂ
BERBECE GHE.
MIHAI
ANDRONACHE
PAUL LUCIAN
IGNĂTESCU
DANIELA
DORNESCU

Membru

reprezentarea
şi
promovarea
intereselor
profesionale
specifice
membrilor asociaţi.
Respectarea
regimului
silvic al pădurilor private.
Apărarea dreptului la
păstrarea, dezvoltarea şi
exprimării
identităţii
etnice,
culturale,
lingvistice şi religioase a
romilor.
Dezvoltarea şi promovarea
culturii
locale
în
perspectiva civilizaţiilor
Uniunii Europene.
Ajutor pentru promovarea
spiritului
creştin,
a
toleranţei şi a sprijinului
reciproc între membrii
organizaţiei.
Iniţierea de programe
pentru
dezvoltarea
abilităţilor individuale ale
fiecărui copil abandonat.
Activităţi sportive.

Membru fondator

Promovarea
intereselor
crescătorilor de animale.

Preşedinte

Îmbunătăţirea
calităţii
vieţii, reflectată în calitatea
factorilor de mediu şi
starea de sănătate a
populaţiei rurale.

Functia
Preot

Tip*/Observatii
Activităţi cu caracter
religios
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ELENA
DORNESCU
EUGENIA
PUȘCUȚĂ
GABRIELA
BOBOC DOINIȚA
BRÎNDUȘA
MITREA
GABRIELA
VELESCU EMA
MARIA
MICLĂUȘ MITICĂ
ȚURCANU IONEL
FLORINEL
MANEA ȘTEFAN
UNGUREANU
MIHAELA
SIMON IULIAN
EȘANU
GHEORGHE
PAVEL
2.2 Crearea şi funcţionarea GAL – ului
La nivelul GAL ului, organele asociaţiei sunt:
Adunarea generală;
Consiliul director;
Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;
Comitetul de selectare a proiectelor;
Compartiment administrativ.
1) Adunarea generală
 La nivelul componenţei Adunării Generale, partenerii economici şi sociali, precum şi
alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 65% din
parteneriatul local.
 Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor
Asociaţiei.
 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
b) elaborează strategia de dezvoltare a zonei;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
e) alege şi revocă Preşedintele Asociaţiei;
f) alege şi revocă membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor;
g) alege şi revocă cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori;
h) aprobă politică de personal a Asociaţiei, organigrama, statul de funcţii;
i) modifică Actul Constitutiv şi Statutul;
j) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor
rămase după lichidare;
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k) hotăreşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile art. 47, din OG
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
l) hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile
prezentului Statut;
m) stabileşte cuantumul cotizaţiei, al taxei şi al modalităţii de plată;
n) decide asupra acordării calitătii de membru onorific unei/unor persoane,
organizatii sau institutii in conditiile prezentului statut;
o) orice atribuţii prevazute de lege sau statut.
Adunarea Generala se întruneşte cel puţin o data pe an, în şedinţa ordinară şi are drept
de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau, dupa caz,
membrii comisiei de cenzori.
Adunarea Generală se convoacă în scris, prin mijloace clasice (scrisoare, fax) sau
electronice (e-mail) de Consiliul Director cu cel puţin 15 zile înainte de data
desfăşurării.
Convocarea la Adunarea Generală va fi însoţită de documente care să precizeze
ordinea de zi şi să aducă informaţii despre subiectele în dezbatere.
Participanţii pot solicita introducerea unor probleme pe ordinea de zi cu 5 zile înainte
de şedinţă.
Adunarea Generala se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, la iniţiativă Consiliului
Director, a Preşedintelui sau a 1/3 din membrii asociaţi, ori de câte ori trebuie
rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă
amânare.
La Adunarea Generală participă membri Asociaţiei, membri ai Apratului Tehnic, fără
drept de vot, precum şi invitaţi, potrivit hotărârii Consiliului Director.
În cadrul Adunării Generale fiecare membru al asociaţiei are dreptul la un vot. În caz
de egalitate preşedintele decide.
Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor (comisie de cenzori) au loc o dată la 4
ani, cu excepţia cazurilor de retragere, revocare sau deces, când ele se pot organiza,
pentru posturile rămase vacante, în cadrul primei Adunări Generale.
Asociaţii care, într-o anumită problemă supusă dezbaterii Adunarii generale, sunt
interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rude în linie
colaterală şi afinii până la gradul patru inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi
nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă, fără
votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale cenzorului, sau, după caz, a
comisiei de cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri şi cheltuieli,
bilanţurile contabile se dezbat de către Adunarea Generală şi se supun aprobării
acesteia.
Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu
dintre membrii cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul a jumatate plus unu
din membrii prezenţi.
Hotărârile privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului, dizolvarea şi
lichidarea Asociaţiei şi demiterea Consiliului Director sau a Preşedintelui Asociatiei se
adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei.
Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin (1) Adunarea Generală se convoacă
din nou, în scris, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţă. În acest caz Adunarea Generală
este statutar constituită şi poate decide, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi cu o
majoritate de 3/4 din voturi.
Votul se exercită în mod deschis sau, la cererea Consiliului Director ori a unei treimi
din numărul membrilor prezenti, în mod secret.
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Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau
ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau au votat împotrivă.
 Adunarea Generala este condusă de Preşedinte, în lipsa acestuia de un vicepreşedinte
iar în caz de indisponibilitate a preşedintelui şi a ambilor vicepreşedinti de un membru
al Consiliului Director.
 La fiecare şedintă a Adunării Generale se întocmeşte procesul verbal, de către
secretarul desemnat de Consilul Director.
 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în Statut pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii.
2) Consiliul director
 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
 Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar vor fi deţinute de către membrii
Consiliului Director prin rotaţie, în ordinea alfabetică a localităţilor componente.
 Perioada de exercitare a funcţiilor va fi de 2 ani.
 Consiliul Director este alcătuit din membri aleşi (nr. impar) de către Adunarea
Generală dintre membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.
 În exercitarea competenţelor sale Consiliul Director:
a) Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, etc.
b) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) Acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
d) Îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl
supune spre aprobare Adunării Generale.
e) Hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei.
f) Împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe
persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi
în favoarea Asociaţiei;
g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
 Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot fi
atacate în justiţie, conform legii.
 Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin unei treimi din membrii săi.
Convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
 Conducerea şedintei Consiliului Director se exercită de către preşedinte, iar în lipsa
acestuia de către un înlocuitor desemnat potrivit regulamentului propriu de
funcţionare.
 Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel putin 2/3 din membrii săi.
 Consiliul Director adoptă decizii valabile în unanimitate.
 Membrii Aparatului Tehnic sunt invitaţi la lucrările Consiliului Director cu rol
consultativ.
 Deliberarile şi deciziile Consiliului Director se consemnează în procese verbale
încheiate cu ocazia fiecărei întruniri. Procesele verbale vor fi semnate de preşedinte
si de secretar.
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3) Cenzorul sau după caz comisia de cenzori
o Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de cenzor (comisia de cenzori) ales de
Adunarea Generală. Comisia de cenzori se va constitui din număr impar de membri
majoritatea trebuind să aibă calitatea de asociat.
o În realizarea competenţei sale cenzorul (comisia de cenzori):
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea
Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare.
o Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
o Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
o Adunarea Generală aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de
cenzori.
4) Comitetul de selectare a proiectelor
 Comitetul va fi alcătuit din 15 persoane (nr impar - reprezentanţi ai autorităţilor şi
organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii
economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să
reprezinte mai mult de 65% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din
eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene,
prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor
depăşi 25%.
 Comitetul de selectare a proiectelor este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă
de 4 ani; mandatele membrilor Comitetului de selectare a proiectelor pot fi schimbate,
reînnoite în cadrul unei şedinte a Adunării Generale.
 Membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor nu pot fi concomitent membrii în
Consiliul Director.
 Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar vor fi deţinute de către membrii
Comitetului de selectare a proiectelor prin rotaţie, în ordinea invers-alfabetică a
localităţilor componente.
 Perioada de exercitare a funcţiilor va fi de 6 luni.
 În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica Procedura pentru
Selectarea Proiectului prevăzută în cadrul Planului de Dezvoltare Locală, anexa la
prezentul statut.
 Comitetul îsi va elabora un regulament propriu de funcţionare, aprobat de către
Consiliul Director.
 Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii
comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu
va participa la întâlnirea comitetului respectiv.
 Pentru selecţia proiectelor, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în
momentul selecţiei să fie prezenţi toţi membrii.
 Hotărârile Comitetului de selectare a proiectelor se iau în unanimitate.
 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată
pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte
şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel
judeţean (DADR).

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA
Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie
PARTENERI PUBLICI %
Nume şi prenume

Partener

Funcţia în C.S.

Tip ٭/ Observaţii

Preşedinte

ADMIN

Rigle Iulia

Primăria Negri

Baban Gheorghe

Primăria Onceşti

Vicepreşedinte

ADMIN

Andrieş Gheorghe

Primăria Plopana

Vicepreşedinte

ADMIN

Simeria Viorel

Primăria Valea
Ursului

Secretar

ADMIN

PARTENERI PRIVAŢI %
Nume şi prenume

Partener

Funcţia în C.S.

