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 INTRODUCERE 
 

„ Dezvoltarea durabilă corespunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a 

compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi”.        

                      (Comisia Mondial Pentru Mediu şi Dezvoltare) 

 

    „Marea extindere” a Uniunii Europene spre Europa Centrală şi de Sud, în care 

s-a inclus şi România (1 ian.2007), constituie în acelaşi timp, o mare oportunitate, 

dar şi o provocare fără precedent: 

- pe de o parte, e vorba despre oportunitatea unică de a consolida procesul 

construcţiei europene prin dezvoltare, într-un cadru de stabilitate, a statelor 

candidate, 

- pe de alta, era o adeverată provocare datorită numărului mare de candidaţi 

şi diferenţelor mari în dezvoltarea economică şi socială, diferenţe existente 

atât între membrii grupului numit PECOS cât şi între acesta şi statele UE.   

    Este recunoscut faptul că în timp ce globalizarea devine un fenomen tot mai 

răspândit în întreaga lume, noi manifestări ale „europenizării” îşi fac simţite 

prezenţa pe continent. Graniţile devin din ce în ce mai importante prin procesul de 

unificare, iar timpul şi distanţele îşi pierd şi ele din semnificaţie. Unele concepte 

cheie cum ar fi dezvoltarea durabilă, identitatea comunităţii, siguranţă, serviciile 

de sănătate, asistenţă medicală, devin din ce în ce mai sensibile pentru procesul de 

planificare. 

     O provocare importantă o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe 

noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de 

participare şi pentru a satisface interesele comune ale tuturor grupurilor. 

      Strategiile pe termen mediu ţi lung trebuie luate în considerare cu atenţie mai 

ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria a demonstrat că viitorul 

este în bună măsură determinat de trecut – astfel curentele strategice, aşa cum 

apar ele în prezent, trebuie examinate cu atenţie. În acelaţi timp, trebuie acceptat 

că rezultatul real al acestora nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevăzute 

pot şi ele să exercite o influenţă importantă asupra acestora. 

       În 1992 în cadrul Sumitului Mondial de la Rio de Janeiro, liderii în 

majoritatea ţărilor lumii au recunoscut importanţa centralş a acţiunilor locale 

pentru atingerea dezideratelor dezvoltării durabile. Începând cu acel moment 

„Agenda 21” a devenit centralizatorul a numeroase proiecte şi iniţiative ce 

promovează dezvoltarea durabilă la nivel local. „Agenda 21” are propriul 

mecanism de implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă naţionale, 

regionale şi Agenda 21 locală. 

       Dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local”. 

Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi 

bunăstarea socială sunt interdependente şi anume faptul că un mediu afectat din 

punct de vedere al calităţii va influenţa negativ, mai devreme sau mai târziu, 
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dezvoltarea economică şi mai ales calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea 

durabilă înseamnă şi sigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor, 

locuinţe, căi de comunicaţie sigure, oportunitatea de împlinire prin 

educaţie,informare, participare ,sănătate si agrement.                                                                                                                                                  

Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă capabilă să creeze mijloace 

necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent cât şi în viitor. 

       Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă 

a societăţii din toate punctele de vedere. Pentru aceasta, ea pune la dispoziţia 

statelor membre diverse instrumente financiare menite a-ţi rezolva problemele 

economice şi sociale 

 

    Necesitatea strategiei de dezvoltare locală  

 

        Ca parte integrantă a comunităţii europene, Comuna Pânceşti are nevoie de o 

viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să 

sublinize rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a 

fondurilor europene. 

         Noile abordări sunt necesare atât pentru rezolvarea problemelor prezentului 

cât şi pe cele ale viitorului.Dacă cetăţenii şi autorităţile locale nu vor analiza 

faptul că există o profundă schimbare în contextul rezolvării de probleme la nivel 

local, şansele ca reacţiile lor să fie cele potrivite sunt foarte mici. Autorităţile 

locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare cheltuirii banilor de la 

bugetul local fiind restricţionate de diverse cerinţe. Autorităţile naţionale sunt 

presate de problemele majore cu care se confruntă România în aceste momente. 

Ele nu au nici timpul, nici energia de a se concentra suficient asupra problemelor 

ridicate de comunităţile locale. O mare parte din problemele care erau până nu de 

mult transmise spre nivelurile superioare ale administraţiei centrale, rămân acum 

în sarcina autorităţilor locale. Acestea includ probleme locale de mediu şi de 

dezvoltare economică. Fără a neglija sprijinul pe care trebuie să-l primească de la 

autorităţile naţionale, comunităţile ar trebui să se bazeze în primul rând pe forţele 

proprii pentru a-şi rezolva problemele. 

          Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să 

demonstreze că sunt capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, 

eficacitatea şi eficienţa. Reprezentanţii locali trebuie să se bucure de încrederea 

celora care i-au ales. Comunităţile locale trebuie să identifice noi instrumente şi 

strategii pentru a determina colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai 

diferitelor sectoare de activitate, în vederea planificării viitorului comunităţii. 

           Acest document urmează să aibă rolul unei constituţii locale. Strategia 

constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a priorităţilor 

acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice, dar care 

trebuie să constituie sursa principală a programelor politice supuse electoratului, 

întucât este întocmit de comunitate. Este foarte important ca efortul de elaborare a 

strategiei să fie urmat de asumarea politică şi conştientă a acesteia.                                                     
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         De asemenea, strategia a fost concepută şi întocmită cu dorinţa de a 

concentra într-o singură lucrare, o multitudine de date şi informaţii despre UAT 

Pinceşti, adunate din domenii de activitate diverse într-o perioadă de timp 

determinată. 

          În condiţiile creşterii continue a interesului pentru organizarea şi activitatea 

unităţilor administrativ – teritoriale, s-a pornit la drum cu intenţia prezentării 

aprofundate pe baze istorice şi statistice a existenţei unităţii. 

          Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund 

nevoilor de dezvoltare a Comunei Pânceşti, în cadrul limitărilor impuse de 

resursele locale disponibile şi pentru a putea accesa fonduri prin instrumentele 

structurale, s-a impus elaborarea : 

STRATEGIEI de DEZVOLTARE DURABILĂ a COMUNEI PÎNCEŞTI pentru 

perioada 2014 – 2020. 
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           CAPITOLUL  I 
 

I. PREZENTARE GENERĂLĂ  A CADRULUI REGIONAL 

                           DE DEZVOLTARE  

 

 

I.1. REGIUNEA NORD-EST- PREZENTAREA PRINCIPALELOR 

       CARACTERISTICI 

 

 

      
      

 

     Caracteristici geografice 

 

      Aşezată în partea de Nord-Est a ţării, conform tradiţiei reprezintă parte din 

vechea regiune istorică a Moldovei. 

      Cu o suprafaţă de 36.850 kmp. şi o populaţie de 3.734.546 locuitori, regiunea 

este cea mai mare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Din punct de 

vedere geografic, se învecinează cu: la N – R. Ucraina, la E- R. Moldova, S- 

Regiunea Sud-Est(Jud. Galaţi şi Vrancea), V- Regiunea de Vest (Jud. Maramureş şi 

Bistriţa Năsăud) şi Regiunea  Centrală (Jud.Mureş, Harghită şi Covasna). 

     Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbină 

armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia 

putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului şi a 

resurselor umane. 

 

a) Relieful  

Regiunea este caracterizată printr-o îmbinare armonioasă a tuturor formelor de 

relief, respectiv 30% munţi, 30 % relieful subcarpatic deluros si 40% revine unităţii 

de podiş reprezentată de Podişul Central Moldovenesc şi Câmpiei Jijiei la care se 

adaugă Lunca Siretului. 
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       La Vest,culmile fragmentate ale Carpaţilor Orientali alcătuiesc o adevarată  

„cumpănă de ape” cu altitudini aproximativ de 2000 m în N (Vf. Pietrosul 

Călimanilor 2100m,Vf. Rarău si Gimalău, Ocolaşu Mare, Hăşmasu Mare ) şi din ce 

în ce mai mici spre S (M-tii Nemira, Ciuc şi într-o mai mică măsură Nemira). 

        La Est se află Subcarpaţii ca un „brâu” ce se întinde din Valea Moldovei până la 

limita sudică şi mai departe, cu înălţimi cuprinse între 700 – 800 m, culmi domoale 

cu numeroase resurse solice şi subsolice ce au rămas din vechime o importantă 

populare. Intre graniţa de N si Valea Moldovei se regăseşte Podişul Sucevei, unitate 

de o deosebită complexitate geografică atât fizico cât şi economico – geografic cu 

adânci valenţe istorice şi culturale. 

        Jumătatea Estică a regiunii, este ocupată de Podişul Moldovei cu o suprafaţă de 

peste 25 ooo kmp- ceea ce reprezintă 10% din teritoriul ţării- face parte din marea 

treapta a dealurilor şi podişurilor din faţa Carpaţilor, purtând amprenta unei evoluţii 

îndelungate şi complexe, a condiţiilor variate în care s-au manifestat factorii 

geografici şi a dinamicii actuale a acestora.  Acest podiş se integrează peisajului de 

ansamblu al ţării noastre, condiţionat de dispoziţia geografică sub forma treptelor 

concentrice descendente ale reliefului. De aceea, partea sa vestică, mai înaltă, are un 

peisaj de origine central/europeană (est carpatică), corespunzator zonei forestiere, 

care spre est şi sud, în concordanţă cu descreşterea altitudinală a reliefului, sub  

250 m, este înlocuit treptat de zonele de silvostepă şi stepă. Pe fondul acestei 

distribuiri etajate se înscriu şi influenţe est – europene. 

      Tipic pentru morfologia podişului, este relieful condiţionat de structura  

monoclinala : interfluvii şi văii orientate, în principal NV-SE,platouri structurale, 

aliniamente de cueste ş.a. văile largi, cu 7 – 8 terase ale căror altitudini relative 

depăşesc uneori 170-200 m, frecvenţa şi dezvoltarea alunecărilor de teren şi a 

celorlalte procese de versant, constituie, de asemenea, trăsături morfologice 

caracteristice. 

 

b) Clima teritoriului regiunii prezintă diferenţieri între cea a zonei montane - 

submontane şi a celei extracarpatice de tip temperat continental destul de pronunţat 

care, spre V si NV, se interferează cu cel moderat continental propriu vestului 

continentului. Caracteristice sunt însă influenţele est-europene imprimate de 

predominarea maselor de aer rece în timpul iernii şi a celor calde şi uscate, vara. 

      In funcţie de treptele de relief temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 5 – 

7,5 si 10 grade C, iar precipitaţiile sunt în medie de 1000 mm (in V) – 600 mm şi 

500 mm (E). 

      Dinamica atmosferică este prezenta prin vânturi locale cu influenţe nordice, 

nord-estice şi estice (ex. Crivăţul – iarna). 

 

c) Caracteristicile hidrografice sunt legate de condiţiile climatice şi geomorfolo- 

gice. Apele de suprafaţă sunt formate din câteva râuri mai importante de provenienţă 

carpatică : Siretul cu afluenţii săi (Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuşul de pe 

dreapta cât şi Birladul de pe stânga) şi Prutul de asemenea cu afluenţii săi.  La 
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acestea se adaugă un număr de râuri autohtone cu regim de scurgere foarte variabil, 

uneori intermitent. Din categoria apelor stătătoare fac parte numeroasele lacuri 

amenajate de om în lungul văilor, mai ales pe cursul R. Bistriţa şi în Câmpia 

Moldovei, pentru satisfacerea unor cerinţe de ordin energetic şi economic. 

      Densitatea medie a reţelei hidrografice este cuprinsă între 0,3 si 0,5 km/kmp. 

