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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic –Max. 5 

pag.  

 Asociația Gup de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei” este constituită din 21 UAT-

comune, 1 UAT-comuna Valea Ursului, situată în partea de sud-est a județului Neamț și 20 

UAT-comune: Berești Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Itești, Izvoru Berheciului, 

Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Roșiori, Săucești, Secuieni, 

Stănișești, Traian, Ungureni, Vultureni, situate în partea de nord-est şi centru a județului 

Bacău.  

 Suprafața teritoriului GAL „Colinele Tutovei” este de 1093,82 Km2, cu o populație de 

54.645 locuitori şi o densitate de 49,96 locuitori/ Km2(conf. Adresei nr.184/12.01.2016 INS 

Neamț şi 229/18.01.2016 INS Bacău). 

 Cele 20 UAT-comune partenere din judetul Bacau sunt situate de o parte și de alta a 

drumului european E85, care face legătura între județul Bacău și județul Neamț, dar și a 

drumului national 2F, drum care face legatura între județul Bacau și județul Vaslui. Comuna 

Valea Ursului din județul Neamț este legată de municipiul Roman prin drumul județean 207C. 

Legătura rutieră între comunele partenere şi reşedința de județ se face prin drumurile 

județene, care se intersectează cu E85 și DN 2F. Prin comunele Itești și Berești Bistrița trece 

calea ferată Bacău – Roman, deservită de stația Itești. 

 Centrul economic cel mai apropiat de teritoriul GAL "Colinele Tutovei" este municipiul 

Bacău – reşedința de județ, care se află la o distanță de peste 50 de km față de cea mai 

îndepărtată comună parteneră.  

1. Caracteristici  economice 

 În ultima perioadă, teritoriul GAL "Colinele Tutovei" s-a aflat într-o continuă 

schimbare, în mare parte datorită activităților economice nou create, cuprinse în 

implementarea SDL anterioară. 

 Activitățile economice specifice se pot grupa în funcție de formele de relief 

predominante, putând caracteriza tipurile de așezări rurale astfel: 

 Zonă de șes (comunele Bereşti – Bistrița, Iteşti, Săuceşti, Dămieneşti) – caracterizată 

prin sate de tip adunat cu funcțiuni economice prezentând caracter agricol cerealier 

şi pomicol. 

 Zonă de deal şi coline (restul teritoriului)- caracterizată prin sate răsfirate, pe de o 

parte şi alta a drumului, cu grădini şi livezi. Ca funcțiune economică se pune accent 

pe pomicultură şi creşterea animalelor. Se remarcă totodată prezența unor activități 

economice mai complexe, cum ar fi cele legate de prelucrarea primară a lemnului în 

comuna Plopana. 

1.1 Agricultura 

Suprafața fondului funciar în anul 2014 era de 109.382 ha, iar suprafața agricolă era 

de 79.780 ha conf. extras INS, http://statistici.insse.ro/shop/printer.jsp. În raport cu 

ponderea populației rurale şi densitatea geografică, potențialul agricol al zonei nu este 

suficient exploatat întrucât 27%  din terenuri nu sunt exploatate (29.610 ha).  

Conform aceleiași statistici terenul arabil reprezintă 71,6% (57.124 ha) din terenul 

agricol, viile și livezile 3,1% (2.518 ha), iar pășunile și fânețele 25,2% (20.130 ha). 

   

http://statistici.insse.ro/shop/printer.jsp


Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”   

Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020                                                                                                   4  

 Din analiza teritoriului rezultă că agricultura practicată în teritoriu se bazează pe 

ferma mixtă (vegetal şi zootehnic) cu dimensiunea economică până la 8.000 euro SO, care 

pentru populația rurală este principala sursă de venit, ceea ce indică, încă o dată, slaba 

dezvoltarea a zonei. 

 Trebuie menționat că în teritoriu sunt puține ferme zootehnice specializate, iar 

majoritatea animalelor sunt crescute în gospodăriile personale şi în scopul asigurării traiului 

de zi cu zi. Există o tendință de scădere a efectivelor de animale o dată cu modificarea 

legislației privind cota de lapte. 

 O altă problemă este reprezentată de capacitatea insuficientă de a procesa materiile 

prime din agricultură, de a le promova şi vinde utilizând tehnicile specifice de marketing, în 

scopul câştigării unor segmente stabile de piață şi a lărgirii pieței de desfacere în ansamblu. 

Dacă ne referim la capacitatea de procesare a producției vegetale, pomicole şi 

producției zootehnice, teritoriul GAL "Colinele Tutovei" nu dispune la acest moment de 

potențial, motiv pentru care în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a fost 

cuprinsă Masura 4/3A "Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură" care facilitează 

asocierea partenerilor în scopul procesării şi promovării produselor.  