Tip ٭/ Observaţii

Toma Lenuța

SC LENVIV PATI
SRL

membru

ALEŞI

Berbece Mihai

PFA BERBECE
MIHAI

membru

ALEŞI

Andronache Paul

PF

membru

ALEŞI

Cobzaru Viorel

SC COBAVIC SRL

membru

ALEŞI

Albu Simion Bogdan

PAROHIA
ORTODOXĂ
GLODURI

membru

ALEŞI

Mitrea Gabriela

PF

membru

ALEŞI

Burcă Daniela

SC Stea Sat SRL

membru

ALEŞI

Simon Iulian

PF

membru

ALEŞI

Iordănescu Dana
Mihaela

SC TEDIVET
EXPERT SRL

membru

ALEŞI

Condurat Ana Maria

SC EUG MAR SRL

membru

ALEŞI

Funcţia în C.S.
membru

Tip ٭/ Observaţii

ONG
Nume şi prenume
Păduraru Ana

Partener
Speranţa vieţii

ONG
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Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie / SUPLEANŢI
PARTENERI PUBLICI %
Nume şi prenume

Partener

Funcţia în C.S.

Tip ٭/ Observaţii

Mîrzac Valentin

Primăria Izvorul
Berheciului

Preşedinte

ADMIN

Ciobanu Puiu

Primăria Plopana

Vicepreşedinte

ADMIN

Gălățeanu Ionel

Primăria Odobești

Vicepreşedinte

ADMIN

Ciuchi Ion

Primăria Colonești

Secretar

ADMIN

Funcţia în C.S.

Tip ٭/ Observaţii

Nume şi prenume

Partener

Andrieș Ileana

SC AGRO –
DINAMIC SRL

membru

ALEŞI

Berbece Vasile

PFA Berbece Vasile

membru

ALEŞI

Pușcuță Gabriela

PF

membru

ALEŞI

Pleșca Costel

SC PLEŞCA SERV
SRL

membru

ALEŞI

Țigler Daniel

SC MOTRIS
COMPANY SRL

membru

ALEŞI

Pietraru Mihaela

COOPERATIVA
ROȘIORI

membru

ALEŞI

Ciceu Iuliana

ASOCIAȚIA ARCA
PASTEL

membru

ALEŞI

Rusu Costică

PFA RUSU
COSTICĂ

membru

ALEŞI

Bibire Costantin

II BIBIRE ADI
CONSTANTIN

membru

ALEŞI

Velisar Constantin

SC VELAUTO SRL

membru

ALEŞI

Funcţia în C.S.
membru

Tip ٭/ Observaţii

ONG
Nume şi prenume
Leonte Ion

Partener
Asociaţia Teiul

ONG

5) Compartimentul administrativ

-

Aparatul tehnic va avea următoarea componenţă:
un responsabilul administrativ / manager GAL – coordonează activitatea Asociaţiei
atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
un responsabilul financiar / manager financiar – se ocupă de supravegherea şi
controlul gestiunii financiar contabile a Asociaţiei;
doi responsabili tehnici – vor fi responsabili de derularea apelurilor de proiecte şi de
evaluarea proiectelor;
un animator – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;
un angajat pentru activităţi de secretariat;

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA




Alcătuirea Aparatului Tehnic se va realiza în conformitate cu prevederile capitolului
V-2.2, 5) a Planului de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Colinele
Tutovei.
Pentru fiecare angajat al Asociaţiei se va întocmi o fişa a postului, în care vor fi
cuprinse toate activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi.
Aparatul Tehnic al Asociaţiei urmăreşte în principal actualizarea şi implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Colinele Tutovei şi va fi dimensionat, în timp,
în funcţie de necesităţile Asociaţiei.

ORGANIGRAMA GAL Colinele Tutovei
R

ADUNAREA GENERALĂ
– 78 membri –

CONSILIUL DIRECTOR

CENZOR

– 5 membri –

– 1 post –

COMITETUL DE SELECŢIE
A PROIECTELOR
– 15 membri –

COMITETUL ADMINISTRATIV:
-

RESPONSABIL ADMINISTRATIV – 1 post
RESPONSABIL FINACIAR – 1 post
ANIMATOR – 1 post
RESPONSABIL
TEHNIC – 2 posturi
ff
RESPONSABIL ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT – 1

post
– 6 posturi –
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ORGANIGRAMA
Aparat Tehnic

Manager GAL

Manager Financiar
2 Manageri tehnici /
de proiect
Animator
(Agent de dezvoltare)
Responsabil
activitati de
secretariat

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

Fişa postului
Responsabil administrativ
I. Identificarea şi definirea postului de muncă
1. Obiectivul specific al muncii:
În cadrul aparatului tehnic al GAL-ului „Colinele Tutovei” realizează activităţi specifice de
coordonare şi gestionare a activităţilor curente.
Activităţile în care este implicat, prin coordonarea directă a acestora, sunt:
- informare – comunicare şi animare
- monitorizarea proiectelor
- responsabil achiziţii
- raportări către organele asociaţiei
II. Integrarea în structura organizaţională
Poziţia postului în cadrul aparatului tehnic:
- de coordonare a membrilor/echipei din cadrul compartimentului
- de subordonare: faţă de organele de conducere ale Asociaţiei – Consiliul
Director, Adunarea Generală
III. Condiţii de muncă, instrumente şi echipamente:
- muncă de birou cu folosirea instrumentelor specifice muncii de birou computer, copiator,
imprimantă, fax, scaner, telefon;
- deplasare în teritoriu
IV. Activităţile specifice şi sarcinile postului
-

-

-

coordonează activitatea echipei compartimentului administrativ;
monitorizează şi evaluează stadiul de derulare și implementare a Planului de
Dezvoltare Durabilă a teritoriului;
coordonează sectorul tehnic din cadrul biroului administrativ;
asigură managementul situaţiilor de risc/criză survenite pe parcursul implementării;
coordonează activitatea grupului responsabil de informare, comunicare şi promovare –
realizare materiale de promovare și informare privind activitățile concrete din cadrul
Planul de Dezvoltare Locală;
coordonează și gestionează activitatea de animare în teritoriul GAL - activitatea
animatorilor şi a promotorilor locali;
coordonează activitatea de diseminare a informațiilor aferente/complementare lansării
apelurilor de proiecte;
menține legătura între compartimentul administrativ și structurile de organizare și
funcționare a GAL – Adunare Generală, Consiliul Director, Comitetul de selectare a
proiectelor;
prezintă Comitetului de selectare a proiectelor rapoartele realizate de experţii tehnici;
coordonează activitatea consultanților externi implicați în procesul de funcționare a
GAL – în cadrul activităților de selecție;
este responsabil de întocmirea rapoartelor intermediare şi a cererilor de plată în
vederea decontării chletuielilor de funcţionare/animare a teritoriului derulate de GAL.
creează o bază de date cu beneficiari şi potenţiali beneficiari;
studiază legislaţia specifică domeniului de activitate pe care îl desfăşoară;
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-

duce la îndeplinire sarcinile statutare sau trasate de Adunarea Generală prin hotărâri.

V. Pregătire necesară postului
- Studii superioare
- Experienţă în management de minim 3 ani
- Experienţă în management de proiect demonstrată şi susţinută prin documente
- Cunoştinţe de management de proiect şi de comunicare atestate
- Participare la stagiul de pregătire internaţională
VI. Experienţa (natura/durata)
- Postul poate fi ocupat de persoane cu studii superioare, cu experienţă în management,
cu aptitudini de comunicare şi lucru cu oamenii.
VII. Acomodarea cu cerinţele postului
1. Cunoaşterea Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului
2. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie
3. Cunoaşterea unui editor de text pe calculator, cunoştinţe şi deprinderi de navigare pe
Internet: Word, Excel, PowerPoint

Fişa postului
Responsabil financiar
I. Identificarea şi definirea postului de muncă
2. Obiectivul specific al muncii:
Organizarea şi conducerea contabilităţii şi a operaţiunilor de decontări şi plăţi în cadrul
structurii GAL.
II. Integrarea în structura organizaţională
Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei
- de subordonare: manager
- funcţionale: angajații aparatului tehnic
III. Condiţii de muncă, instrumente şi echipamente:
- muncă de birou cu folosirea instrumentelor specifice muncii de birou (computer, copiator,
imprimantă, etc.)
IV. Activităţile specifice şi sarcinile postului
- evidenţa mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor consumabile prin
întocmirea fişei mijlocului fix, fişei de magazie şi balanţelor lunare cantitativ-valorice
de intrări - ieşiri din gestiune, pe baza notelor de recepţie şi constatare de diferenţe şi a
bonurilor de consum.
- întocmirea situaţiei lunare privind amortizarea mijloacelor fixe şi a balanţelor privind
mişcarea acestora.
- întocmirea pontajelor lunare;
- întocmirea ordinelor de plată pentru toate operaţiunile ce decurg din desfăşurarea
activităţii şi care se decontează prin transfer bancar.
- umărirea disponibilului de cont şi asigurarea soldului de casă zilnic necesar
decontărilor cu numerar.
- înregistrarea rezultatului inventarierii şi întocmirea registrului inventar.
- emiterea de facturi si documente justificative pentru cotizatiile incasate de la membrii
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verificarea informatiilor financiare si a bugetelor din cadrul documentatiilor de
aplicare pentru finantari din terte surse
realizarea raportarilor financiare pentru proiectele cu finantare nerambursabila
implementate
realizarea animării teritoriului
asigurarea procedurilor ce decurg din activităţile de cooperare cu alte GAL-uri
creează o bază de date cu beneficiari şi potenţiali beneficiari;
studiază legislaţia specifică domeniului de activitate pe care îl desfăşoară;
şi alte sarcini determinate de necesităţile implementării strategiei.