Siretul, format in mare parte pe seama afluenţilor carpatici, are un debit mediu de 

11,5 mc/s în amonte de confluenţa cu Suceava si 133 mc/s la Comăneşti şi drenează 

60% din suprafaţa bazinului. Prutul, lipsit de afluenţi carpatici, deşi drenează cca 

40% din teritoriu, are debite cu creşteri mai mici de la un sector la altul.  

      În ceea ce priveşte suprafaţa bazinelor hidrografice, acestea însumează 42.890 

kmp. în cazul Siretului şi 10.990 kmp.   

 

d) Flora, fauna şi solurile – întrunesc şi ele caractere ce derivă de la descreşterea 

altitudinală a reliefului dinspre unitatea de orogen, către exterior şi de la unele 

interferenţe ale elementelor central-europene, cu diferenţieri locale în funcţie de 

condiţiile climatice şi cele geomorfologice.  

      Deşi puternic transformată de om, datorită extinderii culturilor agricole, vegetaţia 

spontană se încadrează în două zone : zona de pădure (quercinee şi făgete pure sau în 

amestec ş.a) care ocupă părţile înalte, silvostepă în zonele de podiş şi stepă în cele 

joase din C. Moldovei, Dep. Fălciului şi Pod. Covurluiului. 

 

e) Solurile zonale sunt bine reprezentate prin seria cernoziomurilor în regiunile 

joase, soluri silvestre – cenuşii şi podzolice argilo-iluviale în regiunile înalte. Cele 

intrazonale şi slab dezvoltate, formate ca urmare a influenţei unor factori 

pedogenetici locali, ocupă suprafeţe restrânse îndeosebi în lunci şi pe versanţi. Ele 

grupează solurile aluviale şi coluviale, regosoluri, lăcovişti, sărături ş.a. 

 

       f) Resursele subsolice exploatabile sunt reprezentate prin : sulfuri polimetalice  

(Cîrlibaba, Fundu Moldovei, Valea Corbului, Leşul Ursului s.a.); mangan (Vatra 

Dornei, Iacobeni, Şaru Dornei, Broşteni s.a.); ape minerale carbogazoase (Şaru 

Dornei, Vatra Dornei, Poiana Negri s.a.); ape sulfuroase si feruginoase  (Strunga, 

Nicolina, Poiana Sarată, Slănic Moldova ş.a.); materiale de construcţii :calcare, 

argile, gresii, nisipuri, ghipsuri, nisipuri cuarţoase.Alte resurse : turbă,sare (Cacica, 

Tg. Ocna), sulf, şisturi bituminoase, petrol şi gaze naturale. 

 

 

  ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ a REGIUNII NORD-EST 

 

Regiunea Nord-Est este alcătuită din şase judeţe : Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,  

Suceava şi Vaslui cu o populaţie de 3.734.546 locuitori, situându-se din punct de 

vedere demografic pe primul loc între cele opt regiuni ale ţării (17,27% din populaţia 

totală a României).  
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      Ca întindere, regiunea acoperă o suprafaţă de 36.850 kmp (15,46 % din suprafaţa 

totală a ţării), cele mai întinse judeţe fiind Suceava, cu o suprafaţă de 8.553 kmp şi 

Bacău cu 6.621 kmp. 

 

Unitatea 

teritorială 

Suprafaţa 

 ( kmp) 

Numărul 

locuitorilor 

Numărul 

municipiilor 

Numărul 

oraşelor 

Numărul 

comunelor 

Nr. 

satelor 

BACĂU    6.621 723.518        3       5       85    491 

BOTOŞANI    4.986 459.900        2        5       71    330 

IAŞI    5.476 813.943        2       2       93    418 

NEAMŢ    5.896 570.682        2       3       78    344 

SUCEAVA    8.553 705.752        5      11       93    379 

VASLUI    5.318 460.751        3        2       81    449 

 

     JUDEŢUL  BACĂU 

 

            
 

     Este situat în partea central – vestică a regiunii, în bazinul mijlociu al Siretului şi 

în bazinul integral al Trotuşului. Amplasarea sa din vechime pe drumuri comerciale 

ce se intersectau din toate directiile, au contribuit la dezvoltarea economică şi la 

menţinerea arterei rutiere  E 85. 

      Importantele şi deversele resurse subsolice au dus la dezvoltarea unor localităţi-

oraşe cum ar fi : sare  – Tg. Ocna, ţiţei – Moineşti, ape minerale ce concurează cu 

cele de la Vichy (Franţa) şi Karlo-Vivary (Cehia)– Slănic Moldova,cărbune – 

Comăneşti. 

      Oraşul Bacău a fost centrul episcopal al Episcopatului Catolic, statut dobandit 

printr-o „Patentă” a Papei Bonifaciu al IX-lea.  

      Perioada de industrializare a fost marcată de o gamă foarte largă de ramuri 

industriale, atât ale industriei grele şi de înaltă precizie, cât şi a celei uşoare care au 

dus şi la dezvoltarea infrastructurii afacerilor, sectorului bancar precum şi a unei 

reţele dezvoltate a învăţământului universitar şi preuniversitar. 
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JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

            
 

      Judeţul Botoşani este situat în partea extrem nord-estică a României, între 

cursurile superioare ale Siretului şi Prutului. Intretăierea drumurilor comerciale a dus 

la apariţia oraşului Botoşani, care au asigurat prosperitatea economică şi socio-

culturală de timpuriu. Oraşul se face cunoscut mai ales prin reperele culturale ale 

geniilor pe care le-a avut : Mihai Eminescu, George Enescu, Nicola Iorga, Stefan 

Luchian. 

 

       

JUDEŢUL IAŞI 

 

        
 

 

      Situat în partea central-estică a regiunii, Judeţul Iaşi ocupă suprafaţa bazinului  

hidrografic al R. Bahlui. Oraşul celor „şase coline” – Iaşul capitala istorică, spirituală 

şi culturală a Moldovei, este  cel mai mare oraş al regiunii fiind în aceleşi timp 

centrul universitar cu cele şapte instituţii de invăţământ superior. 

      Iaşul deţine şi un important nucleu de cercetare, orientat în special spre ramurile 

întregului sector industrial.  
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      În oraşul Iaşi se află cel mai important lăcaş al ortodoxiei regiunii – Catedrala 

Metropolitana (1840-1880); cu ocazia sărbătoririi celor 2000 de ani de creştinism, 

oraşul Iaşi a fost desemnat ca centru de pelerinaj internaţional printre alte cinci oraşe. 

 

    JUDEŢUL NEAMŢ  

 

     
 

      Situat în partea central-vestică a regiunii, drenat de Râurile Siret, Bistriţa şi 

Moldova, Jud. Neamţ, are ca reşedinţă, oraşul istoric Piatra Neamţ atestat 

documentar în anul 1392 sub numele de Piatra lui Crăciun.  

     Amplasat la poalele Masivului Ceahlău, este nu numai o răscruce de „drumuri 

turistice” ci şi un important obiectiv industrial, cultural-istoric deţinând numeroase 

monumente istorice  şi arhitecturale cu specific local. 

 

     JUDEŢUL SUCEAVA 

 

     
 

     Reprezintă ţinutul extrem nord-vestic al regiunii şi al întregii Moldove, situat în 

bazinul superior al R. Siret, Bistriţa şi Suceava.  

     Bisericile şi mânăstirile cu picturi exterioare, deţin statutul de celebritate 

mondială, 11 dintre acestea sunt incluse pe „Lista patrimoniului Universal 

UNESCO”. 
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     Oraşul Suceava a constituit „prima vamă a ţării” ceea ce i-a confirmat statutul de 

„mijlocitor” în activitatea comercială a schimburilor de mărfuri atât spre N-cu 

Polonia cât şi spre V cu Ungaria. 

 

     JUDEŢUL VASLUI 

 

     
 

     Judeţul Vaslui este aşezat în partea Estică a Moldovei şi Sud-Estică a Regiunii 

Nord – Est, a cărei suprafaţă este drenată de R.Bârlad. Deşi mai sărac în monumente 

istorice, Vaslui-ul este la fel de important din acest punct de vedere. 

     Bogăţia ce face remarcabilă această zonă, o reprezintă întinderile plantaţiilor cu 

viţa de vie valorificate in vinificaţie şi obţinerea alcoolului rafinat şi de foarte bună 

calitate. 

 

      Căile de comunicaţie ale  Regiunii Nord – Est  (după anuarul statistic-2013) 

  A.    Rutier – Bucureşti –Bacău – Roman- Suceava – Siret (punct de frontieră) E 85 

       - Suceava – Vatra Dornei – Cluj  E 576 ce face legătura cu drumul euro- 

                                                         pean E 60 Cluj – Oradea 

       -Bacău – Braşov – Piteşti drum european E 574 (face legătura cu dru – 

                                                         mul internaţional  E 70 Craiova –Vidin- 

                                                       Scopje) 

      -Bucureşti – Birlad – Albiţa – Chişinău – drumul european E 581 care  

                                                       străbate Jud. Vaslui, 

      -Roman – Tg. Frumos cu ramificare către – Botoşani  E 58 

                                                                        - Iaşi – Sculeni E 583 

 

    B. Feroviar –Bucureşti – Bacău – Roman – Suceava – Siret – Ucraina 

                                            ( magistrala 500) 

              -Bucureşti – Iaşi – Ungheni – R. Moldova (magistrala 600) 

 

    C. Accesul aerian în regiune este asigurat de aeroporturile internaţionale : 

                       - „George Enescu” – Bacău 

                       -   Iaşi 
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                       - „ Ştefan cel Mare” Suceava (în loc. Salcia la 13 km distanţa) 

     

      Distanţele rutiere dintre principalele municipii ale regiunii : 

• Bacău – Botoşani 193 km, Bacău – Iaşi 130 km, Bacău – Piatra Neamţ 58km, 

   Bacău – Suceava 151, Bacău – Vaslui 83 km, Bacău – Bucureşti 294 km, 

• Botoşani – Bacău 193 km, Botoşani – Iaşi 125km, Botoşani – Piatra Neamţ 

145 km, Botoşani – Suceava 42 km, Botoşani – Vaslui 258 km, Botoşani – 

Bucureşti 499 km, 

• Iaşi – Bacău 130 km, Iaşi – Botoşani 125 km, Iaşi – Piatra Neamţ 145 km, 

Iaşi – Suceava 139 km, Iaşi – Bucureşti 430 km, 

• Piatra Neamţ – Bacău 58 km, Piatra Neamţ – Botoşani 145 km, Piatra Neamţ 

-Iaşi 139 km, Piatra Neamţ – Suceava 103 km, Piatra Neamţ – Vaslui 129 km 

Piatra Neamţ – Bucureşti 354 km, 

• Suceava – Bacău 151 km, Suceava – Botoşani 42 km, Suceava – Iaşi 145 km, 

Suceava – Piatra Neamţ 103 km, Suceava – Vaslui 216 km, Suceava-  

Bucureşti 457 km, 

• Vaslui – Bacău 83 km, Vaslui – Botoşani 184 km, Vaslui – Iaşi 71 km, Vaslui- 

-Piatra Neamţ 129 km, Vaslui – Suceava 216 km, Suceava – Bucureşti 

359km. 

 

CADRUL  ECONOMIC  şi  SOCIAL 

 

1. Caracteristicile socio-demografice şi contextul economic regional 

 

Răspândirea populaţiei într-un teritoriu evidenţiază deosebiri spaţiale de un gen  

aparte, generate de anumite condiţii de loc şi timp.Avem întotdeauna în faţă o 

diversitate de aspecte , mai mult sau mai puţin evidenţe cum sunt cele ce abordează 

populaţia având în vedere : 

• Numărul şi răspândirea acesteia în spaţiu; 

• Dinamica în trecut şi prezent; 

• Structura demografică şi mai ales social economică; 

• Mobilitatea în timp şi spaţiu; 

• Raporturile cu celelalte componente ale mediului geografic. 