1.2 Silvicultura 

 Conf. extras INS, http://statistici.insse.ro/shop/printer.jsp suprafața acoperită cu 

păduri și alte vegetații forestiere este de 20.479 ha. Pădurea a reprezentat întodeauna o 

sursă de venit prin prelucrarea masei lemnoase. În teritoriu își desfăşoară activitatea societăți 

comerciale a căror obiect de activitate este exploatarea lemnului, majoritatea fiind axate  pe 

producția de cherestea. 

 La nivelul parteneriatului există două asociaţii care se ocupă de gestionarea 

problemelor din acest domeniu. Este vorba de Asociaţia proprietarilor de pădure "Poeniţa" 

din comuna Bereşti-Bistriţa şi Asociaţia Teiul din comuna Plopana. 

1.3 Turismul rural 

Acest domeniu de activitate nu a fost exploatat pâna acum în teritoriul GAL "Colinele 

Tutovei", dar există o serie de factori favorabili care permit dezvoltarea turismului, cum ar fi: 

 Densitatea sporită a populației și a unui număr de case care ar putea dezvolta o 

activitate de cazare; 

 Frumusețea zonei, amplificată de existența celor două arii naturale protejate Natura 

2000 din comunele Dămienești și Negri ROSPA0072 "Lunca Siretului Mijlociu", 

comuna Itești ROSPA0063 "Lacurile de acumulare Buhuș-Bacău-Berești și Grădina 

botanică-Muzeul Paul Țarălungă; 

 Obiective istorice și de patrimoniu, case memoriale dintre care amintim Casa 

memorială Ion Ionescu de la Brad și casa memorială George Apostu; 

 Calitatea deosebită a produselor obținute în această zonă.  

Prin Măsura 8/6B "Dezvoltarea socială, cultural-turistică  a comunităților" propusă în 

strategie se dorește a se încuraja dezvoltarea turismului cultural, ecumenic și de week-end, 

printr-o promovare corectă a potențialului turistic din zonă. 

1.4 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

 Conform Adresei nr.1227/19.012016  emisă de ORC Bacău și a datelor culese din 

teritoriu în cadrul acțiunilor de animare în județul Neamt, în teritoriul acoperit de GAL 

„Colinele Tutovei” își desfășoară activitatea 1425 agenți economici, dintre care 1401 se 
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încadrează în categoria micro-întreprinderilor cu 1-9 salariați. Comuna Săuceşti are numărul 

cel mai mare de unități active (19,50%) iar  comuna Izvoru Berheciului numărul cel mai mic de 

IMM (2,30%). Domeniile de activitate în care aceştia activează sunt: agricultură 27,2%, 

industrie şi construcții 20,6%, comerț 34%, servicii 18,2%. Activitatea de comerț are ponderea 

cea mai mare, dar nu poate fi considerată ca sector reprezentativ întrucât este definită de 

micile magazine săteşti, cu venituri mici  şi un număr mic de angajați. 

  

 

 

 

2.Caracteristici geografice 

Teritoriul GAL "Colinele Tutovei" este o zonă predominant colinară denumită Colinele 

Tutovei, care face parte din unitatea geomorfologică Podișul Moldovei, subunitatea Podișul 

Bârladului. 

Teritoriile comunelor Săucești, Berești Bistrița și Itești sunt situate între râurile 

Bistrița și Siret, teritoriul celei din urmă fiind pe malul drept al Bistriței. 

Celelalte teritorii ale GAL „Colinele Tutovei” sunt situate între râurile Siret și 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 țară. 

Relieful teritoriului GAL Colinele Tutovei este foarte fragmentat, culmi interfluviale 

prelungi, zona de luncă  care brăzdează teritoriul pe direcția nord-sud, depresiunea Parincea 

care corespunde bazinului văii Răcătău unde altitudinile coboară până la 100 – 200 m.  

3. Clima temperat continental, cu valori medii anuale ale temperaturii aerului relativ 

uniforme în jurul valorii de 9°C. 

Regimul anual al precipitațiilor în teritoriu este neuniform, cele mai mari cantități de 

precipitații cad în sezonul cald şi au caracter de averse. Un astfel de regim pluvial determină 

procese intense de spălare a solului şi de eroziune torențială pe versanți abrupți şi lipsiți de 

protecția pădurilor, în condițiile unei alcătuiri geologice dominate de nisipuri. 

4. Caracteristici demografice sun realizate în baza adresei nr.184/12.01.2016 INS Neamț şi 

229/18.01.2016 INS Bacău. 