V. Pregătire necesară postului
-Studii superioare tehnice
- Studii de contabilitate şi informatică de gestiune finalizate sau în curs
VI. Experienţa (natura/durata)
Postul de manager financiar poate fi ocupat de orice persoană cu vechime de minim 4 ani în
logistică şi marketing şi minim 2 ani vechime în control financiar preventiv.
VII. Acomodarea cu cerinţele postului
4. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu
5. Operarea cu o bază de date
6. Cunoaşterea unui editor de text pe calculator: Word
Fişa postului
Animator (Agent de dezvoltare)
I. Identificarea şi definirea postului de muncă
3. Obiectivul specific al muncii:
În cadrul compartimentului administrativ al GAL-ului Colinele Tutovei realizează acţiuni de
organizare şi desfăşurare a activităţilor de animare pentru promovarea activităţilor GAL
Colinele Tutovei.
Activităţile în care este implicat, sunt următoarele:
- informare – comunicare şi animare
II. Integrarea în structura organizaţională
Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei- conform organigramei
- de subordonare: manager, manageri de proiect, preşedinte
- funcţionale: angajaţii GAL Colinele Tutovei
III. Condiţii de muncă, instrumente şi echipamente:
- muncă de birou cu folosirea instrumentelor specifice muncii de birou (computer, copiator,
imprimantă, telefon)
- deplasări pe distanţe scurte, medii sau lungi.
IV. Activităţile specifice şi sarcinile postului
- informează actorii locali din teritoriu cu privire la oportunităţile de finanţare prin Axa
LEADER, activitatea GAL, perioadele în care au loc sesiunile de apeluri de proiecte,
etapele elaborării unui proiect;
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identifică resursele locale, asistă constant şi stimulează actorii locali în vederea găsirii
de soluţii pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a zonei;
organizează întâlniri publice/seminarii de informare în teritoriu
facilitează parteneriate/colaborări între actorii locali sau între aceştia şi exterior
asistă grupurile locale să se organizeze în vederea luării unei decizii
promovează potenţialului economic şi de dezvoltare ale teritoriului în rândul
potenţialilor parteneri din ţară sau străinătate
participă la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de promovare a GAL-ului
moderează posibile conflicte care pot apărea pe parcursul procesului intre actorii locali
implicaţi în GAL
identifică şi comunică celorlalţi membri/angajaţi GAL probleme din teritoriu şi
propune soluţii pentru acestea;
participă la şedinţele organizate de compartimentul administrativ al GAL
participă la sesiunile de instruire pentru echipa GAL
colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru realizarea obiectivelor GAL;
dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu toţi actorii cheie de la nivel
judeţean/regional – reprezentanţi sector economic, societate civilă, instituţii publice,
alte GAL-uri
întocmeşte lunar rapoarte de activitate.

V. Pregătire necesară postului
- Studii superioare în domeniu socio-uman
- Studii si cursuri de specialitate: dezvoltare comunitară, curs LEADER, managementul
proiectelor,
- Cunoştinţe de management de proiect şi de accesare a fondurilor europene
nerambursabile
- Participare la constituirea parteneriatului şi pregătirea dosarului pentru selecţia GAL
VI. Experienţa (natura/durata)
Postul de animator poate fi ocupat de persoane cu studii superioare, cu aptitudini de
comunicare şi experienţă de lucru/studiu în comunităţi rurale de minim 1 an.
VII. Acomodarea cu cerinţele postului
7. Abilităţi de comunicare, mediere, negociere
8. Neimplicare politică
9. Empatie, persuasiune, diplomaţie
10. Cunoaşterea unui editor de text pe calculator
11. Operarea cu o baza de date (Excel, ACCESS, SPSS)
12. Utilizarea programului POWER POINT
13. Cunoştinţe şi deprinderi de navigare pe Internet
14. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie
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Fişa postului
Responsabil tehnic
I. Identificarea şi definirea postului de muncă
4. Obiectivul specific al muncii:
În cadrul aparatului tehnic al GAL-ului „Colinele Tutovei” realizează activităţi de lansare
apeluri, verificare şi selecţie a proiectelor depuse la GAL , în funcţie de criteriile de
eligibilitate şi de selecţie ale măsurii.
II. Integrarea în structura organizaţională
Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei- conform organigramei
- de subordonare: manager
- funcţionale: membrii aparatului tehnic
III. Condiţii de muncă, instrumente şi echipamente:
- muncă de birou cu folosirea instrumentelor specifice muncii de birou (computer, copiator,
imprimantă, telefon etc.)
- deplasări pe distanţe scurte, medii sau lungi.
IV. Activităţile specifice şi sarcinile postului
- oferă sprijin depunătorilor de proiecte (criterii de selecţie, activităţi şi beneficiari
eligibili, documente necesare etc.);
- pregătirea şi lansarea apelului de selecţie specific fiecărei măsuri;
- realizează verificarea conformităţii şi a eligibilităţii proiectelor depuse la GAL în
vederea accesării axei LEADER, conform criteriilor de eligibilitate şi selecţie
specifice fiecărei măsuri;
- se deplasează în teren în vederea monitorizării implementării proiectelor finanţate;
- întocmeşte rapoarte de evaluare după fiecare sesiune;
- prezintă aplicanţilor clarificări cu privire la evaluarea proiectelor;
- creează o bază de date cu beneficiari şi potenţiali beneficiari;
- întocmeşte rapoarte de monitorizare după fiecare deplasare în teren;
- participă la şedinţele organizate de departamentul administrativ al asociaţiei;
- studiază legislaţia specifică domeniului de activitate pe care îl desfăşoară;
- asigură animarea teritoriului;
- asigură promovarea GAL;
- administrare site GAL;
- participă la sesiuni de instruire ale echipei GAL.
V. Pregătire necesară postului
- Studii superioare (studii europene, protecţia mediului);
- Studii şi cunoştinţe despre: managementul proiectelor, operarea pe calculator;
- Studii pentru dezvoltarea abilităţilor de formare de genul studiilor pedagogice;
- Abilităţi de comunicare, promovare;
- Participarea la implementare de proiecte -minim un proiect.
VI. Experienţa (natura/durata)
Postul de manager de proiect poate fi ocupat de persoane cu studii superioare, care au o
gîndire critică şi excelente abilităţi de analiză, sinteză, planificare şi organizare.
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VII. Acomodarea cu cerinţele postului
15. Deprinderi foarte bune de operare pe calculator: Excel, MS Word, PowerPoint
16. Cunoştinţe şi deprinderi de navigare pe Internet
17. Capacitatea de a face fata stresului determinat de termenele scurte
18. Abilităţi de comunicare.

Fişa postului
Angajat pentru activităţi de secretariat
I. Identificarea şi definirea postului de muncă
5. Obiectivul specific al muncii:
În cadrul Aparatului Tehnic al GAL-ului „Colinele Tutovei” realizează activităţi specifice de
secretariat, fiind responsabil cu organizarea şi derularea de activităţi de natură administrativă
necesare pentru derularea în condiţii optime a activităţii acestui compartiment.
II. Integrarea în structura organizaţională
Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:
- de subordonare: manager
- funcţionale: cu ceilalţi membrii ai aparatului tehnic .
III. Condiţii de muncă, instrumente şi echipamente:
- muncă de birou cu folosirea instrumentelor specifice muncii de birou: computer, copiator,
imprimantă, fax, scaner, telefon
IV. Activităţile specifice şi sarcinile postului
- primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul organizaţiei;
- ridicarea şi expedierea corespondenţei la destinatari;
- înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere, aplicarea ştampilei şi
repartizarea acestora la compartimentele GAL-ului;
- primirea şi înregistrarea proiectelor depuse de potenţialii beneficiari;
- transmiterea notificărilor de aprobare/respingere a proiectelor depuse;
- primirea şi înregistrarea contestaţiilor
- păstrarea ştampilelor asociaţiei;
- păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa delegaţiilor din cadrul organizaţiei;
- păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa dispoziţiilor conducerii;
- primirea persoanelor care doresc să ia legătura cu conducerea, asigurarea de protocol;
- asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei;
- primirea şi transmiterea notelor telefonice;
- participă la şedinţele compartimentului;
- partcipă la sesiuni de instruire a echipei GAL;
- tehnoredactare de documente;
- arhivare;
- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere, necesare pentru derularea în
condiţii bune a activităţii
- animarea teritoriului.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

V. Pregătire necesară postului
-Studii medii/superioare în orice domeniu de activitate
-Cursuri speciale: operarea pe calculator (editoare de text, baze de date), limbi străine.
VI. Experienţa (natura/durata)
Postul poate fi ocupat de orice persoană cu studii medii/superioare cu aptitudini de
comunicare şi lucru cu oamenii, care manifestă interes pentru această ocupaţie .
VII. Acomodarea cu cerinţele postului
19. Cunoaşterea unui editor de text pe calculator
20. Cunoştinţe şi deprinderi de navigare pe Internet
21. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie

ssssffffaaaaa
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Cost total euro

DENUMIRE

Total

2012

2013

2014

2015

Cotizatiile membrilor (UAT - 0,69 euro/locuitor/3ani, pers. juridice & ONG - 22,9 euro lei/an,
pers fizice 11,45 euro/an ) aproximativ

7.000,00

18.000,00

0

0

25.000,00

TOTAL

7.000,00

18.000,00

0

0

25.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si a altor
echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL

30.000,00

1.500,00

1.500,00

33.000,00

Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si plata
utilitatilor (caldura, lumina..)