      Cunoaşterea populaţiei nu se limitează la fenomenele demografice propriu-zise, 

ea studiază totodată modul de viaţă al omului, modul de organizare a teritoriului în 

care el îşi desfăşoară activitatea, deci aşezarile umane. 

       Regiunea Nord-Est este regiunea care din punct de vedere al statisticii demogra- 

fice atinge valorile indicatorilor de bază, cele mai ridicate din ţară. Acest fapt 

datorandu-se unui spor natural ridicat rezultat în special pe o  rată a natalităţii foarte 

ridicată de-a lungul timpului.În prezent Regiunea Nord-Est deţine următoarele valori 

ale indicatorilor demografici : 

✓ Numărul total ale locuitorilor = 3 695 831 pers; 
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✓ Sporul natural                                       -4,5 % 

✓ Natalitate                                   36 401 nascuti 

✓ Rata natalităţii                                       9,8%  

✓ Mortalitatea                               40 996 decedaţi 

✓ Rata mortalităţii                                    11,1%  

       Condiţiile geografice şi istorice au determinat o serioasă stagnare din punct de 

socio – economic, a Regiunii Nord – Est. Caracteristica economică a anilor 1960, era 

preponderent agrară iar nivelul de trai destul de scăzut. Aceasta a dus la o măsura de 

industrializare forţată din perioada 1965 – 1985 în scopul redresării economice prin 

achiziţionarea unor capacităţi de producţie moderne la nivelul statelor dezvoltate, 

fapt ce a determinat „crearea unei culturi industriale” , calificarea forţei de muncă şi 

formarea unui număr însemnat de specialişti.Cu toate acestea, dezvoltarea industrială 

s-a dovedit a fi mult prea diversificată, neconformă condiţiilor specifice regiunii, a 

resurselor naturale din punct de vedere cantitativ, energetice şi de mediu. 

       Astfel că perioada 1998 – 1999 a fost marcată de un maxim de recesiune atât la 

nivel naţional cât şi regional, de asemenea s-au făcut simţite efectele liberalizării 

cursului de schimb valutar, cât şi a programelor de restructurare în intreprinderile 

cu pierderi începute pe parcursul anului 1997.Managementul defectuos, datorat 

reticenţei la implementarea sistemului de asigurarea a calităţii producţiei şi 

produselor, a existenţei unei strategii de dezvoltare a intreprinderilor, a aplicării 

principiilor de marketing în promovarea produselor,împreuna cu pierderea pieţelor 

de desfacere şi reducerea nivelului de competitivitate a produselor, coroborarea cu 

lipsa resurselor de menţinere a investiţiilor, au determinat o scădere industrială 

accentuată, începand cu 1997, cu implicaţii grave asupra dezvoltării regiunii în 

majoritatea domeniilor. 

       Conform studiilor făcute de Comisia Naţională de Prognoză, graficul evoluţiei  

situaţia la nivel regional, a fost următoarea :  

- În 1999 descreşterea economică regională este cu 50% mai mare decât cea la 

nivel naţional; 

- În anul 2001 se înregistrează pentru prima dată o creştere economică de 8,32% 

superioară celei naţionale, ca efect atât al politicii monetare şi fiscale 

promovate la nivel naţional cât şi a fondurile de care a beneficiat Regiunea de 

Nord – Est începând cu 1999; 

- În anul 2003 creşterea economică de 8,32% a fost superioară valorii 

înregistrate la nivel naţional de 5,2%, 

- Dar în anul 2004, creşterea economică în Regiunea Nord – Est a fost de 5,4% 

sub nivelul celei naţionale de 8,4%, 

- După ce s-a înregistrat o creştere economică modestă de numai 2,2% în anul 

2005, în special datorită diminuării producţiei agricole ca urmare a ploilor şi 

inundaţiilor ce au afectat toate regiunile României, anul următor 2006 

creşterea PIB regional este mai substanţială respectiv de 5,6 % dar  inferioară 

valorii înregistrată la nivel naţional ( 7,0 %), 
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- În prezent 2012  PIB-ul Regiunii Nord – Est este de 55,4 mild lei adică 15,2% 

din cel total. 

      Unul din indicatorii ce furnizează informatii relevante cu privire la situaţia 

economică a regiunii, este produsul intern brut al Regiunii Nord – Est pe 

locuitor care este cel mai scăzut din UE dar şi din România 5,6 % până în 

2006. 

       În 2012 se află pe ultimul loc în ceea ce priveşte PIB-ul regional, care este 

doar de 61,8% din media naţională. 

   

             MEDIUL DE AFACERI 

 

          Companiile  au o inflexibilitate mai mare, sunt mai receptive la necesităţile 

pieţii, mai inventive şi abile în a răspunde cerinţelor consumatorilor, îmbunătăind 

mediul competiţional, amplificând preocuparea organizatorică şi creând condiţiile 

stabilităţii sociale. 

          

              FORŢA de MUNCĂ 

 

          Populaţia ocupată  este reprezentată printr-o valoare apropiată mediei pe ţară 

dar cu o tendinţa de scădere progresivă datorită atat gradului de tehnologizare 

industrială şi agrară , un nivel scăzut de calificare a populaţiei dar şi a fenomenului 

de deplasare a forţei de muncă atât în interiorul României cât şi în străinătate.  

         Conform datelor din anuarul statistic 2012, situatia poate fi reflectată de 

următoarele valori :      

➢ Resurse de muncă     2.399,3 mii persoane; 

➢ Populaţia activă civilă 1.266 mii persoane; 

➢ Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2012 , pe categorii de salariaţi a fost de 

524.204 muncitori; 

➢ Şomeri înregistraţi  73.290 ceea ce reprezintă o rată a şomajului de 5,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria Comunei Pînceşti                                                               Consiliul Local Pînceşti 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  A  COMUNEI  PÎNCEŞTI  2014-2020                     

16 

 

VENITURILE 
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Veniturile populaţiei la nivelul  Regiunii Nord – Est au următoarea confi- 

guraţie şi provenienţă: 

• Venituri totale   =  2 174,58 lei / luna / gospodărie; 

• Venituri băneşti     1 604,61 lei  din care : 

                                 -salarii brute                                    765,04 lei 

                                 -venituri din agricultură                     89,57 lei 

                                 -venituri din activităţi neagricole  

                                                     şi independente        92,44 lei 

                           -venituri din protecţie socială           517,75 lei 

                            -contravaloarea veniturilor în 

                            natură de salariaţi şi beneficiarii 

                            protecţiei sociale                                 39,26 lei 

                            -contravaloarea consumului de 

                            produse agricole din resurse proprii  530,71 lei 

 Caştigul salarial nominal mediu brut lunar pe categorii de salariaţi: 

                                                                                   1 638,00 lei; 

 Protecţia socială înregistrează cheltuieli anuale de 307 980 mii lei, 

                          -asigurări sociale cu un număr mediu de pensionari 

                           pe tipuri de asigurări –de stat        709 347 pers. 

                                                             - agricultori  167 830 pers. 
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             INFRASTRUCTURA SANITARĂ 

           La nivelul anului 2012 (1 ian.) Regiunea Nord – Est înregistra urmatoarea 

situaţie statistică în ceea ce priveşte dotarea cu unităţi sanitare pe tipuri de pro – 

prietate :  

✓ Spitale  - proprietate publică 50  

                          - proprietate privată 14 

        

✓ Policlinici - proprietate publică 3 

                - proprietate privată  9 

  

✓ Dispensare medicale 21     -  Cabinete 204 

 

✓ Cabinete stomatologice  - proprietate publică 285 

                                                                  -propritate privată    1 476 

 

             EDUCAŢIE  şi  INVĂŢĂMÂNT  

          Activitatea instructiv educativă la nivelul Regiunii Nord – Est, se desfasoară în  

unităţi şcolare ce reprezintă unităţi administrative de învăţământ cu personalitate  juri 

dică în care funcţionează unul sau mai multe niveluri educaţionale. Sunt considerate 

unităţi de învăţământ : gradiniţele  de copii, şcolile primare şi gimnaziale, şcolile  

speciale primare şi gimnaziale,  liceele, grupurile şcolare , şcolile de arte şi meserii, 

de maiştri, postliceale, instituţiile de învăţământ superior. Conform anuarului 

statistic, numeric Regiunea Nord –Est deţine următoare situaţie : 

✓ Invăţământul preşcolar  -unităţi  156 – nrumăr copii inscrişi  123 920 

                                                                   -personal didactic             6 388 

✓ Invăţământ primar + gimnazial - unit.710 –număr elevi          323 339 

                                                            -personal didactic           22 246 

✓ Invăţământ liceal            -unităţi  260 –număr elevi înscrişi     157 464 

                                                            -personal didactic           10 280 

✓ Invăţământ de arte, meserii şi de ucenici pe forme de învăţământ 

                                              -unităţi      1 –număr elevi                     2 323 

                                                                   -personal didactic                  24 

✓ Invăţământ postliceal şi de maiştri 

                                       -unităţi     17 –număr elevi                   79 466 

                                                             -personal didactic             1 360 

✓ Invăţământ superior      - institute   15 

                                       -facultăţi   75 

                                                            -studenţi înscrişi               66 356 

                                                           -personal didactic               3 659 

     Spaţii pentru desfăşurarea activităţii de învăţare : - Săli de clasă           21 500 

                                                                           -laboratoare               4 081 

                                                                           -săli gimnastică             641 

                                                                           -ateliere                         94 



Primăria Comunei Pînceşti                                                               Consiliul Local Pînceşti 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  A  COMUNEI  PÎNCEŞTI  2014-2020                     

20 

 

CULTURĂ şi SPORT 

     

        Unităţile în care se desfăşoară activitatea culturală şi sportivă sunt reprezentate 

prin biblioteci, cinematografe, instituţii pentru desfăşurarea spectacolelor, muzee, 

săli şi terenuri sportive. In acest sens situaţia numerică a acestor obiective este 

urmatoarea: 

 CULTURĂ - biblioteci  2 093 inventariind 26 456 286 volume; 

                    -cinematrografe 75 cu un total de  5 887 locuri în care s-au  

                     desfăşurat un număr de 28 032 spectacole; 

                     -instituţii pentru spectacole – teatre 5 în care s-au desfăşurat  

                    un număr de 2 087 sectacole şi concerte; 

                    -muzee  126 care au înregistrat 1 332 343 vizitatori. 

 SPORTUL inventariază urmatoarele obiective : 

                   -numărul  secţiilor  sportive este de      863 

                   -sportivi legitimaţi                           29 108 

                   -antrenori                                              945 

                   -instructori sportivi                               656 

                   -arbitri                                                1 048 

 

       ACIVITATEA DE CERCETARE  

 

      Este remarcabil reprezentată prin numeroasele centre de cercetare din oraşele 

universtare ale Regiunii Nord-Est : Iaşi, Bacău, Suceava. Diferitele concursuri 

internaţionale de inventică şi inovaţii au adus importante perfomanţe şi medalii 

inventatorilor şi cercetatorilor regiunii. 

      In cadrul centrelor de cercetare îşi desfăşoară activitatea  3 561 salariaţi pentru 

care  volumul cheltuielilor totale a fost de  172 243 mil. lei cheltuieli curente. 