Populația stabilă totală aferentă teritoriului GAL „Colinele Tutovei” în anul de referință 

2011 este de 54.645 locuitori, cu o densitate de 49,96 loc/km², reprezentând 8,4% din totalul  

populației rurale a județelor Bacău și Neamț.  

Populația activă cu vârsta cuprinsă între 20 ani și 64 ani reprezintă 50,5% (27.615 

locuiori) producând o presiune pe piața muncii.  

 

 

Din punct de vedere etnic teritoriul prezintă un grad ridicat de omogenitate românii 

reprezentănd 97%, urmată de etnia rromă cu 0,47%. Cea mai numeroasă populație rromă este 

în comuna Berești Bistrița 202 locuitori urmată de comuna Parincea cu 59 locuitori. 

 

 

 

 

Profilul  economic al teritoriului Asociației este predominant  agrar, caracterizat prin ferma 

mixtă (vegetal şi zootehnic) cu dimensiunea economică până la 8.000 euro SO. 

În SDL sunt patru măsuri care se adresează domeniului agricol şi vin în sprijinul fermierilor. 

 

În strategie sunt cuprinse măsuri care conduc la crearea de noi locuri de muncă. 

Este reprezentată  în cadrul parteneriatului de Asociația Romilor Creștini „Calea 

Adevărul și Viața”, cu punct de lucru în comuna Secuieni. Promovarea culturii şi a tradițiilor 

etniei rrome în cadrul SDL-ului se realizează prin investiții specifice, care se regăsesc în 

cadrul măsurii M8/6B "Dezvoltarea socială, cultural-turistică a comunităților". 
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Structura populației din teritoriu raportată la cele două mari grupe de interes  este: 27,2% 

populație ocupată în agricultură şi 72,8% populație ocupată în sfera activităților non-

agricole(comerț, servicii, industrie, administrație locală, invățământ, societate civilă).  

5.Mediu Pe teritoriul GAL sunt două  Arii de Protecţie Specială Avifaunistică care fac parte 

din Rețeaua ecologică Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Infrastructura 

Starea infrastructurii fizice de transport și de utilități în mediul rural este precară, în 
plus, există foarte multe localități rurale la care cu greu se poate vorbi de existența 
infrastructurii. Ținand cont de faptul că infrastructura reprezintă temelia pe care se clădesc 
activitățile economice, putem trage concluzia că investițiile în infrastructură sunt prioritare 
în vederea remedierii dezechilibrelor și pentru a stimula dezvoltarea durabilă a regiunii. 
Acest tip de investiții pot fi finanțate prin PNDR 2014-2020. 
6.1 Infrastructura educațională  

 Dezvoltarea capitalului uman, amplificarea rolului cunoașterii în toate domeniile 

economice și sociale se află printre prioritățile fiecărei strategii. 

 În anul școlar 2015-2016 la nivelul teritoriului funcționau 91 de grădinițe,  98 școli 

pentru învățământul primar şi gimnazial și câte o școală profesională în comunele Parincea 

jud. Bacău şi Valea Ursului jud. Neamț, conform datelor culese în perioada de animare.  

Populatia școlară conf. adresei nr.184/12.01.2016 INS Neamț şi 229/18.01.2016 INS 

Bacău reprezintă 22,9% (12.498 pers. cu vârste între 5-19 ani). 

 

  

 

6.2 Infrastructura socială 

 Potrivit datelor culese în perioada de animare la nivelul teritoriului 
funcționează următoarele structuri: căminul de bătrâni în comuna Dămienești, modernizat 
printr-un proiect finanțat prin GAL; îngrijirea bătrânilor la domiciliu cu sprijinul Fundației de 
Sprijin Comunitar în comunele Stănişeşi, Lipova, Săuceşti; creşa din comuna Izvoru 
Berheciului; centre de tip after-school în comunele Coloneşti, Filipeni, Odobeşti, Lipova. 

Persoanele în vârsta reprezintă 20% (10.929 locuitori) din totalul populației din zonă. 

Conform listei pusă la dispoziție de MADR, valoarea IDUL pentru 19 comune din teritoriu  

este mai mică de 55. Acestea sunt: Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Izvoru Berheciului, 

Lipova, Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Roșiori, Secuieni, Stănișești, Traian, 

Ungureni, Vultureni, Prăjești, Valea Ursului  

 

 

În cadrul parteneriatului sunt trei asociații care se ocupă de tineri,  persoane abuzate 

fizic și psihic, în majoritate femei: Asociația ”Arca Postel”, Asociația ”Speranța Vieții” şi 

Asociația Muguraş Săuceştean. 

Cel mai scăzut IDUL de 26,76 se regăseşte la comuna Filipeni. 