6.500,00

6.500,00

6.500,00

19.500,00

Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si european de dezvoltare seminari

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

Total componenta a
Componenta b - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL - min. 20%
Studii ale zonei

94.500,00

66.000,00

66.000,00

226.500,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

33.000,00

Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare locale

4.500,00

4.500,00

4.500,00

13.500,00

Evenimente de promovare

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

Instruirea liderilor locali

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

Total componenta b

24.500,00

24.500,00

24.500,00

73.500,00

TOTAL

119.000,00

90.500,00

90.500,00

300.000,00

VENITURI

CHELTUIELI
Componenta a - Functionarea GAL - max 80%
Salarii si alte plati pentru personalul GAL
Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea
strategiei de dezvoltare locala
Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii

75,50%

24,50%
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PARTEA A –VI-A: ORGANIZAREA GAL-ULUI

1. Resurse umane
Structura de personal a GAL-ului va fi constituită din 6 membri, structură aprobată în
sedinţa care a avut loc la Traian în data de 30.03.2012.

Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru – d-na Carmen Diana PUIU.
Asigură circuitul informaţional adecvat,discuţii şi feedbak-uri cu diferiţi actori din cele
20 de comunităţi ale GAL-ului, răspunde tuturor segmentelor societăţii care solicită informaţii
privind activitatea desfăşurată-fără discriminare.

Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii
financiare contabile a GAL-ului – se va angaja după constituirea legală a GAL-ului
Îşi va îndeplini sarcinile sale în strânsă coordonare cu responsabilul administrativ şi cu
ceilalţi membri ai echipei şi se va ocupa de supravegherea şi controlul gestiunii financiar
contabile, va răspunde de exactitateaşi corectitudinea actelor şi situaţiilor financiar contabile
întocmite.

Animator – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL –
d-nul Cătălin Vasilică Răileanu

Responsabili tehnici – avănd ca sarcină verificarea şi selectarea proiectelor ce se vor
implementa:
o D-nul Mircea SPRIANU
o D-nul Bogdan SOLOMON
Îşi vor îndeplini atribuţiile în strânsă legătură cu ceilalţi membri ai echipei, asigurănd
împreună verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa , vor transmite răspunsurile
la solicitările de calificare înaintate de către persoanele care au înaintat proiecte.

Responsabil activităţi de secretariat – d-na Cornelia Eugenia SAVIN.
Îşi va îndeplini atribuţiile în strânsă legătură cu ceilalţi membri ai echipei, asigurănd
lucrări specifice acestui domeniu.
Toate cele 5 persoane numite mai sus sunt în funcţie la această dată, lucrând în
domeniul managementului de proiect. Au participat activ la realizarea PDL-ului, au animat
teritoriul şi au stabilit multe contacte, identificând problematica şi proritizănd nevoile, iar în
acest moment cunosc foarte bine populaţia şi partenerii din GAL. S-au remarcat ca înţelegând
foarte bine abordarea LEADER şi au oferit un sprijin deosebit în întocmirea Planului de
Dezvoltare Locală.
D-na Carmen Diana PUIU a făcut parte din Comitetul de iniţiativă a Grupului de
Acţiune Locală "Colinele Tutovei", ocupându- se de coordonarea întregii activităţi. Numirea
pe această poziţie a avut la bază experienţă acumulată pe parcursul celor 11 ani de colaborare
cu Fondului Român de Dezvoltare Socială ca evaluator – supervizor, implementând în mediul
rural şi zone minere, peste 100 de proiecte.
La nivelul teritoriului Comitetul de iniţiativă a realizat o campanie de mobilizare a
parteneilor pentru strângera de date. La sfărşitul perioadei s-a constatat o implicare deosebită
din partea a 5 persoane. În urma interesului manifestat de acestea şi activităţilor desfăşurate sa hotărât cooptarea lor în cadrul Comitetului de iniţiativă. Astfel s-a formar o echipă bine
structurată, competentă, capabilă de a lucra împreună.
Resonsabilul financiar va fi angajat pe bază de concurs, de către structura competentă,
în urma căruia va fi selectată persoana capabilă să ocupe funcţia menţionată.
La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi:
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a) informare – comunicare – activitate desfăşurata de responsabilul administrativ în
strănsă legătură cu toată echipa.
b) apel pentru proiecte - activitate desfăşurata de responsabilul administrativ împreună cu
întreaga echipa.
c) sprijinirea depunătorilor de proiecte - activitate desfăşurata de animator, în strănsă
legătură cu toată echipa.
d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse- activitate
desfăşurata de responsabilul administrativ, responsabili tehnici în strănsă legătură cu toată
echipa.
e) monitorizarea proiectelor - activitate desfăşurata de responsabili tehnici în strănsă
legătură cu toată echipa.
f) comisia de contestaţii - va fi numită ulterior de cătrea Consiliul Director.
Membrii echipei care constituie structura GAL-ului vor trebui să aibă drept aptitudini
competenţa profesională şi managerială, capacitatea de a lucra în echipă, pragmatismul,
claritatea şi simplitatea în acţiune, respectul făţă de parteneri. Fiecare membru din echipă
trebuie să fie un manager performant, care foloseşte informaţia în vederea realizării
obiectivului GAL-ului. Vor trebui să aibă în vedere următoarele elemente de politică şi
practică a GAL-ului: orientarea către populaţie şi parteneri, analiza financiară, cultura
calităţii, responsabilitatea întregii echipe, pregătire şi perfecţionarea continuă.
2. Descrierea resurselor material (echipamente, localuri disponibile)
Toate sediile partenerilor publici sunt renovate recent şi dispun de o bază material
solidă, care va ajuta la realizarea viitoarelor proiecte.
De asemenea, şi partenerii privaţi, dispun de resurse umane eficiente şi cu experienţă în
scrierea şi implementarea proiectelor. Astfel, considerăm că aplicarea şi promovarea
posibilităţilor oferite de viitoarea Asociaţie GAL ”Colinele Tutovei”, vor fi foarte bine
cunoscute în teritoriu.
În vederea desfăşurării activităţii viitorului GAL, a fost hotărît, după consultarea
partenerilor, ca sediul să funcţioneze în clădirea Primăriei comunei Traian.
Pentru dotarea cu echipament a GAL – ului, se vor folosi, în afara resurselor puse la
dispoziţie de parteneri, fonduri prevăzute la măsura 5 ”Funcţionarea Grupului de Acţiune
Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, litera a, cheltuieli de funcţionare a
GAL – ului, cu respectarea alocării bugetare.
Pentru ca activitatea să se desfăşoare cât mai eficient, se va opta pentru dotarea
sediului de lucru cu o imprimantă multifuncţională A3 color, 3 laptop – uri, 6 staţii de lucru,
un server, 3 UPS – uri, un videoproiector, un ecran de proiecţie, o imprimantă
multifuncţională A4, un telefon cu fax, o maşină de îndosariat, 6 telefoane mobile, precum şi
cu alte mijloace identificate ca necesare în diferitele faze de implemetare a proiectului.
Mobilierul va fi adecvat unui spaţiu de lucru pentru 6 persoane,cu dimensionarea
corespunzătoare a spaţiului existent, pentru o bună utilizare ambientală.
Având în vedere faptul că un rol foarte important îl are animarea continuă a
teritoriului, iar teritoriul GAL – ului ”Colinele Tutovei” este foarte vast şi cuprinde şi zone
mai greu accesibile, se optează pentru achiziţionarea a unui autoturism. Necesitatea efectuării
acestei achiziţii a fost identificată atât pe parcursul procesului de culegere a datelor din teren
pentru realizarea Planului de Dezvoltare Locală cât şi în restul activităţilor desfăşurate de
Comitetul de iniţiativă.
Totodată, având în vedere suprafaţa geografică generoasă a teritoriului, se are în
vedere şi realizarea unor puncte de informare care să deservească câte 7 comunităţi locale.
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Punerea în practică a acestui obiectiv se va face cu sprijinul partenerilor publici, prin punerea
la dispoziţie a unui spaţiu o dată pe săptămănă, unde o persoană din cadrul Compartimentului
administrativ va oferi informaţii cetăţenilor din teritoriu.
4. Dispozitivul de comunicare şi informare
În structurile prin care se vor informa şi comunica cu potenţialii beneficiari din GAL
vor fi întâlniri- conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afişe, publicaţii, acces
la bazele de date, elaborare şi diseminare de materiale, mas-media asigurându-se astfel
implementarea tuturor activităţilor din cadru strategiei de dezvoltare locală.
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PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE
GAL Colinele Tutovei va fi o asociatie responsabila pentru managementul si
monitorizarea Planului de Dezvoltare Locala. Aceasta activitate va fi intreprinsa de un
personal compus din manager GAL, un manager financiar, doi manageri de proeict,
(responsabili de dezvoltarea locala), o persoana responsabila cu animarea teritoriului (agent
de dezvoltare) şi o persoana pentru activitati de secretariat identificati in procesul de elaborare
a strategiei GAL.
Statutul GAL Colinele Tutovei va fi aprobat in urma Adunarii Generale a viitoarei
Asociatii. In acest moment toate localitatile ce acopera zona GAL-ului au decis sa fie membrii
asociatiei GAL Colinele Tutovei. Urmeaza ca autoritatile competente sa autorizeze aceasta
Asociatie.
Monitorizarea
Unitatea tehnică a GAL Colinele Tutovei va asigura monitorizarea programului care
vizează colectarea şi analizarea în mod regulat toate informaţiile fizice şi financiare privind
punerea în aplicare a programului.
Monitorizarea programului va fi asigurată cu ajutorul tabelelor in Excel. Tabelele
Excel vor fi folosite pentru a monitoriza punerea în aplicare a Planului de Dezvoltare Locala
din zona Colinele Tutovei. Informaţiile vor fi la dispoziţia tuturor reprezentanţilor oficiali ai
GAL-ului. Aceste date vor putea fi folosite la nivel judetean şi la nivel naţional, în scopul de a
face instrumente de consolidare a implementarii LEADER.
Tabelele vor fi utilizate în următoarele scopuri:
 Pentru asigurarea unei gestionari eficiente şi transparente a iniţiativei LEADER, GAL
Colinele Tutovei.
 Se vor pune la dispoziţie toate informaţiile relevante pentru partenerii de management
(APDRP, AM ...).
 Se vor pune la dispoziţie toate datele necesare pentru gestionarea sarcinilor de
evaluare.
Informarea APDRP, MADR cu privire la progresul programului
Prin evidenta tabelelor in Excel si a formularelor procedurale, GAL Colinele Tutovei va
asigura:
 Funcţia de management la nivelul operaţiunii (de la depunerea dosarului,
urmată de verificarea administrative, de programare, plăţile) şi la nivelul PDL
(monitorizarea Date financiare şi fizice, controale)
 Funcţia de informare (starea de proiecte depuse, selectate)
 Funcţia de restituire (prezentare de exploatare, monitorizare)
 Funcţia de avertizare (de identificare a proiectelor stagnante, rata de progres).
Organismul responsabil de sarcinile de monitorizare
Componenţa şi rolul
Comitetul de Selecţie va supraveghea monitorizarea programului si va fi informat cu
sprijinul unor rapoarte/tabele de monitorizare ce propun:
 resursele financiare mobilizate;
 realizările efective (finalizate sau în curs)
 beneficiarii în cauză
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Aceste informaţii vor permite membrilor Comisiei de Selecţie pentru a revizui
progresul programului şi să facă corecţiile necesare.