 

       SECTORUL AGRICOL si SILVIC 

 

     Cadrul natural deosebit de generos al regiunii, cu un relief foarte variat: munţi, 

dealuri, podişuri şi lunci fertile, clima, hidrografia şi solurile, permit un fond funciar 

divers valorificat. Ca urmare a celor afirmate suprafaţa totală a acestuia însumează 

un total de 2 564 819 ha din care : 

✓  Terenuri agricole  -    2 122 735 ha arabil, 

                                         -      28 952 ha suprafaţa viticolă, 

                                         -      103 668 ha suprafaţa pomicolă 

✓  Terenuri aparţinând silvicului  - 1 191,9 mii ha şi o suprafaţă de  

                                                  3 141 ha destinate împăduririlor 

✓   Terenuri neagricole  1 562 248 h. 
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INVESTIŢII 

 
În ceea ce priveşte capitolul investiţii, conform datelor din anuarul statistic 

2013, Regiunea Nord-Est ocupă ultimul loc în ierarhia regionării României. Ceea ce 

interesează în modul de tratarea a acestui capitol, este existenţa investiţiilor nete care 

reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi montaj, 

pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării 

de mijloace fixe pentru dezvoltarea şi modernizarea, reconstrucţia celor existente, 

precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe 

existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi. 

    

 
 

        

   Investiţiile se raportează de către agenţii economici, atunci când sunt realizate 

din punct de vedere fizic. 

Investiţiile cuprind : 

• Lucrările de construcţii care reprezintă ansamblul lucrărilor 

construcţiilor noi, reconstruirea, dezvoltarea, modernizarea 

clădirilor cu destinaţie industrială, agricolă, de locuit precum şi 

spaţii pentru depozitare, hoteluri, spitaluri, săli de spectacole etc.; 

• Utilajele cu sau fără montaj reprezintă maşinile, echipamentele, 

liniile şi instalaţiile tehnologice care pot funcţiona numai după 

montaj şi cele care pot funcţiona fără montaj; 

• Mijloacele de transport sunt acele mijloace folosite pentru 

deplasarea în exteriorul şi interiorul unităţii, cum ar fi: mijloacele 

rutiere, feroviare, navale, aeriene şi speciale; 

• Lucrările geologice şi de foraj cuprind lucrările făcute pentru 

identificarea noilor rezerve de substanţe minerale utile, 
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promovarea  rezervelor de substanţe utile în categorii superioare, 

obţinerea datelor de proiectare a construcţiilor energetice, 

hidrotehnice, industriale, pentru determinarea structurii şi 

compoziţiei solului, regimului de apă freatică pe terenurile unde 

urmează să fie amplasate obiectivele de investiţii, forajul de 

exploatare, forajul de injecţie; 

• Alte cheltuieli de investiţie includ: cheltuielile efectuate pentru  

cumpărarea animalelor de muncă, de producţie şi reproducţie, 

plantaţii de pomi, viţă de vie, împăduriri, achiziţionarea 

obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, a 

exponatelor muzeistice şi pentru biblioteci, plata studiilor pentru 

cercetare şi proiectare pentru investiţii, comisionul băncilor 

pentru operaţiuni efectuate în legătură cu investiţiile, taxele 

notariale, vamale, de manipulare etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



Primăria Comunei Pînceşti                                                               Consiliul Local Pînceşti 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  A  COMUNEI  PÎNCEŞTI  2014-2020                     

23 

 

I. 2. JUDEŢUL  BACĂU  

 

        Scurt  istoric 

 

         Izvoarele scrise ca şi cercetările arheologice, atestă faptul că unitatea timpurie 

etno – culturală a populaţiei care locuia în spaţiul extracarpatic  şi-a menţinut 

permanenţa din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Diversitatea urmelor de 

cultură materială  rămase, dovedeşte  permanenţa locuirii teritoriului încă din Epoca 

neolitică. Obiectele din piatră şlefuită, din ceramică şi a altor obiecte casnice 

descoperite pe teritoriul judeţului, demonstrează că populaţia se stabilise în aşezări 

stabile  iar oamenii îşi procurau prin muncă cea mai mare parte a bunurilor necesare 

traiului (eneolitic – aşezarea fortficată de la Brad – cultura Cucuteni AB). 

         Pe teritoriul Judeţului Bacău, au fost peste 160 de staţiuni arheologice cu 

descoperiri din diferite faze ale epocii neolitice (Tg.ocna, Blăgeşti-Buda, Ţigăneşti, 

Gura Văii, Poiana Negri) 

        Epoca metalelor reprezintă a doua mare subdiviziune a istoriei străvechi din 

teritoriului Judeţului Bacău; epoca bronzului şi a fierului (Hallsttat-ului timpuriu şi 

mijlociu) este prezentă în numeroase locuri ale judeţului demonstrând o mare 

dezvoltare din punct de vedere economic şi social. 

        Epoca geto-dacică aparţine sfârşitului sec. IV şi începutul sec. III î.e.n. este 

bine reprezentată prin urme materiale ce constau din fragmente de chirpici de la 

locuinţe şi vetre, oase de animale, fragmente ceramice. unelte şi  obiecte de podoabă. 

Aceste materiale cât şi prezenţa vetrelor şi locuinţelor de formă ovală la suprafaţă 

sunt caracteristice  fazei „clasice” a culturii geto-dacice prezente la Răcătău, Poiana, 

Brad-Negri. 

         Perioada se caracterizează prin apariţia „davelor”-cetăţi sau fortificaţii închise 

cu şanţuri de apărare, sanctuare, pieţe pavate, canale de scurgere a apei pluviale dar 

şi a „aşezării deschise” din apropierea primelor în care se desfăşura activitatea 

agricolă şi meşteşugărească a întregii comunităţi. De asemenea trebuie amintită 

existenţa necropolei şi a tumulilor (morminte) în apropierea „davei”(Brad, Răcătău, 

Tiseşti ş.a) 

        Epoca medievală  este marcată de apariţia primelor formaţiuni socio-politice cu 

caracter feudal, aşezate îndeosebi pe văile apelor – Valea Siretului şi în locurile mai 

ferite din Subcarpaţi şi Carpaţi. O parte din acestea s-au dezvoltat şi întărit vechile 

aşezări fie au apărut altele mărind numărul aşezărilor omeneşti.  

        Valea Siretului a oferit posibilităţi diverse privind practicarea unor vechi 

îndeletniciri ale oamenilor din toate timpurilor: cultivarea  plantelor, creşterea  

vitelor, pescuitul, vânatul, precum şi diverse meşteşuguri legate de varietatea 

materialelor existente aici. Începând cu această epocă, valea devine principala cale 

de comunicaţie între ţinuturile nordice şi sudice fapt ce adus la înfiinţarea drumurilor 

comerciale şi înfiinţarea numeroaselor târguri şi mai apoi oraşe. La 6 octombrie 

1408, cancelaria domnitorului Alexandru cel Bun, emite documentul de atestarea a 

târgurilor Bacău şi Trotuş. Între anii 1681 şi 1700 atât ţinutul Bacăului cât şi al 
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Trotuşului cunoaşte o deosebită dezvoltare şi extindere teritorială încât s-a făcut 

necesară unirea acestora. 

         Prin „Legea Comunală” dată în 1864 de Al. I. Cuza denumirea de „ţinut” a fost 

înlocuită cu cea de „judeţ”; la această dată apare pentru prima oară denumirea de 

„Judeţul Bacău” aflat la „întretăierea drumurilor comerciale”  

         Epoca modernă continuă evoluţia şi dezvoltarea socio-economică a judeţului 

conform fenomenului general al întrgii ţări. Resursele naturale ale judeţului au 

permis o dezvoltare economică în domenii foarte diverse. 

                                                              

 

 AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 

 

  
 

        Situat în estul ţării, cu cea mai mare desfăşurare în bazinul Trotuşului şi 

cursului mijlociu al Siretului, cuprinde în teritoriul său parte din versantul estic al 

Carpaţilor Orientali (V) şi Colinele Tutovei (E şi SE). 

        Coordonatele geografice ce marchează situarea geografică în teritoriu sunt: 

meridianele de 26 şi 27 grade long. E, iar pe la sud de oraşul Bacău paralela de 46,30 

grade lat. N. 

        Linia sinuoasă a hotarelor, creează în ansamblu, impresia unei forme 

geometrice de paralelogram cu desfăşurare pe direcţia est – vest. 

        La nord Judeţul Bacău se învecinează cu Jud. Neamţ hotar stabilit printr-o linie 

convenţională. Hotarul estic, ce separă Jud. Vaslui urmăreşte interfluviul dintre Pr. 

Pereschiv şi Tutovei şi cel dintre Zeletin şi Tutova. 

Judeţul Vrancea reprezintă vecinătatea sudică a cărei hotar urmăreşte o linie sinuoasă 

stabilită de asemenea convenţiona, nemarcată de un factor geografic natural. La vest 

hotarul urmăreşte în general culmile M-ţilor Ciuc şi Nemira delimitând teritoriul de 

cel al Jud. Covasna şi Harghita. 

        În aceste limite, suprafaţa totală a judeţului este de 6606,15 kmp, cu reşedinţa în 

Municipiul Bacău. Cu această suprafaţă, Jud. Bacău se încadrează în categoria 

judeţelor mijlocii ale României (2,8 % din suprafaţa ţării). 
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        Proporţionalitatea  formelor de relief : Carpaţi. Subcarpaţi, Valea Siretului şi 

Pod. Moldovei, dispuse pe direcţie NS dau teritoriului un peisaj deosebit de 

armonios.  

        Altitudinile reliefului variind în funcţie de forme, între 1664 m din Vf Grinduş 

al M-ţilor Tarcău (max) şi 95 m în Lunca Siretului (min). 

       Cele 3 municipii Bacău, Oneşti şi Moineşti, polarizează întreaga activitate  

administrativă, economică,culturală şi edilitară a judeţului. 

 

 

 

o ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ la 1 ianuarie 2013 

 

     ¤     3   municipii : 

 
                          Bacău                                                   Oneşti 

   
 
                                                       Moineşti 

 
 

     ¤     5   oraşe: Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Tg. Ocna 

     ¤    85  comune 
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       CARACTERISTICI  GEOGRAFICE 

 

           Relieful 

      Corespunzător structurii geologice, peisajul formelor de relief este redat de culmi 

montane, dealuri subcarpatice şi podiş ce se succed, în trepte de la V la E. Valea 

Siretului împarte regiunea colinară în unităţi cu caracteristici geografice diferite : 

Subcarpaţii (V) şi  Pod. Moldovei (E). 

      Regiunea montană  reprezintă cca. 34% din suprafaţa judeţului, şi cuprinde 

precumpănitor componente ale grupei M-ţilor Trotuşului (culmi şi depresiuni). Sunt 

munţi de înălţime mijlocie, altitudinea medie fiind de 1000 – 1200 m iar maxima 

este de 1664 m –Vf. Grinduş – Tarcău şi minimele de 250 în văile şi Depr. 

Dărmăneşti.  

      Grupa M-ţilor Trotuşului cuprinde culmile: Goşmanului (N), Tarcău (N), Ciuc 

(V), Nemira (SV), iar în partea sudică se află în proporţie de 6% culmi ale M-şilor 

Vrancei.                                                             

     Valea Trotuşului străbate grupa muntoasă cu acelaşi nume, pe direcţie NV – SE 

iar în aval de Tg. Ocna este încadrată de mai multe nivele de terase şi culmi joase. Pe 

văile afluenţilor Trotuşului apar chei şi bazinete : Poiana Uzului, Valea Uzului, 

Poiana Sărată sau chiar mici defilee Goioasa-Straja  şi respectiv Bogata- Tg. Ocna. 

       Regiunea Dealurilor Subcarpatice ocupă  28% din suprafaţa judeţului, fiind 

alcătuită dintr-un şir de culmi separate de Carpaţi  printr-un uluc depresionar. 

Culmile reprezentative sunt Cl. Pietricica cu versanţi puternic înclinaţi şi înălţimi 

mari pe conglomerate (Capăta  740 m şi Cărunta 717m) separată de Carpaţi prin 

Dep. Tazlău. La sud de R.Trotuş se află Dl. Ouşoru separată de munţi prin Dep. 