 

La nivelul teritoriului o mare parte dintre acest unități scolare nu corespund normelor 

sanitare și PSI dar prin măsura M7/6B aceste deficenţe vor fi rezolvate. 

 

1. ROSPA0063  - „Lacurile de Acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti”– de interes comunitar, 

comuna Itești se suprapune în proporție de 5%. 

2. ROSPA0072  - „Lunca Siretului Mijlociu”- de interes comunitar, comuna Dămienești se 

suprapune în proporție de 8% iar comua Negri în proporție de 1% 

     Toate aceste valori naturale ale teritoriului vor fi promovate prin măsura M 5/4A - 

"Investiții care vizează reconstrucția ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate".  
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6.3 Infrastructura sanitară 

Un indicator care reflectă calitatea vieții este sănătatea populației și accesul la 
infrastructura și serviciile de sănătate. Potrivit datelor statistice culese din teritoriu în 
perioada de animare a rezultat că în fiecare comună funcționează câte un cabinet sanitar 
uman, stomatologic şi câte o farmacie. 
7. Patrimoniul cultural si arhitectural 

În zona GAL "Colinele Tutovei" există numeroase biserici şi mănăstiri, multe dintre 
aceste așezăminte de cult sunt unice în lume prin frumusețea lor. Putem aminti aici 
Mănăstirea de la Giurgeni din comuna Valea Ursului Neamț, Mănăstirea Sfântul Neculai în 
câmp comuna Părincea, Mănăstirea Tisa Silvestrei din comuna Odobeşti, Mănăstirea Drăgeşti 
din comuna Dămienești şi Biserica Lipovenească din comuna Plopana. 

Teritoriul adăposteşte două situri arheologice în comuna Negri situl ZARGIDAVA, iar în 
comuna Onceşi situl BĂRBOASA. 

Școala Vasile Borcea din comuna Bereşti-Bistrița şi Școala Gimnazială Berbinceni din 
comuna Negri fac parte din bunurile de patrimoniu ale teritoriului. 

 Doi oameni importanți au trăit în acest teritoriu, a căror locuințe încă se mai 
păstrează în comunele Negri şi Stănişeşti. Este vorba de Ion Ionescu de la Brad primul profesor 
de științe agricole din țară, profesor la Academia Mihăileană din Iași(1842-1848) şi sculptorul 
George Apostu care în ultimii ani de viață a trăit la Paris.  

Grădina botanică şi Muzeul Paul Țarălungă din comuna Prăjeşti sunt alte două 
obiective aflate pe teritoriul GAL-ului. Grădina botanică Paul Țarălungă a fost singurul 
obiectiv cultural modernizat şi dotat corespunzător printr-un proiect finanțat prin GAL în 
sesiunea anterioară. 

Zona Colinele Tutovei este păstratoare de meștesuguri si obiceiuri străvechi dintre 
care amintim: fierărie în comunele Izvoru Berheciului, Coloneşti, Dămieneşti; potcovărie în 
comuna Roşiori; dogărie în comuna Bereşti-Bistrița şi Roşiori; sculptură în comunele Coloneşti 
şi Stănişeşti. Pentru ca toate aceste meşteşuguri să poată fi promovate şi cultivate noilor 
generații, în cadrul strategiei, prin măsura M7/6B în cadrul "Centrului vocațional" se pot 
dezvolta şi activități meşteşugăreşti.  
 Manifestările artistice și sărbătorile populare tradiționale din tot cursul anului aduc în 
atenția publicului larg spiritul viu, autentic, al portului popular, al cântecului și dansului, prin 
vocea celor şapte ansambluri folclorice din teritoriu. 
 
 
 
 
 
 
Indicatorul de context cel mai uşor de cuantificat este cel legat de structura economică a 
teritoriului, caracterizat prin activități economice în domeniul agricol şi comercial, dar  
foarte slab dezvoltat în domeniul industrial şi cel al serviciilor.  

Măsura M8/6B "Dezvoltarea socială, cultural-turistică a comunităţilor" susţine 
investiţii care permit: renovarea şi dotarea caselor memoriale şi transformarea în muzee, 
promovarea şi punerea în valoare  a culturii şi tradiţiilor româneşti, promovarea 
turismului local printr-un centru de informare turistică.  

Pentru a contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale şi reducerea efectelor 

sărăciei, a fost cuprinsă în strategie măsura M7/6B "Dezvoltare locală cu un grad ridicat de 

integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunității" prin care se doreşte 

realizarea unei intreprinderi sociale/ "Centru vocațional" în care pot fi dezvoltate şi 

activități meşteşugăreşti.  

 