Raportul anual
În fiecare an, Comisia de Selecţie trimite un raport de monitorizare la MADR ca
Autoritatea de Management şi APDRP ca agenţie de plată, cu următoarele informaţii:
 evoluţia parteneriatului
 etapă de angajament a programului LEADER
 etapă de realizare fizică
 o analiză calitativă a programului.
Evaluarea
Obiective
Obiectivul programului este de a evalua eficacitatea intervenţiilor în materie de
informaţii calitative şi cantitative, şi anume:

Pentru a evalua efectele programului pe teritoriu.

Pentru a înţelege procesul de punere în aplicare şi pentru a evalua eficacitatea
acesteia.

Pentru a sprijini GAL Colinele Tutovei în luarea deciziilor.
Scop
Evaluarea GAL Colinele Tutovei se va face de la indicatori pentru a evalua progresele
înregistrate de operaţiuni. Prin urmare, este important să aibă indicatori fiabili şi semnificativi
care urmează să fie completati în mod regulat de către beneficiarul final.
GAL-ul Colinele Tutovei va atinge pe baza de evaluare:
Indicatorii de realizare, în scopul de a evalua din punct de vedere fizic şi financiar
executarea operaţiunilor. Acesti indicatori identificati la nivelul fiecarei operatiuni sunt apoi
consolidati la nivelul masurii. Aceşti indicatori de monitorizare sunt, în esenţă, indicatori care
să permită beneficiarilor să raporteze utilizarea de fonduri care urmează să fie alocate.
Indicatorii de rezultat, în scopul de a evalua impactul direct al rezultatelor prin
executarea fizică a operaţiunii. Acest lucru poate fi evaluat în termeni cantitativi (realizare
fizică sau pentru câştiguri financiare) sau punct de vedere calitativ (îmbunătăţirea calităţii sau
performanţelor de beneficiar sau de activitate).
Funcţia de control
Nu se află sub responsabilitatea GAL Colinele Tutovei, ea fiind exercitată de CDRJ
AM şi Agenţia de Plăţi.
Distribuirea responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar va respecta
ordinea urmatoarelor doua tabele :
Sarcină
GAL
CDRJ AM
Agenţia de Plăţi
Informare
X
Sprijinirea elaborarii proiectelor
X
Lansarea apelului de proiecte
X
Selecterea proiectelor
X
Controlul administrativ al
X
X
dosarelor
Decizie
X
Notificare catre beneficiar
X
X
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Monitorizare
Plata
Control
Arhivare
Sarcina
Informare

Sprijinirea
elaborarii
proiectelor

X
X
Responsabil
Animator /
Manageri
(GAL şi de
proiect)

Managerii de
proiect

Lansarea apelului Presedinte
de proiecte
GAL

Selecterea
proiectelor

Comitetul de
Selectie a
proiectelor

X
X
X

X
Descrierea sarcinii
Această sarcină va fi efectuată într-o strânsă colaborare
cu fiecare localitate.
Vor fi elaborate materiale informative (broşuri, pliante,
afişe, banere) şi o platforma web şi se vor organiza
întâlniri în mod regulat.
Întâlnirile vor fi organizate intensiv în perioada
premergătoare lansării Apelurilor de selecţie.
Se vor furniza informaţii exacte despre Planul de
Dezvoltare Locala Colinele Tutovei, în general, şi
măsuri în special. Informaţii generale despre strategia
Colinele Tutovei vor fi furnizate, precum şi consultari cu
privire la posibilitatea de a finanţa proiectele potenţiale
ale solicitanţilor.
Vor fi livrate informatii referitoare la posibilitatea oferita
de programe UE, si anume: PNDR si Programele
Operationale Sectoriale finantate din fondurile
structurale.
Resursa umana, identificata pe parcursul actiunilor de
animare, colectare si centralizare de date in teritoriu, ca
viitori manageri de proiect ai GAL Colinele Tutovei, au
o experienţă solidă în acest domeniu. Acestia au
gestionează mai multe proiecte finanţate din fonduri
guvernamentale şi UE. Ei au oferit sprijin pentru
solicitanţi în realizarea de proiecte şi pentru a asigurarea
monitorizarii proiectelor. Cu toate acestea, pentru
realizarea si gestionarea acestei sarcini este necesara o
colaborare stransa intre Aparatul Tehnic al GAL si
OJPDRP Bacau, in scopul de a pregati o implementare
armonioasa si o verificare a controlului administrativ.
GAL-ul va lansa Apel de Selectie la fiecare măsură, în
scopul de a gestiona corect faza de susţinere a
potenţialilor solicitanţi, în realizarea proiectului lor.
Data, masurile si finantarea ce urmeaza a fi deshise va fi
decisa de catre GAL, in stransa colaborare cu OJPDRP
Bacau.
Pe baza deciziei, preşedintele GAL-ului va publica toate
informaţiile solicitate conform criteriilor menţionate în
ANEXA „Procedura de selecţie”.
Comitetul de Selectie a Proeictelor va asigura selectia
proiectelor, in baza prevederilor din secţiunea V-2.,2.2,
4) şi de la finalul studiului in Anexa „Procedura de
selecţie”.
În scopul de a selecta în mod corespunzător proiecte în
conformitate cu strategia propusă, comisia de selecţie va
utiliza criteriile menţionate în fişa fiecărei măsuri PDL
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(PARTEA A IV-A PREZENTAREA MĂSURILOR) şi
cele prevăzute în Anexa „Procedura de selecţie”.
Controlul
administrativ
dosarelor
Decizie

CDRJ AM &
al Agentia de
Plati
Presedinte
GAL
Notificare
catre Presedinte
beneficiar
GAL
Monitorizare
Manager
financiar &
APDRP

Plata

Agentia de
Plati

Control

CDRJ AM &
Agentia de
Plati
Manager
financiar /
Responsabil
activităţi de
secretariat

Arhivare

Aceasta activitate nu este in responsabilitatea GAL
In baza deciziei Comitetului de Selectie, Presedintele
GAL va emite Raportul de Selectie.
In baza Raportului de selectie, Presedintele GAL va face
notificarea catre beneficiari.
Toate documentele privind implementarea sub-măsurii
431.2 şi ale implementării PDL (deciziile oficiale ale
Comitetului de Selecţie şi ale Preşedintelui GAL-ului,
etc.) vor fi colectate sistematic şi păstrate ca documente
oficiale a GAL-ului, respectând procedura LEADER,
astfel încât să rezulte o structurare anuală a datelor cu
privire la activităţile desfăşurate uşor de urmărit.
Toate aceste documente vor fi disponibile pentru toate
vizitele de audit şi control întreprinse de către APDRP şi
a altor organisme oficiale.
APDRP, in urma semnarii contractelor si implementarii
proiectelor face plata catre benefciari.
Aceasta activitate nu este in responsabilitatea GAL
Aceasta activitate nu este in responsabilitatea GAL
Toate deciziile oficiale ale Comitetului de Selecţie şi ale
Preşedintelui GAL-ului vor fi arhivate ca documente
oficiale a GAL Colinele Tutovei, respectând procedura
LEADER
Toate aceste documente vor fi disponibile pentru toate
vizitele de audit şi control întreprinse de către APDRP,
AM-PNDR şi a altor organisme oficiale.

Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR
Actiunile de cooperare vor viza o perioadă de îndeplinire pe termen mediu spre lung
şi vor avea la bază etape clare de îndeplinit, astfel încât obiectivele operaţionale propuse să
identifice, chiar de la începutul implementării, o finalitate concretă (instrumente de lucru,
strategii de dezvoltare teritorialăsecvtorială, platforme comune de comunicare, etc..).
În abordarea ideii de cooperare, pot fi abordate următoarele obiective concrete:
Platforme eficiente de comunicare inter-teritorială, pentru o mai bunăidentificare
a nevoilor comunităţilor şi a cunoaşterii oportunităţilor de dezvoltare locală.
Valorificarea eficientă a valorilor culturale existente, prin corelarea lor cu tradiţia
agricolă individuală, în vederea obţinerii unei simbioze care săcompleteze activitatea
tinerilor fermieri şi să creeze premizele solidarităţii de grupuri cu ocupaţii comune.
Cunoaşterea de metode de lucru şi punerea în comun a bunelor practici pentru
sectorul privat şi ONG.
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Acţiuni în RNDR
1. Sprijinirea teritoriilor care au fost elaborate deja proiecte, în vederea realizǎrii de acţiuni
de cooperare sau alte programe europene
Sprijinirea RNDR în implementarea acţiunilor de cooperare între teritorii sau
transnaţionale se poate dovedi a fi relevantădeoarece ea poate favoriza:
pe baza proiectelor elaborate evidenţierea a unor elemente comune şi a
posibilităţilor de cooperare între teritorii;
identificarea unor parteneri potenţiali şi finalizarea redactării conţinutului
proiectului de cooperare ;
dezvoltarea relaţiilor şi parteneriatelor între teritoriile existente în judeţul Bacău şi
celelalte judeţe limitrofe;
elaborarea de noi proiecte ca răspuns la apelurile GAL-urilor europene de
proiecte, în colaborare cu AM-ul din cadrul DADR Bacau .
2. Participarea GAL Colinele Tutovei şi difuzarea rezultatelor
GAL-ul Colinele Tutovei va putea îmbogăţi reţeaua regională şi naţională în mai multe
feluri : fişe descriptive ale acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor inovative, intervenţii în
cadrul reuniunilor, difuzarea scrisorilor de informare către memebri fondatori. De asemenea,
GAL Colinele Tutovei va putea utiliza mijloacele de comunicare « clasice » pentru a-şi
promova programul în reţeaua regională şi « moderne » pentru exterior (newsletter, platforma
web).
3. Organizarea de acţiuni în teritoriul Colinele Tutovei
GAL Colinele Tutovei este gata să organizeze şi să găzduiască activităţi de formare/
instruire propuse de RNDR.
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PARTEA A – VIII – A: ACȚIUNI DE COOPERARE ȘI FUNCȚIONARE ÎN
CADRUL REȚELEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ
1.Cooperare
Întărirea abordării de dezvoltare a teritoriului prin participarea GAL Colinele Tutovei
în proiecte de cooperare. Atenţia proiectelor de cooperare va fi concentrată asupra temelor:
- Experienţe de bună practică şi elaborarea de instrumente de lucru comune pentru
sectorul ONG;
- Abordarea integrată a dezvoltării sectoarelor agricole, economice şi culturale, astfel
încât să poată fi concepută o strategie a susţinerii şi promovării intenţiilor de
dezvoltare durabilă din zona Colinele Tutovei.
Pornind de la aceste teme, GAL Colinele Tutovei va identifica posibilităţile de
cooperare care se pliază cel mai bine pe obiectivele stabilite, elaborând proiecte de cooperare
care să concretizeze caracteristici teritoriale comune şi care aduc valoare reciprocă părţilor
implicate.
Elaborarea proiectelor va avea la baza următoarele premise:
Acţiuni concrete
Obiectivele proiectelor de cooperare vor viza o perioadă de îndeplinire pe termen mediu spre
lung şi vor avea la bază etape clare de îndeplinit, astfel încât obiectivele operaţionale propuse
să identifice, chiar de la începutul implementării, o finalitate concretă (instrumente de lucru,
strategii de dezvoltare teritorială sectorială, platforme comune de comunicare, etc..).
În abordarea ideii de cooperare, pot fi abordate următoarele obiective concrete:
 Platforme eficiente de comunicare inter-teritorială, pentru o mai bună identificare a
nevoilor comunităţilor şi a cunoaşterii oportunităţilor de dezvoltare locală.
 Valorificarea eficientă a valorilor culturale existente, prin corelarea lor cu tradiţia
agricolă individuală, în vederea obţinerii unei simbioze care să completeze activitatea
tinerilor fermieri şi să creeze premizele solidarităţii de grupuri cu ocupaţii comune.
 Cunoaşterea de metode de lucru şi punerea în comun a bunelor practici pentru sectorul
privat şi ONG.
Cooperarea va fi lansată după desfăşurarea primei proceduri de selecţie a Grupurilor de
Acţiune Locală. Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:
B) Grupurile de Acţiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acţiuni de
cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate şi de selecţie vor fi elaborate şi
aplicate de către GAL şi incluse în strategia de dezvoltare locală.
Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele acţiuni:
Platforme eficente de comunicare în cooperare
 Acţiunea 1 : Instruire/schimburi de experienţă destinate liderilor locali (factorii de
decizie ai teritoriului) cu privire la cooperare
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 Acţiunea 2 : Sprijinirea calificării unui agent de dezvoltare (animator)
Corelarea valorilor culturale cu tradiţia agricolă individuală
 Acţiunea 3 : Instruire în domeniul agricol al tinerilor fermieri, pentru a înţelege
asocierea activităţii lor cu elementele culturale existente, realizată în parteneriat
 Acţiunea 4 : Crearea unei platfrome de promvare (electronică sau scrisă - publicaţie) a
valorilor culturare de patrimoniu
 Acţiunea 5 : Organizarea unui eveniment de promovare a obiectivelor de patrimoniu
cultural şi activităţilor tradiţionale între teritorii
Metode de lucru şi bune practici pentru sectorul privat şi ONG
 Acţiunea 6: Constituirea unui grup de schimburi de experienţă între sectorul privat şi
ONG-urile din cele două teritorii
Trasarea unor concluzii ale acţiunilor de cooperare şi stabilirea unor direcţii viitoare de
abordat
 Acţiunea 7 : Organizarea unor dezbateri locale în vederea valorificării experienţelor
dobândite de părţile implicate din cele două teritorii
Acţiunea 6 şi 7 constituie obiectivul unui proiect de cooperare între GAL Colinele Tutovei şi
GAL Valea Muntelui, judeţul Bacău (GAL autorizat) şi a fost validat de:
- Factorii de decizie ai GAL Colinele Tutovei;
- Factorii de decizie ai GAL Valea Muntelui.
Valoarea
proiectului/
Nr.
Partenerul
Tematica
Obiective
proiectelor
Rezultate
crt. / partenerii cooperării
de cooperare
(euro)
1. Experienţe de cooperare deja întreprinse
2.

Intenţii de cooperare
Metode de
GAL Valea
lucru
şi bune
Muntelui

practici pentru
sectorul privat
şi ONG

Crearea unui baze
de date comune cu
actorii importanţi din
cele două sectoare
Realizarea
de
întâlniri teritoriale, în
vederea centralizării
locale a experienţelor
aplicate.
Realizarea unei
întâlniri comune în
teritoriul
Valea
Muntelui, în vederea
cunoaşterii la faţa
locului de metode de
bună practică.
Dezbateri locale
pentru disminare.
Centralizarea ideilor
într-o platformă web
integrata în website-

11.500

 1 echipa formată, minim
2 membri din fiecare
teritoriu.
 Câte 2 întâlniri pe fiecare
teritoriu.
 Minim 8 membrii şi o
baza de date centralizată
pe fiecare teritoriu
 2 platforme web
completate cu datele din
proiect
 O întâlnire comună în
teritoriul Valea Muntelui,
cu vizite în teren
 Câte o întâlnire la nivelul
fiecărui teritoriu pentru
diseminare
 Îmbunătaţire şi
actualizare platforme web
GAL
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 200 pliante, 50 afişe, 2
platforme web
îmbunătăţite
 Două rapoarte / GAL
prezentate conducerii
GAL
 Două întâlniri echipă de
proiect şi conducere GAL

ul GAL

BUGET ALOCAT proiectelor de cooperare inter-teritorială şi transnaţională

Denumirea acţiunii

Cost total
Suma

Acţiunea 1 :
Instruire/schimburi de
experienţă destinate liderilor
locali
Acţiunea 2: Sprijinirea
calificării unui agent de
dezvoltare
Acţiunea 3: Instruire tineri
fermieri
Acţiunea 4 : Crearea unei
platforme de promovare
Acţiunea 5 : Organizarea unui
eveniment de promovare
Acţiunea 6: Constituirea unui
grup de schimburi de
experienţă pentru sectorul
privat şi ONG
Acţiunea 7- Dezbateri locale
Communicare
TOTAL GENERAL

Contribuţii publice
FEADR
Suma
%

Contribuţii
naţionale
Suma
%

Contribuţii
private
Suma
%

49.000,00

31.360,00

64%

7.840,00

16%

9.800,00

20%

1.000,00

640,00

64%

160,00

16%

200,00

20%

4.000,00

2.560,00

64%

640,00

16%

800,00

20%

1.500,00

960,00

64%

240,00

16%

300,00

20%

1.000,00

640,00

64%

160,00

16%

200,00

20%

10.000,00
1.500,00
2.000,00
70.000,00

6.400,00
960,00
1.280,00
44.800,00

64%
64%
64%
64%

1.600,00 16%
240,00 16%
320,00 16%
11.200,00 16%

Proiect de cooperare
„Metode de lucru şi bune practici pentru sectorul privat şi ONG”
Proiect de cooperare între Grupurile de Acţiune Locală:
Colinele Tutovei – Bacău, România
Valea Muntelui – Bacău, România
Obiective
Obiectivul general:
Elaborarea de instrumente de lucru, prin punerea în comun a experienţei sectoriale.
Obiective specifice:

2.000,00 20%
300,00 20%
400,00 20%
14.000,00 20%
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1. Crearea unui baze de date comune cu actorii importanţi din cele două sectoare
2. Realizarea de întâlniri teritoriale, în vederea centralizării locale a experienţelor
aplicate.
3. Realizarea unei întâlniri comune în teritoriul Valea Muntelui, în vederea cunoaşterii la
faţa locului de metode de bună practică.
4. Dezbateri locale pentru disminare.
5. Centralizarea ideilor într-o platformă web integrata în website-ul GAL.