Caşin. 

       Podişul Moldovei  ocupă 26 % din suprafaţa judeţului şi are în componenţa sa 

următoarele subdiviziuni : Cul. Siretului (11%din supraf. Jud.), vestul Colinelor 

Tutovei, iar în N o mică suprafaţă din Podişul Central  Moldovenesc – Col. 

Bălăuşeşti. 

      Valea Siretului are o luncă largă (3- 5 km), cursuri părăsite, terase, şi un glacis  

larg la contactul cu Subcarpaţii Tazlăului. 

      Colinele Tutovei, subunitate a Pod. Bîrladului, sunt alcătuite din culmile 

principale : Cucuieţi, Vîrlăneşti, Doroşan (564m), Huţanului – desfăşurate de la N la 

S cu altitudini ce scad în acelaşi sens de la 550 m la 250 m. Văile au lunci largi şi 

versanţi frecvent afectaţi de alunecări de teren, curgeri noroioase şi torenţi. În vest, în 

bazinul R. Parincea, există depresiunea de eroziune cu acelaşi nume.  

 

      CLIMA – unităţi climatice 

 

       Teritoriul Judeţului Bacău se încadrează în cea mai mare parte a sa climatului 

continental de dealuri şi podişuri, respectiv în districtul climatic al Subcarpaţilor 

estici, al Podişului Moldovei  şi într-o măsură mai restrânsă, cu extremitatea sa 
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vestică, în sectorul de climă montană, ţinutul climatic al munţilor cu altitudini medii, 

acoperiţi cu păduri. 

      Regimul climatic general al Jud. Bacău, constituie un exemplu de tranziţie 

gradată de la nuanţele de continentalism climatic pronunţat în E, la cel moderat în 

V. De asemenea, prezenţa treptelor de relief subcarpatic şi montan, constituie factori 

genetici ai unor partcularităţi topoclimatice dezvoltate pe spaţii ceva mai larg 

desfăşurate pe aliniamente orientate N-S. Vara este relativ caldă în cuprinsul 

judeţului, uşor răcoroasă pe culmile montane şi mai uscată şi călduroasă în E şi SE.  

       Valorile principalelor elemente climatice sunt după cum urmează : 

- radiaţia solară globală – sumele  medii anuale ale radiaţiei - 127 kcal/cmp  

- circulaţia generală a atmosferei – advecţia aerului uscat din N şi a                                                         

     celui continental din E, respectiv Asia , determină un accentuat grad de  

           continentalism cu prezenţa secetelor vara, 

- temperatura aerului – valorile medii anuale de +9,0 grade în est şi +2-3  

grade în vest 

- regimul precipitaţiilor atmosferice prezintă variaţii anuale în funcţie de  

anotimp şi forma de relief – cantitatea medie anuală fiind de 550 mm în 

E şi 1000 mm pe culmile montane. 

      -   dinamica atmosferică – frecvenţa medie anuală vânturilor determină o  

          predominare accentuată a circulaţiei aerului dinspre N, NV, NE şi mai  

          limitat din S şi SE. 

 

          HIDROGRAFIA  

 

          Apele de suprafaţă 

 

         Datorită varietăţii cadrului şi factorilor naturali. hidrografia  judeţului este bine 

reprezentată prin apele de suprafaţă. Râul Siret, care străbate teritoriul de la N la S, 

constituie colectorul principal al reţelei hidrografice. El intră în judeţ în apropierea 

localităţii Lereşti şi iese în dreptul localităţii Costişa la cca. 20 km amonte de 

confluenţa cu Trotuşul, desfăşurându-se în acest sector pe o lungime de 125 km cu o 

pantă medie de 0,60 %. Afluenţii cei mai importanţi sunt Bistriţa şi Trotuşul. 

        R. Trotuş ce izvorăşte din Culmea Păltiniş, are o lungime totală de 158 km şi un 

număr important de afluenţi: Asău, Tazlău, Ciobănuş. Slănic, Caşin, Uz ş.a. 

         R. Bistriţa, intră pe teritoriul judeţului în aval de oraşul Buhuşi, pe cca 42 de 

km se desfăşoară cursul inferior al acestuia vărsându-se în Siret în aval de Bacău. 

        La est de Lunca Siretului, în Colinele Tutovei, se îndreaptă pe direcţie N-S o 

serie de pârâuri afluenţi ai Bârladului : Tutova, Pereschiv, Zeletin, Berheci, Răcătău 

ş.a 

        În funcţie de densitatea reţelei hidrografice în teritoriu se individualizează trei 

zone: 

• zona muntoasă cu o reţea densă  - 1,2 -1,5 km/kmp; 
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• zona subcarpatică cu o reţea mai răsfirată dar cu un regim de scurgere cu 

caracter permanent – 0,8 – 1,2 km/kmp; 

• zona de podiş cu cea mai mică densitate şi cu un regim de scurgere în 

fluctuant în funcţie de caracterul torenţial al precipitaţiilor 0,8 km/kmp, 

Reţeaua hidrografică a judeţului Bacău, are o lungime totală de 2 513 km,  

însumată din: - R. Siret  125 km, 

                      - R. Bistriţa  45 km, 

                      - R. Trotuş  125 km 

                      - celelalte ape  2201 km       

                                                               

    

Lacurile 

 

     Cele mai importante lacuri din judeţul Bacău sunt cele antropice, ce au luat 

naştere ca urmare a amenajărilor făcute pe râurile Siret, Bistriţa şi Uz (Poiana 

Uzului). 

     Singurul lac natural este L. Bălătău, situat pe Izvorul Negru, afluent al Uzului 

(S=7 ha, adâncime 3,7 m, Vol = 150 000 mc.) ce a luat naştere printr-o barare 

naturală în 1883.  

       

      FLORA şi FAUNA (vegetaţia şi animalele) 

 

      Vegetaţia 

 

      Zona silvostepei  este localizată, pe o mică suprafaţă în SE-ul judeţului fiind 

alcătuită din pajişti secundare puternic stepizate (cu păiuşuri, fâscă, colilie etc.) şi 

terenuri agricole. 

      Etajul pădurilor de foioase este prezent, în partea estică a judeţului în Col. 

Tutovei , prin şleauri de deal, în care alături de gorun şi stejar, participă  în proporţii 

variate, alte specii de foioase: tei, jugastru, carpen, fag etc. Alături de acest etaj apar 

pajiştile de stepă acolo unde nu au fost înlocuite antropic cu plante de cultură. 

     Etajul pădurilor de molid ocupă suprafeţe relativ reduse, pe culmile mai înalte 

din NV –ul judeţului. Este interesantă apariţia unor endemisme proprii masivelor  

Şandru – Nemira  ( Rubus ocnensis, Hieracium levicaule, Saxifraga cymbalaria) 

     Vegetaţia azonală – prin lunci apar zăvoaie de sălcii, plop şi anin, presărate 

printre pajişti mezofile şi culturi. 

 

       Fauna  

 

       Domeniul forestier se caracterizează prin existenţa speciilor de pădure: cerbul, 

ursul, jderul, mistreţul, pisica sălbatică, vulpea, veveriţa, râsul (ocrotit). 

Avifauna este numeroasă, fiind reprezentată prin: cocoşul de munte, corbul, şoimul 

de scorbură (ocrotit), turturele, porumbelul sălbatic, auşelul etc. 
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      Ihtiofauna este reprezentată prin păstrăv şi lipan în cursurile superioare ale 

râurilor de munte, scobar, clean şi mreană în cursul mijlociu. 

      De-a lungul văii Siretului se axează unul dintre importantele drumuri de migraţie 

sud-est europene pentru vânat aripat : sarsela, raţa mare şi pitică, lişiţa, gârliţa, 

potârnichea. 

 

     Rezervaţii naturale 

 

      Prezenţa plantelor şi a asociaţiilor rare a permis delimitarea pe teritoriul judeţului 

a mai multor rezervaţii naturale cu caracter forestier: Parcul Dendrologic Hemeiuş, 

(47,5 ha), Dofteana (23,7 ha), Izvoru Alb (3 ha), Slănic Moldova (671,3 ha), Codrul 

secular Runc-Racova (57,5 ha), Arsura (34,5 ha) şi a celor botanice D. Perchiu (90,6 

ha) şi Grădina Botanică Prăjeşti (2,7 ha). 

 

 

 
  Parc dendrologic Hemeiuş - Castelul Roşu         Parc dendrologic Hemeiuş – Aleea cu trandafiri                                  

         
 
 Parcul Dendrologic Dofteana- intrare                      și foișor 
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        SOLURILE 

 

       Expresia interacţiunii elementelor cadrului fizico – geografic : relief, climă, ape, 

vegetaţie, facies petrografic, reflectă varietatea mare a tipurilor şi subtipurilor de sol 

: 

• cernoziomuri cambice, soluri cenuşii şi brune podzolite, asociate pe pante cu 

faze erodate şi chiar regosoluri în  Col .Tutovei şi Col. Bălăuşeşti ; 

• soluri aluviale şi lăcovişti în luncile Siretului, Bistriţei şi Trotuşului; 

• soluri brune podzolite şi soluri podzolite argiloiluviale, brune acide în 

regiunea subcarpatică, 

• soluri brune acide şi soluri brune podzolice frecvent scheletice cu grosimi 

reduse în zona montană, 

• soluri negre de fâneaţă umedă, pseudorendzine şi soluri brune eubazice 

local şi azonal;  

Folosirea intensivă a resurselor variate de sol necesită o atenţie mare în sen 

sul aplicării unei agrotehnici corespunzătoare condiţiilor pedologice. 

 

        RESURSE ale SUBSOLULUI 

 

        Structura geologică complexă justifică varietatea materialelor utile, concentrate 

mai ales în Subcarpaţi.  

➢ Zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale sunt cantonate îndeosebi în gresia de 

kliwa din zona externă a flişului dintre Tazlău şi oituz, Zemeş, Moineşti, 

Lucăceşti, Uture, Dofteana şi întreaga vale a Oituzului; de asemenea sunt 

întâlnite şi eploatările din formaţiunile miocene şi neogene ale zonei 

subcarpatice – Câmpeni, Tescani, Caţin sau chiar din Pod. Moldovei – 

Huruieşti şi Homocea mai ales gaze naturale. 

➢ Zăcămintele de cărbune brun  din bazinul Dărmăneşti şi lignit în 

formaţiunile pliocene de la S de Trotuş, 

➢ Sarea gemă ce apare în depozite aquitaniene subcarpatice : Tg. Ocna, 

Moineşti, Sărata; 

➢ Săruri de potasiu  identificate la Arşiţa, Stăneşti, Solonţ şi Găleanu; 

➢ Izvoare cu ape minerale (clorosodice, feruginoase şi sulfuroase) de la Băile 

Slănic, Moineşti, Tg. Ocna, Poiana Sărată, Sărata – Bacău ş.a. 

➢ Materialele de construcţii  - gipsuri  exploatate în zona Perchiu   

                                                        - gresiile de la E de Slănic Moldova, Ghimeş, 

                                                        - argile comune Măgura, Dofteana, Călugăra, 

                                                        - nisipuri şi pietrişuri din albiile princ. râuri 
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       POPULAŢIA JUDEŢULUI BACĂU 

 

      Populaţia stabilă 

     Conform datelor statistice obţinute după Recensământul din 2011, Jud. Bacău 

deţine cu 123 000 locuitori faţă de anul anterior - 2010  respectiv 583 583 persoane 

faţă de    716 260 persoane. 

      Structura etnică a judeţului se prezintă astfel : 

o 561 mii persoane  respectiv 96,1‰  români, 

o 15,3 mii persoane      -„-       2,6‰  rromi, 

o 4,4 mii persoane      -„-       4,4‰  maghiari 

o 1,6 mii persoane      -„-       1,6‰  alte grupuri 

      La această situaţie se se adaugă numărul de persoane care nu au dorit să-şi 

declare etnia se estimează şi cca. 1,4 mii, adică în procente peste 0,2% din populaţia 

stabilă a Jud. Bacău. 

      Din înregistrările făcute în cadrul acţiunii de recenzare a populaţiei în anul 2011 

a rezultat faptul că Judeţul Bacău ocupă locul  8 în topul celor mai populate judeţe 

din România după judeţele : Iaşi, Timiş, Constanţa, Suceava ş.a 

     Calculele făcute demonstreză faptul că populaţia judeţului a scăzut faţă de anul 

2002 (la recensământ) cu 17 %. 

     În ceea ce priveşte populaţia urbană a judeţului situaţia se prezintă după cum 

urmează:  

  

      Cu un total de 133 460 locuitori  Mun. Bacău deţine locul 10 după Municipiile 

Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Constanţa, Craiova, Suceava, Argeş.              

      Mediul rural se încadrează în acelaşi fenomen de scădere spectaculoasă, în acest 

sens cea mai reprezentativă comună este Dofteana cu peste 9 000 locuitori, urmată 

de Hemeiuşi, Letea Veche, Săuceşti, Roşiori, Măgura. 

      Din totalul populaţiei stabile a Judeţului 99,9%  (580 mii) se regăseşte în cele 

222,2 mii de gospodării ale populaţiei. Restul de aproximativ 3,6 mii persoane au 

fost înregistrată în spaţii colective de locuit sau sunt „persoane fără adăpost”. 

 

 

 

o Mun. Bacău  -   133 460 locuitori 

o Mun. Oneşti -    36 oo4 locuitori 

o Mun. Moineşti - 20 855 locuitori 

o Comăneşti        - 18 390 locuitori 

o Buhuşi             - 13 191 locuitori 

o Dărmăneşti     - 11 508 locuitori 

o Tg. Ocna         - 10 602 locuitori 

o Slănic              -   4 056 locuitori 
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   Fenomenele demografice înregistrate în Judeţul Bacău în anul 2012 comparativ  

                                                          cu anul 2011 

 

       În anul 2012 s-au născut un număr de 3 180 copii (+70 faţă de 2011) şi au 

decedat un număr de 4 516 persoane, rezultând un spor natural de -133 persoane. 

Rata natalităţii a fost astfel de 5,0 %, faţă de 5,2 % cât era în 2011, iar rata 

mortalităţii a fost de 10,0, faţă de 11,0 cât era în 2011. rata sporului natural a fost de 

-0,3 % faţă de +0,2 % în anul 2011.  

       Comparativ cu situaţia demografică la nivel naţional (natalitate 8,3%şi 

mortalitate 13,6%), Judeţul Bacău se încadrează într-un loc de mijloc, judeţul Iaşi 

aflându-se pe primul loc cu un spor natural de -351 iar pe ultimul loc. Jud. Tulcea 

cu -612.       În ceea cepriveşte mortalitatea infantilă cu referire la copii sub 1 an, s-a 

înregistrat o creştere la nivelul Judeţului Bacău, respectiv 45 de cazuri în 2012 faţă 

de 36 în 2011 (10,4%). Aceste valori situează judeţul la un nivel de mijloc având în 

vedere că Mun. Bucureşti înregistrează cel mai mic procent  3,6% şi cea mai mare 

valoare Jud. Galaţi de 21,5% . Pentru o cât mai relevantă imagine, datele pot fi 

exemplificate pentru Jud. Bacău comparativ cu Jud. Iaşi având valorile cele mai 

ridicate şi Jud. Tulcea cu valorile cele mai scăzute 

   Anul  2011 

 Judeţul  Născuţi vii Decedaţi Spor natural Născuţi morţi Decese sub 

    1 an 

Bacău      3 110     4 279     - 1 169           11         36 

Iaşi  (+)      4 063     4 167     -    104             7         34 

Tulcea  (-)         905     1 521     -    616           10         13 

   

 Anul 2012 

Bacău      3 180     4 516     - 1336             9         45 

Iaşi (+)      4 265     4 616     -   351             1         38 

Tulcea (-)         951     1 563     -  612            10         12 

 

        INFRASTRUCTURA 

 

Infrastructura fizică şi socială, configuraţia locală  dar şi patrimoniul imobiliar de 

care dispun aşezările Judeţului Bacău, contribuie în mod cert la atractivitatea pe care 

acestea o au pentru locuitori şi pentru mediul de afaceri. 

 

         Deservirea cu unităţi publice  

         Modul de viabilitate a acestora, se evaluează în funcţie de accesul populaţiei la 

„utilităţile publice” respectiv la alimentarea cu apă, canalizare şi staţii de epurare, 

telefonie şi telecomunicaţii în general ş.a.Existenţa acestora pun în evidenţă 

diferenţieri importante între mediul urban şi rural. Mediul rural este slab sau de loc 
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dotat cu utilităţi, fapt ce rezultă şi din datele statistice care arată că doar 25% din 

populaţie are acces la alimentare cu apă şi canalizare. 

 

       Infrastructura de transport  

       Face referire la calitatea căilor de comunicaţie rutieră (2 301 km) din teritoriul 

localităţilor, şi în aceeaşi măsură, confirmă accesibilitatea diferită a unităţilor 

administrativ teritoriale. Calitatea căilor de acces rutier, lasă de cele mai multe ori de 

dorit. 

       Din categoria căilor de comunicaţie terestră prezente pe teritoriul judeţului fac 

parte şi cele feroviare ( 226kmdin care 191 km electrificată) , cunoscut fiind faptul 

că atât magistrala Bucureşti-Suceava traverseaza judeţul pe direcţie S-N cât şi 

existenţa altor căi ferate cum ar fi Ciceu- Galaţi. De remarcat este faptul că Mun. 

Bacău dispune de una dintre cele mai noi şi moderne gări din ţară. 

       Transporturile aeriene sunt şi ele prezente prin funcţionalitatea aeroportului 

internaţional „G. Enescu),ceea ce conferă populaţiei avantaje nete faţă de alte zone. 

 

       CARACTERISTICI  ECONOMICE 

 

       Indicele Producţiei Industriale (IPI) – măsoară rezultatele activităţilor 

industriale de la o perioadă la alta sau de la o regiune la alta, care în ambele sensuri a 

înregistrat regres. 

       În Judeţul Bacău producţia industrială a scăzut cu 3% comparativ cu restul ţării 

dar o uşoară redresare începând cu al doilea semestru al anului 2012 respectiv o 

creştere de 0,6 % . În cadrul activităţii industriale a Regiunii de NE, Jud. Bacău 

ocupă penultimul loc. 

      Cea mai mare influienţă în scăderea acestui idicator, pe total judeţ, a avut-o 

industria prelucrătoare precum şi producţia şi furnizarea energiei electrice, termice, a 

gazelor, apă caldă etc. 

      Industria extractivă este singura ramură în care s-au înregistrat creşteri în această 

perioadă cu un indice modest de  0,7%. 

      Influenţe pozitive mai însemnate în creşterea industrială a avut-o industria 

alimentară de + 11,1 % şi fabricarea mobilei +24%. 

      Dintre ramurele cu influenţe negative mai pregnante au fost fabricarea 

substanţelor şi produselor chimice – 18,6%, producţie şi furnizare de utilităţi -6,2% 

urmată de prelucrarea lemnului  şi fabricarea produselor din lemn (cu excepţia 

fabricării mobilei). 

       Un element îmbucurător pentru Jud. Bacău este cifra de afaceri a crescut în  anul 

2012 cu 16,5 procente faţă de anul 2011, fapt ce clasează judeţul pe locul II în cadrul 

Regiunei Nord Est. Exportul produselor industriale a înregistrat  valoarea de 141 

mil. Euro ceea ce clasează Jud. Bacău pe locul III în cadrul regiunii după Jud. Iaşi şi 

Neamţ.  

        Judeţul Bacău a fost unul din cele mai industrializate judeţe din Moldova 

beneficiind totodată de cele mai variate resurse atât solice cât şi subsolice.Pe 
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domenii majore de activitate industrială, în funcţie de importanţa lor în judeţ, 

ierarhia este următoarea : 

❖ Industria  aeronautică (Mig 21 Lancer)  

❖ Industria chimică (petrochimică) 

❖ Industria alimentară 

❖ Industria materialelor de construcţie 

❖ Industria lemnului şi a hârtiei 

❖ Industria textilă 

 

         Investiţii, construcţii, locuinţe finalizate 

        Volumul total al investiţiilor realizate de către agenţii economici aflaţi în 

eşantion a înregistrat o creştere reală cu 12,2 % în primele luni din anul 2012 faţă de 

aceeaşi perioadă a anului 2011. Pe forme de proprietate, 71 % din volumul 

investiţiilor, aparţine sectorului privat, 15,6 % proprietate mixtă, 8,9% proprietate 

publică de interes naţional şi local, 2,2% proprietate exclusivă de stat, 1,7% 

proprietate străină şi doar 0,1% propritatea cooperatistă. 

          În structura volumului de investiţii, lucrările de construcţii deţin o pondere de 

38,2%, utilaje cu şi fără montaj 29%, mijloace de transport 27%. Valoarea lucrărilor 

de construcţii a fost în creştere cu 18% în primele luni ale anului 2012; lucrările de 

reparaţii curente deţin 51% iar lucrările de reparaţii capitale 11%. 

 

         Numărul de locuinţe terminate 

     Potrivit datelor actualizate ale Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău, în primele 

11 luni din 2012 s-au eliberat în întreg judeţul 1.164 de autorizaţii de construcţie 

pentru clădiri rezidenţiale, cele mai multe în mediul rural, respectiv 961. Scăderea 

faţă de anul 2011 a fost de 8,7 la sută, în mediul urban fiind înregistrată o scădere 

mai mare decât în rural. Pe de altă parte, “tot în primele 11 luni din 2012, numărul 

autorizaţiilor obţinute pentru locuinţele din aceste clădiri a fost de 1407, cele mai 

multe în rural – 1011. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011, creşterea a fost de 

nouă procente”. 

     În 2012 a scăzut şi numărul locuinţelor finalizate. Bacăul s-a aliniat din acest 

punct de vedere tendinţei naţionale. În primele nouă luni din 2012 au fost terminate, 

potrivit statisticii naţionale, 26.654 locuinţe, în scădere cu 2.430 locuinţe, faţă de 

perioada corespunzatoare a anului precedent. În Regiunea Nord-Est scăderea a fost 

de 456 de locuinţe. „În judeţul Bacău, numărul locuinţelor terminate în primele nouă 

luni ale anului a fost de 807, din care 663 în rural. Faţă de aceeaşi perioadă din 2011, 

scăderea este de 203 locuinţe”(după Direcția de Statistică). Comisia Naţională de 

Prognoză este de parere ca în 2013 piaţa construcţiilor va creşte cu 5 la suta. Nu la 

fel de optimişti sunt reprezentanţii Patronatului Societăţilor din Construcţii. 