Parteneri:
Partenerii acestui proiect sunt:
1. GAL Colinele Tutovei - GAL coordonator
2. GAL Valea Muntelui - GAL partener
Contextul proiectului:
Pe parcursul elaborării Planului de Dezvoltare Locală în teritoriul Colinele Tutovei, s-a
constatat existenţa unui sector privat şi ONG cu resurse limitate şi posibilităţi de dezvoltare
reduse.
Activităţile de bază sunt concentrate asupra numitor domenii de interes public, gradul de
acoperire al teritoriului fiind unul modest.
S-a identificat astfel necesitatea susţinerii acestui sector, printr-o acţiune de cooperare, care să
prezinte reprezentanţilor din zona Colinele Tutovei experienţe similare de lucru, însă susţinute
de perseverenţă, implicare continuă în comunitate şi identificare de resurse financiare pentru
dezvoltare.
Tipul de proiect:.
Proiectul propune urmatoarele activităţi, acţiuni şi rezultate (Acţiunile 6 şi 7 cooperare):
ACTIVITĂŢI
ACŢIUNI
1. Pregatirea proiectului Nominalizarea
de cooperare.
proiect;
2. Desfăşurarea
proiectului

echipei

REZULTATE
de 1 echipa formată, minim 2 membri
din fiecare teritoriu

 Întâlniri la nivel de teritoriu
cu reprezentanţii celor două
sectoare
 Prezentarea activităţii
membrilor selectaţi şi
centralizarea datelor
 Adaptarea platformelor web
a GAL-urilor pentru utilizare
comună
 Realizarea întâlnirii comune

 Câte 2 întâlniri pe fiecare
teritoriu.
 Minim 8 membrii şi o baza de
date centralizată pe fiecare teritoriu
 2 platforme web completate cu
datele din proiect

 Dezbateri teritoriale
individuale

 O întâlnire comună în teritoriul
Valea Muntelui, cu vizite în teren
 Câte o întâlnire la nivelul fiecărui
teritoriu pentru diseminare

 Centralizarea ideilor şi

 Îmbunătaţire şi actualizare
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integrarea lor în platforma
web a GAL
3. Informarea
Realizarea
de
materiale
informative cu prezentarea
rezultatelor proiectului şi a
participanţilor
5.
Monitorizarea  Întocmirea de rapoarte de
proiectului
activitate
 Întâlniri de monitorizare cu
conducerile celor 2 GAL
partenere

platforme web GAL

200 pliante, 50 afişe, 2
platforme web îmbunătăţite
 Două rapoarte / GAL prezentate
conducerii GAL
 Două întâlniri echipă de proiect
şi conducere GAL

Proiectul se va realiza în cazul selectării spre autorizare a strategiei Colinele Tutovei.
Aspecte tehnice:.
 Modul de implementare: ca un proiect in oglinda, cu activitati desfasurate in mod
independent in fiecare teritoriu si cu activitate comuna in formarea bazei de date
 Centralizarea datelor : in biroul de suport al legumicultorilor comun infiintat
Localităţile vizate:
Întreg teritoriul acoperit de cele două GAL-uri.
Beneficiarii actiunilor:
Reprezentanţii sectoarului privat şi ONG.
Perioada de implementare a proiectului: 2013
Rolul fiecarui partener cu privire la principalele activitati:
GAL Colinele Tutovei:
- organizeaza si coordoneaza proiectul, inclusiv pregatirea acordului de cooperare care
prezinta proiectul de cooperare (descrierea proiectului si definirea angajamentelor)
- coordoneaza derularea financiara a proiectului: evidenta contabila a proiectului, colecteaza
date contabile de la parteneri, informatii privind necesarul de finantare al fiecarui grup,
colecteaza cofinantarea necesara
- organizeaza si coordoneaza implementarea proiectului (programul de actiuni, calendarul
activitatilor, angajarea personalului necesar)
- asigura promovarea si monitorizarea proiectului de cooperare
- verifica conformitatea angajamentelor efectuate de fiecare GAL pentru implementarea
corecta a proiectului comun;
- are responsabilitatea administrativa si financiara pentru operatiile pe care le conduce
GAL Valea Muntelui:
- participa activ la activitatile proiectului si sustine actiunile convenite;
- este responsabil de angajamentele asumate;
- organizeaza si coordoneaza implementarea proiectului in teritoriul sau, asigură amenajarea
spaţiilor de desfăşurare a întâlnirilor şi pregăteşte vizitele în teren;
- are responsabilitatea administrativa si financiara pentru operatiile pe care le conduce;
- este responsabil pentru negocierile cu aceia care furnizeaza co-finantarea in teritoriul sau;
- este responsabil de întocmirea tuturor documentele contabile privind cheltuielile efectuate si
natura co-finantarii in teritoriul sau, punându-le la dispozitia partenerului si a autoritatilor
nationale/regionale.
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Indicatori urmăriti:
 Număr reprezentanţi sector privat şi ONG
 Instrumente comune de lucru
 Bază de date pe ficare teritoriu
 Platforme web îmbunatăţite
Estimari financiare
Bugetul estimat pentru acest proiect este de 11.500 Euro, din care 2.300 Euro, reprezinta
contributia proprie a celor 2 parteneri, impartita in mod egal.
Bugetul previzionat pentru proiectul de cooperare
GAL
coordonator
GAL partener

Activitati
prevazute

Cheltuieli
Euro

Finantare
FEADR
Euro

Public
Euro

Privat
Euro

200

128

32

40

200
1500

128
960

32
240

40
300

1500
200

960
128

240
32

300
40

200

128

32

40

4.700

3.008

752

940

2.000
100

1.280
64

320
16

400
20

100
400

64
256

16
64

20
80

400
11.500

256
7.360

64
1.840

80
2.300

Cheltuielile impartite
GAL coordonator
GAL-uri
participant
GAL coordonator
GAL-uri
participant
GAL coordonator
GAL-uri
participant
GAL coordonator

Pregatirea proiectului
de cooperare
Promovarea proiectului,
(pliante, afise, platforme web)
Crearea bazei de date
Functionarea proiectului
(angajare personal,
comunicatii, întâlniri, transport,
masa, cazare, informare)

GAL-uri
participant
GAL coordonator
Monitorizarea proiectului
GAL-uri
participant
GAL coordonator
Cheltuieli
GAL-uri
neprevazute
participant
Total

2. Participarea GAL în cadrul RNDR
GAL Colinele Tutovei face parte din RNDR de la începutul anului 2012.
Efectul de REŢEA se dovedeşte relevant din perspectiva schimburilor de bune
practici/experienţă între teritoriile în care deja există GAL-uri autorizate, însă depinde de
îndeplinirea mai multor condiţii :
 este necesară o paletă destul de largă de parteneri/teritorii asociate pentru ca
schimburile de experienţă să fie benefice pentru toate părţile implicate şi pentru ca
partenerii să poată dezvolta relaţii bazate pe interese şi proiecte comune ;
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 este necesară animarea teritoriului, ceea ce va facilita contactele între diferiţii parteneri
implicaţi, elaborarea propunerilor de acţiuni ce vor fi mai departe transmise reţelei şi
implementarea acţiunilor reţinute.
 structura responsabilă cu animarea reţelei trebuie să cunoască foarte bine
specificităţile teritoriilor care au deja proiecte (cunoaşterea colectivităţilor teritoriale, a
procedurilor decizionale, a schimbărilor care apar ) şi să fie capabilă să iniţieze un
proiect (reactivitate în raport cu nevoile exprimate de teritorii, forţă de propunere şi
animare)