„Prevedem un an cel puţin la fel de dificil precum cel precedent pentru că principalul 

beneficiar al marilor proiecte – statul – nu a alocat fonduri pentru investiţii care să 

deblocheze piaţa, cea mai mare parte a resurselor fiind alocate plăţii arieratelor. 
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Sectorul rezidenţial ramâne în continuare blocat până când piaţa de consum nu-şi va 

reveni”  

 

                  Efectivul de salariaţi estimat 

 

        La sfârşitul anului 2011 efectivul salariaţilor judeţului Bacău, a fost de 73 703 

persoane din care în ramurile industriale 24 316 din care : 

o Industria extractivă     7 796 salariaţi 

o Industria uşoară           6 367 salariaţi 

o Industria alimentară    5 862 salariaţi 

 
 

       Astfel efectivul de salariaţi ai judeţului Bacău, reprezenta 21,1% din efectivul 

regiunii, înregistrând cea mai mare dinamică  în comparaţie  cu celelalte judeţe  

(judeţul Botoşani care înregistra cel mai mic efectiv al salariaţilor). 

        Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 2011 a fost 8371,3 mii persoane , 

înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior cu 39,4 mii persoane. Rata de 

ocupare a fost de 59,6 % din care rata de ocupare a persoanelor de sex feminin 

57,9%. Activităţile cu un pronunţat grad de ocupare masculină sunt : 

o Industria extractivă  84, 1 %; 

o Industria construcţiilor şi a materialelor de construcţii 83,5 %; 

o Industria transporturilor şi a depozitării 83,2 %. 

 

         Activităţile cu un pronunţat grad de feminizare  sunt cele neindustriale 

preponderent : 

o Asistenţă socială 79,6 %; 

o Intermedieri financiare şi asigurări 75, 11 %; 

o Învăţământ  68,6 %; 

o Sănătate şi asistenţă medicală 79,6 %; 

o Administraţie publică şi apărare  56,7 %; 
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o Agricultură şi pescuit 54,1 %; 

o Alte activităţi şi servicii  55,3 %; 

    Pe forme de proprietate  repartizarea populaţiei ocupate este următoarea: 

o Sectorul privat  81,2 %; 

o Sectorul public  15,7 %. 

 

      După forma de proprietate a unităţii în care au lucrat, bărbaţii deţineau ponderea 

majoritară în populaţia civilă ocupată din sectoare mixte 63,0 % şi privat 54,9 % în 

timp ce femeile  erau preponderente în unităţile publice 58,9 %.  

     Conform datelor de la AJOFM Bacău, în anul 2012 (luna octombrie) populaţia 

activă la nivelul Judeţului Bacău a fost de 222 000 persoane ceea ce duce la 

penultimul loc al ocupării forţei de muncă. La nivelul acestui an valoarea ratei 

şomajului a fost de 6,03 %, numărul total înregistrat a fost de 13 396 din care 5 583 

femei. Din totalul şomerilor înregistraţi, 5 005 primesc indemnizaţie de şomaj. 

      În aceeaşi lună au intrat în evidenţa AJOFM Bacău 2 359 persoane în timp ce   

1 650 au ieşit din evidenţe prin încadrarea în muncă, sau la expirarea termenului de 

acordare a indemnizaţiei de şomaj sau a termenului de 6 luni prevăzut pentru 

acordarea serviciilor de informare, consiliere şi mediere pentru cei care nu au avut 

dreptul să primească indemnizaţie de şomaj.   

          

                      
        

                      

         Câştigul salarial mediu brut lunar    înregistrat în anul 2012 a fost în creştere 

valorică faţă de anul 2008 şi în descreştere  faţă de anul 2009  

 Cu valorile pe care le înregistrează, judeţul ocupă locul al  8 –lea în ţară după Mun. 

Bucureşti şi judeţele : Ilfov, Gorj, Cluj, Sibiu, Constanţa şi Argeş. Raportul dentre 

cel mai mare salariu mediu net din ţară (Mun. Bucureşti) şi cel mai mic (jud. 

Harghita) a fost de 2,0 %, acesta reprezentând 49,0 % din primul. 
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      Conform tabelului, valorile cele mai semnificative sunt reprezentate de sectorul 

de activitate al serviciilor respectiv: informaţii – comunicaţii şi intermedieri 

financiare şi asigurare. 

 
Judeţul Bacău 2008 2009 2012 

Total economie 1254 1319 1272 

Agricultuară, silvicultură şi pescuit 995 1066 1114 

Industrie, din care: 1148 1257 1364 

-Industria extractivă 2197 2255 2311 

-Industria prelucrătoare 947 1060 1171 

-Producţia şi furnizarea de energie electric şi termincă, gaze, 

apă caldă şi aer condiţionat 

2203 2230 2406 

-Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

1057 1121 1110 

Construcţii 1090 1153 1092 

Comerţ 897 976 946 

Transport, depozitare 1316 1462 1454 

Hoteluri şi restaurante 695 716 811 

Informaţii şi comunicaţii 1656 1653 2354 

Intermedieri financiare şi asigurări 2559 2311 2629 

Tranzacţii imobiliare 1074 883 872 

Activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice 1320 1291 1363 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 

suport 

764 772 845 

Administraţie public şi apărare; asigurări sociale din sistemul 

public 

2202 1868 1785 

Învăţământ 2178 2260 1502 

Sănătate şi asistenţă socială 1195 1176 1152 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreatice 921 1159 1018 

Alte activitaţi de servicii 639 752 767 

 

         SĂNĂTATE 

 

     Unităţile sanitare 

 

     În judeţul Bacău serviciile de sănătate publică sunt asigurate prin cele două 

forme:  

- în sectorul public, 

- în sectorul privat. 

      La sfârşitul anului 2012, sectorul public de ocrotire a sănătăţii deţinea  8 spitale, 

toate în mediul urban, în acest sens, Mun. Bacău deţine 3 unităţi spitaliceşti şi câte 

unul în oraşele Oneşti, Moineşti,, Buhuşi, 8Comăneşti şi Tg. Ocna. Tot în serviciul 

domeniului de sănătate funcţionează 8 dispensare medicale ( toate în oraşe) , un 

sanatoriu balnear în staţiunea balneo-climaterică Slănic Moldova, 3 policlinici ( în 

Bacău 2 şi Oneşti 1), un număr de 8 farmacii, 313 cabinete medicale îndividuale  din 

care 177 în mediul urban (56,5%) şi 136 în mediul rural (43,5%). 
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       Sistemul de învăţământ şi educaţie a beneficiat de asistenţă medicală prin 

cabinete medicale şcolare  toate în mediul urban şi un cabinet medical studenţesc. 

        De asemenea , au funcţionat 6 ambulatorii de spital, toate în mediul urban câte 

unul în fiecare oraş. 

        Cabinetele stomatologice individuale au fost în număr de 150 de unităţi în judeţ 

din care 104 în mediul urban (69,1 %) şi 46 în mediul rural (30,7 %). 

         Tot în domeniul public au funcţionat un număr de 12 alte tipuri de cabinete 

medicale  ce aparţin Casei Naţionale de Pensii, SC. Termoelectrica , Hidroelectrica, 

Transelectrica şi Ministerului Economiei şi Comerţului. 

          Sectorul  privat  de ocrotire a sănătăţii deţine 2 spitale (Bacău şi Podu 

Turcului), 25 cabinete medicale de medicină generală (14 în mediul urban şi 11 în 

mediul rural). Cele 14 cabinete din mediul urban sunt repartizate teritorial astfel : 6 

în Mun. Bacău, 2 în Moineşti, 4 în Oneşti, câte unul în Comăneşti şi Dărmăneşti iar 

în mediul rural : câte două în Ghimeş Făget şi Zemeş şi câte unul în comunele : 

Ardeoani, Bereşti, Tazlău, Blăgeşti, Corbasca, Dealu Morii, Dofteana şi Oituz. 

        Cabinete medicale de familie -21 din care 16 în mediul urban şi 5 mediul rural, 

        Cabinete medicale de specialitate -142 din care 138 în mediul urban 4 în rural, 

        Cabinete stomatologice - 91 din care 79 în mediul urban şi 12 în mediul rural, 

        Laboratoare medicale - 10 numai în mediul urban, 

        Laboratoare de tehnică dentară -33 numai în mediul urban din care 12 în 

Bacău,  

        Unităţi farmaceutice -115 farmacii din care  98 în mediul urban şi 17 în rural, 

        Depozite farmaceutice - din sectorul privat sunt în număr de 7 toate în Bacău.  

        

      ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

     Judeţul Bacău şi în special Mun. Bacău este reprezentat cu succes de forma de 

învăţământ superior. După anul 1990, imaginea acestuia a cunoscut o schimbare 

esenţială atât prin extinderea formelor de învăţământ (public/privat, cu taxă/fără 

taxă, de zi, la distanţă sau cu frecvenţă redusă) cât şi prin diversificarea domeniului 

de studiu şi specializărilor oferite, prin majorarea substanţială a numărului de locuri 

oferite la înscriere. 

      Astfel în cadrul Institutului de Învăţământ Superior, pe lângă secţiile de inginerie 

existente şi cea de ştiinţe economice, se remarcă debutul prin apariţia „Universităţii 

Bacău” în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea două facultăţi: 

- Facultatea de Inginerie; 

- Facultatea de Ştiinţe şi Lietre  cu secţiile : matematică- fizică, turism şi 

servicii, litere (româno-engleză, româno-franceză) biologie. 

      O mare importanţă in evoluţia învăţământului superior băcăuan, îl constitue 

înfiinţarea  Universităţii „George Bacovia” prima universitate privată din judeţ care 

în prezent cuprinde trei facultăţi distincte încât oferta locală este destul de bogată 

pentru cei care doresc să-şi continuie studiile mai aproape de domiciliu sau de 

serviciu 
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        TURISMUL 

 

        Obiective turistice 

 

        Frumuseţea şi varietatea cadrului natural, precum şi bogăţia elementelor cu 

caracteristic istoric şi social – cultural, conferă judeţului un potenţial turistic distinct; 

obiectivele fiind grupate în trei zone ; Trotuş, Bistriţa – Neamţ (prelungire) şi 

Bîrlad. 

        Subzona Trotuş-Slănic constituie aria turistică principală prin obiectivele 

diverse de la Ghimeş-Făget (ruinele Cetăţii Rakoczi), Brusturoasa (imp. Centru de 

meşteşuguritradiţionale), Oituz(Monumentul Eroilor căzuţi în Primul război 

mondial), Dofteana (Parcul Dendrologic), Dărmăneşti (Muzeul Etnografic, Poiana 

Uzului (L.Bălătău), Mânăstirea Caşin (mănăstirea), Tg. Ocna ( Salina),Mun. Gh. 

Gheorghiu-Dej (Muzeul de Istorie, Palatul culturii, monumentul de la Borzeşti şi nu 

în ultimul rând staţiunea balneoclimaterică Slănic Moldova care polarizează 

întreaga zonă turistic. 

 
                                 Imagini reprezentative din Slănic  Moldova 

                     
         Emblemă turistică a judeţului, staţiunea Slănic Moldova este unică în ţară prin 

diversitatea şi numărul (20) izvoarelor cu efect terapeutic, concurând cu cele de la 

Vichy (Franţa) şi Karlovy Vary (Cehia). Calităţile apelor din cele trei staţiuni 

europene  nu se mai regăsesc în alte locuri. De asemenea  însuşi cadrul natural şi 

peisajul urbanistic al localităţii reprezintă un obiectiv turistic demn de apreciat: 

culmile Nemirei ce străjuiesc valea R. Slănic, cu vegetaţia de un spacific aparte, 

clădirile ce îmbină armonios tradiţionalul şi noul arhitectural. 

        Cele 20 de izvoare răspândite pe o lungime de apr. 20 km sunt localizate în cea 

mai mare parte pe dreapta  râului şi pot fi întâlnite grupat (câte 3-4) sau individual. 