Beneficiu
Crearea reţelei regionale va permite :
 realizarea de schimburi de experienţă şi bune practici (proiecte, politici locale, metode,
etc. ) între teritorii ;
 iniţierea unor noi parteneriate sau cooperări pe baza unor proiecte specifice comune;
 formarea/instruirea actorilor locali (reprezentanţi legali UAT, mediul privat, societatea
civilă) cu privire la problematicile locale sau regionale.
Acţiuni prevăzute
1. Sprijinirea teritoriilor care au fost elaborate deja proiecte, în vederea realizǎrii de
acţiuni de cooperare sau alte programe europene
Sprijinirea RNDR în implementarea acţiunilor de cooperare între teritorii sau transnaţionale se
poate dovedi a fi relevantă deoarece ea poate favoriza:
 pe baza proiectelor elaborate evidenţierea a unor elemente comune şi a posibilităţilor
de cooperare între teritorii;
 identificarea unor parteneri potenţiali şi finalizarea redactării conţinutului proiectului
de cooperare ;
 dezvoltarea relaţiilor şi parteneriatelor între teritoriile existente în judeţul Bacău şi
celelalte judeţe limitrofe;
 elaborarea de noi proiecte ca răspuns la apelurile GAL-urilor europene de proiecte, în
colaborare cu AM-ul din cadrul DADR Bacau .
2. Participarea GAL Colinele Tutovei şi difuzarea rezultatelor
GAL-ul Colinele Tutovei va putea îmbogăţi reţeaua regională şi naţională în mai multe feluri :
fişe descriptive ale acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor inovative, intervenţii în cadrul
reuniunilor, difuzarea scrisorilor de informare către memebri fondatori. De asemenea, GAL
Colinele Tutovei va putea utiliza mijloacele de comunicare « clasice » pentru a-şi promova
programul în reţeaua regională şi « moderne » pentru exterior (newsletter, platforma web).
3. Organizarea de acţiuni în teritoriul Colinele Tutovei
GAL Colinele Tutovei este gata să organizeze şi să găzduiască activităţi de formare/instruire
propuse de RNDR.
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ANEXA „Procedura de selecţie”

PROCEDURA PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI
Condiţii pentru proiectele supuse sistemului de selecţie:

Să fie în concordanţă cu Planul de
Dezvoltare Locală a
GAL Colinele Tutovei

Să fie eligibile pentru fonduri
europene LEADER

Aceasta nu influenţează în niciun
fel decizia Comitetului de Selecţie
în privinţa selectării proiectului
asupra sumei atribuite!

I n s t r u c ţ i u n i
p e n t r u C o m i t e t u l
1 – Proiectul are in vedere
o Intreaga zona
o O parte din zona
o municipiu
o sat
2 – Proiectul se refera
o La o activitate noua
o La o activitate deja existenta
o La o activitate repetabila in vederea
imbunatatirii
o La consolidarea unei activitati
existente
3 – Aplicantul are deja experienta in
acest tip de activitate
o da
o nu
4 – Proiectul este intens promovat si
popularizat
o da
o nu

t e h n i c e
d e S e l e c ţ i e
5 – se are in vedere extinderea
proiectului
o da
o nu
6 – Se au in vedere prospectiuni pe
termen mediu/lung
o da
o nu
o nu se mentioneaza in dosar
7 – Parteneriatul (de alt tip decat cel
financiar, este probat
o nu
o da, intrucat
7/1 – Aplicantul mobilizeaza alti
parteneri
o Parteneri publici (cine ?)
o Parteneri privati (cine ?)
7/2 – Acesti parteneri sunt
o Noi (pentru …)
o Uzuali (pentru …)
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8 – Care este impactul preconizat al
proiectului
o Local
o Judetean
o National
o International
9 – Care este grupul-tinta al proiectului
o Tineret
o Copii scolari
o Populatie activa
o Populatie non-activa
o Asociatii
o Intreprinderi
o Municipalitati si sate
o Locuitori ai zonei
o Turisti
o Altii ( de mentionat )
10 – Contributii financiare locale
prevazute pentru proiect
o Da pentru
o
Co-finantare
o
Municipalitate
o
o

Sponsori
Parteneriat privat

o Nu pentru …………..

11 – Sunt necesare fonduri
o Pentru proiect in integralitate
o Pentru o parte a proiectului
12 – Proiectul este in cadrul unei retele
existente
o Da (cine?)
o Nu
13 – Graficul de implementare
Data lansarii proiectului : __________
Data finalizarii proiectului : __________
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I n s t r u c ţ i u n i d e o p o r t u n i t a t e
P e n t r u m e m b r i i C o m i t e t u l u i d e S e l e c ţ i e

Scala de evaluare este 0-5 :
Valoarea 5 este acordata atunci cand apreciati ca proiectul indeplineste criteriile .
Valoarea 0 este acordata atunci cand apreciati ca proiectul nu indeplineste criteriile .
Valorile intermediare (1, 2, 3, 4) va permit evaluarea criteriilor indeplnite partial .
Criteriul atractivităţii :
Locuitorii (iniţiatorii publici şi privati ) ai Colinele Tutovei au nevoie de acest proiect ?
1 ►- Acest proiect este inovator ?
Suportul LEADER permite experimentarea acestui proiect sau consolidarea
proiectului ?

□

 Este prima oara cand un astfel de proiect este implementat in zona Colinele Tutovei?
 In acest an proiectul va incerca sa experimenteze un nou mod de abordare ( public nou,
activitati noi ) in cadrul unei activitati existente? Proiectul intentioneaza sa
profesionalizeze un mod de abordare?
 Proiectul este realizat cu parteneri cu care nu am lucrat pana acum?
 Activitatea a fost deja stabilita? Proiectul are scopul de a consolida aceasta activitate?
2 ►- Exista unele aspecte ale proiectului care pot fi transferate catre alte proiecte sau
alte zone ?
Putem construi aceasta actiune pentru a dezvolta ceva similar in cadrul zonei Colinele
Tutovei sau in alta parte ( cu acelasi partener, utilizand acelasi mod de abordare )?
3 ►- Proiectul creeaza valoare adaugata ?
(abilitatea de a scolariza oameni, de a crea retele si interactiuni cu alte proiecte...)
 Crearea de locuri de munca
 Exista beneficii economice ( implicate in turism )
 Se largeste gama activitatilor propuse in zona Colinele Tutovei propunând ceva
complementar la ceea ce exista
 Poate sa furnizeze expertiza suplimentara oamenilor din zona Colinele Tutovei?
4► – Proiectul permite un parteneriat larg al populatiei din zona Colinele Tutovei?
( actori, spectatori, cumparatori )
 In acest proiect , locuitorii din zona Colinele Tutovei sunt implicati ( actori )?
 In acest proiect, locuitorii din zona Colinele Tutovei sunt implicati (spectatori)
(platesc intrarea pentru a participa )?
 In acest proiect , locuitorii din zona Colinele Tutovei sunt implicati (cumparatori )
sunt incurajati sa consume ceva )?

□
□

□
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5► – Proiectul imbunatateste imaginea Colinele Tutovei:
→ pentru locuitori ?
→ la nivel extern ?

□




Proiectul va contribui la publicitatea pozitiva a zonei Colinele Tutovei
Prin intermediul audientei sau al calitatii serviciilor propuse , va aduce o imagine
pozitiva zonei
 Va ajuta oamenii sa aiba un sentiment mai bun pentru zona lor .
 da, exista in zona Colinele Tutovei, nu este nevoie de Municipiul Bacau pentru
aceasta
 da, datorita acestei actiuni ne simtim mai mandri de zona noastra
Criteriul tehnic :
Exista mijloacele tehnice, umane si financiare stranse laolalta pentru acest proiect ?
6►- Fondurile alocate acestui proiect sunt realiste si relevante






Proiectul se incadreaza in media bugetului alocat de aplicant?
Aplicantul a inteles angajamentul sau financiar in n+1, n+2, n+3,…
Fondurile propuse pentru acest proiect vor fi obtinute pentru ca detinatorul s-a
preocupat sa contacteze parteneri financiari asupra fezabilitatii finantarii
necesare
Co-finantarea aplicantului este sufiecienta
LEADER este un program realist

7 ►- Proiectul este parte a unei retele existente?
Exista o legatura intre activitatile existente in zona Colinele Tutovei?
 Proiectul este inclus intr-o retea existenta de slow food .
 Proiectul se ocupa de intelegerea a ceea ce exista in zona Colinele Tutovei si cum
se poate adapta competitiei si complementaritatii
 Ideea proiectului of the project este buna intrucat se dezvolta cu alte structuri

□

□

8 ►- Se au in vedere prospectiuni pe termen mediu si lung?
Garantia propusa pentru proiect in termen de sustenabilitate pentru anii n+1, n+2 si dupa
LEADER.
9 ► – Conducatorul proiectului are capacitatile necesare pentru a realiza acest
proiect?
( A mai condus asemenea actiuni sau a colaborat cu persoane competente asupra
problemelor )
 Capacitati minime necesare :
Aspecte tehnice:
Management :
Relationare :
Organizare :

□

□
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10 ► –Proiectul se adapteaza cu obiectivul UE referitor la dezvoltarea sustenabila
→ reliefeaza cautarea unui echilibru intre aspectele economice, culturale si ecologice
→ promoveaza egalitatea de sanse intre barbati si femei sau cel putin nu are un efect
negativ asupra acestui aspect.

D E C I Z I A

C O M I T E T U L U I

D E

S E L E C Ţ I E

DECIZIA COMITETULUI DE SELECŢIE :
Admis
Decisie am ânată
Respins
Solicitat de
aplicant

Propus de
Comitetul de
Selecţie

Suma finanţării LEADER
Procent

Admis : Proiectul este admis în această formă.
Decizie amânată : proiectul nu este selectat din urmatoarele motive
 Proiectul nu este adecvat strategiei LEADER
 Cheltuielile nu sunt adaptate prioritatilor LEADER + GAL
 Implementarea acestui proiect nu este adecvată cu timpul respectiv
 Alte motive

Respins: Proiectul propus nu poate fi selectat în această formă. Va trebui să fie refăcut
pentru a fi propus din nou Comitetului de Selecţie.