Deosebit de interesantă este diversitatea chimismului şi a efectelor terapeutice a 

acestor izvoare întrun perimetru destul de restâns. Principalele tipuri de izvoare: 

1. ape clorosodice,alcaline, calcaroase, carbogazoase, slab sulfuroase,bro- 

murate, iodate (unice în ţară şi în Europa), 

2. ape alcaline clorurate,carbogazoase, hipotone (tip Vichy – Franţa), 

3. ape alcaline slab feruginoase, necarbogazoase, 

4. ape sulfuroase, 
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5. ape feruginoase, 

6. ape vitriolice feruginoase şi silicioase, 

7. ape oligominerale reci (ex. Izvorul „300 scări”)  

 

                              
 

     Salina Tg. Ocna – pe valea pitorească a Trotuşului, în perimetrul oraşului Tg. 

Ocna, există mina de sare supranumită şi „inima sării”-„minunea din adâncul 

pământului”, „oraşul scufundat în adâncuri”. În „labirintul galeriilor” activitatea 

economică îmbracă forme diferite : extracţia şi prelucrarea sării, turism şi de 

tratament. 

      Noua şi moderna bază de agrement amplasată la 240 m adâncime oferă condiţii 

pentru relaxare, mişcare, tratamentul afecţiunilor respiratorii, reculegere în lăcaşul 

bisericii ortodoxe „Sf. Varvara” şi  cunoaştere în cadrul „Muzeului sării”. Atât 

biserica cât şi muzeul sunt fenomene culturale unice în ţară. 

      Caracterul mediului subteran este dat de următoarele date: 

- Temperatură = + 12 – 13 gr C.         Suprafaţa utilă = 8 900 mp,    

- Distanţa faţă de intrare = 3,1 km      Volumul util     = 6 100 mc, 

- Diferenţa de nivel -136 m,                 Înălţimea camerei =    8 ml 

        
     Biserica „Sf. Varvara” din salină                                        Baza de tratament din salină 
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     Subzona Tazlău cu obiectivele: casa Rosetti-Tescanu în care a trăit şi lucrat 

marele compozitor G. Enescu. 

 
                      Conacul Ghica                                                      Casa Rosetti - Tescanu            

                      
 

      Subzona Culuarului Bistriţa care include Mun. Bacău şi împrejurimi cu 

numeroasele muzee, case memoriale,parcuri, staţiuni dendrologice – Hemeiuş sau 

Grădina Botanică „Paul Ţarălungă”-Prăjeşti, arii naturale protejate – lacuri.  

 
                                    Gradina botanică „Paul Ţarălungă” - Prăjeşti 

         
 

      Subzona  turistică Bîrlad mai slab reprezentată de obiective turistice cu toate 

acestea, este marcată de cele două cetăţi dacice „Zargedava” de la Brad-Negri  şi 

Răcătău la care se adaugă numeroase biserici de lemn. 

 
                                    Sit-ul arheologic  „Zargedava”- Brad 
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    2. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI PÎNCEŞTI 

 

Aşezarea geografică 
                          

                         

              
                           
                                                                                                        
        Teritoriul Comunei Pînceşti se află situat în partea extren nord - estică a  

judeţului, având coordonatele geografice – 46 grade şi 21 minute 17 sec. lat.N  

                                                                    -27 grade şi 06 minute 08 sec.long.E 

şi limitat de:  

✓ la   N   Comuna  Parincea, 

✓ la   E   Comuna Găiceana, 

✓ la   SE Comuna  Corbasca 

✓ la   SV Comuna  Orbeni, Parava şi Răcăciuni despărţite de R. Siret, 

✓ la   V- NV Comuna Horgeşti 

Localităţile componente ale Unităţii Edministrativ Teritoriale Pînceşti sunt : 

 

➢ Loc. Pînceşti centrul adminstrativ – teritorial, 

➢ Loc. Chilia Benei, 

➢ Loc. Dieneţ, 

➢ Loc. Fulgeriş, 

➢ Loc. Fundu Văii, 

➢ Loc. Motoc, 

➢ Loc. Petreşti, 

➢ Loc. Soci. 
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Scurt istoric 

 

 Condiţiile naturale ale zonei, de luncă a R. Siret la „adăpostul” versantului 

vestic al Colinelor Răcătău, au constituit încă din cele mai vechi timpuri, elemente 

de bază ce au atras şi încurajat comunităţile umane să se stabilească în aceste 

ţinuturi. Avantajele oferite de mediul înconjurător prin existenţa reliefului colinar, al 

prezenţei pădurilor cu suprafeţe întinse, al apei în diferitele ei forme de existenţă, au 

făcut ca factorul uman să-şi poată desfăşura activităţi precum: cultivarea pământului, 

creşterea animalelor, meşteşugurile, vânatul şi pescuitului etc. 

  Teritoriul Comunei Pânceşti, prezintă urme de locuire încă din preistoric. 

Acest lucru este demonstrat de numeroasele monumente şi descoperiri arheologice 

tatând din perioada eneolitică – situaţie similară Zargedavei de la Brad – Negri. 

Descoperiri aparţinând Cult. Cucuteni au fost efectuate în sit-ul Fulgeriş – din 

punctul „Trei Cireşi” de către arheologul Lăcrămioara Istina. 

 Epoca bronzului este atestată de descoperirile făcute la Pânceşti, Soci şi 

Petreşti 

 

 

                           
                      Sit-ul  „Tamasidava”                              Săpăturile arheologice la Fulgeriş 

  

Principalul obiectiv arheologic al teritoriului Comunei Pânceşti este 

„Cetăţuia” ( amplasat greşit în Loc. Răcătău), unde au fost evidenţiate urme de 

locuire din : 

➢ epoca bronzului – Cultura Monteoru, 

➢ epoca fierului     -  Hallstatt – Cultura Cozia +Brad 

➢ cultura geto – dacică – sec. IV î.Hr. şi I d.Hr. 

 

              
 Necropolă tumulară şi obiecte cu valoare unică, descoperite în cadrul acesteia 
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 Aşezarea geto – dacică face parte din rândul centrelor de autoritate „davă”  şi 

identificat cu sit-ul „Tamasidava” menţionată documentar de geograful alexandrian 

Claudios Ptolemaios  în lucrarea „Îndreptar geografic” scrisă în sec. II d.Hr. 

 Zona cercetată devenită apoi „staţiune de cercetări arheologice” a fost 

monitorizată de arheologul Viorel Căpitanu care a descoperit numeroase obiecte 

multe cu valoare de unicat în cadrul perioadei civilizaţiei geto-dacice, în prezent 

aflate în cadrul Muzeului „Iulian Antonescu”  Bacău. 

 La cca. 1 km la E de loc. Pânceşti se află necropola tumulară asociată 

centrului rezidenţial. Alte vestigii aparţinând epocii geto – dacice, au fost 

descoperite în „Vatra Satului” la Pânceşti şi Soci. 

 În Pânceşti s-au descoperit şi vestigii carpice şi medievale ceea ce 

demonstrează continuitatea locuirii pe aceste pământuri. 

 Prima atestare documentară a Satelor Pânceşti şi Dieneţ, datează din anul 

1471, într-un act semnat de Domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare în favoarea 

boierului Isaia din Răcătău. Cele două localităţi sunt menţionate şi de Dimitrie 

Cantemir în lucrarea „ Descriptio Moldavae” (1714 – 1716). 

 La sfârşitul sec. XIX-lea, Teritoriul Administrativ Pânceşti făcea parte din 

Plasa Siretul de Jos a Jud. Bacău şi avea în componenţă Satele : Pânceşti, Dieneţ, 

Dealu-Dieneţ, Fulgeriş, Valea lui Motoc şi Răstoaca, având în total 1 624 locuitori 

ce trăiau în 406 gospodării. 

 De asemenea, în comună la acea dată, exista o şcoală cu 18 elevi, două biserici 

(la pânceşti şi Dieneţ) iar principalii proprietari de terenuri erau : Statul Român, 

moşierul Nicolae C. Negel şi moştenitorii lui I. Strat şi Ion al Sandului, având în 

componenţă Satele: Fundu Văii, Soci, petreşti şi Valea lui Neni cu 1318 locuitori. 

 Existau şi aici 2 biserici – la Petreşti şi Soci şi o şcoală cu 32 elevi iar 

principalii proprietari funciari erau moştenitorii lui Alexandru Vidraşcu. 

 Anuarul SOCEC din anul 1925 consemnează desfiinţarea Com. Petreşti şi 

inclusă  Comunei Horgeşti iar Com. Pânceşti  făcând parte din Plasa Răcăciuni a 

aceluiaşi judeţ cu următoarea componenţă : Satul Dieneţ, Dealu, Fulgerişu, Pânceşti 

şi cătunele Chilia, Motoc şi Răstoaca, populaţi totală fiind de 1961 locuitori. 

 În Legea Administraţiei Publice din 1931 este consemnată existenţa în Com. 

Pânceşti Satele Chilia Benei, Dealu – Dieneţ, Dieneţ, Fulgeriş, Motoc şi Pânceşti- 

Raionul Bârlad ca mai târziu respectiv în anul 1950 să fie transferată Raionului 

Bacău. 

 „Noua Împărţire Administrativ – Teritorială din 1968” a adus câteva 

modificări în teritoriu : Satul Dieneţ Vale a fost desfiinţat şi comasat Pânceştiului, 

Satul Dieneţ Deal a luat denumirea de Dieneţ, iar Com. Petreşti desfiinţată şi anexată 

Com. Pânceşti. 
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                           RELIEFUL şi GEOMORFOLOGIA 

 

            
 

        Relieful predominant este cel de deal- 5837 ha din cele 7037 ha ( suprafaţa 

totală) ceea ce reprezintă 80% şi doar 20% adica 1400 ha aparţin zonei joase de 

luncă (conf. Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Judeţului 

Bacău). 

Relieful comunei, reprezintă limita generală dintre Podişul Bârladului 

respectiv Colinele Răcătău şi R. Siret. 

Concret teritoriul se află la interferenţa Depresiunii Parincea cu Lunca 

Siretului, flancate în partea estică de Culmea Vestică a Colinelor Răcătău. 

 

 Din punct de vedere structural şi litologic, relieful comunei, corespunde cu 

partea sudică a Platformei Moldoveneşti, cu o constituţie omogenă şi o slabă 

mobilitate tectonică, aceasta condiţionează structura bietajată a platformei şi 

dispoziţia monoclinală a sedimentelor cuverturii. 

 Evoluţia şi alcătuirea geologică a acesteia, ca parte integrantă a Podişului 

Moldovei, cât şi întregul ansamblu de condiţii şi factori ce ţin de domeniul modelării 

externe se refelctă în mod clar în peisajul geografic al acestui ţinut, şi în special în 

morfologia sa. 

 Caracterul şi înfăţişarea reliefului, derivă din alcătuirea geologică a zonei ce 

impune o diferenţiere a acţiunilor modelatoare ale factorilor externi. 

 Structura monoclinală a depozitelor geologice de suprafaţă, este pusă în 

evidenţă de frecvenţa asimetriilor morfologice, fragmentarea orizontală şi verticală a 

teritoriului. 

 Teritoriul comunei se dezvoltă în bună parte în lungul unei axe N-S 

reprezentată de văile pârâurilor din teritoriu. 

 Valea drenată de Pr. Pînceşti este o vale asimetrică, de tip subsecvent cu 

versantul estic abrupt, marcând frunţi de cuestă afectate de fenomene erozionale – 

ravene şi torenţi, alunecări de suprafaţă –aşa cum apar pe pantele estice  ale 

dealurilor Palancii, Chilia Benei sau Dieneţ unde se individualizează văi înguste cu 

aspect torenţial, cu adâncimi de la 3 la 8 m. 

 Versantul vestic este mult mai domol cu platouri înalte, cu destinaţia de teren 

agricol, având pante de până la 10% cu văi consecvente, formate pe suprafaţa 
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structurală a cineritelor meoţiene, aşa cum sunt : Valea Caselor între Dealul 

Motocului la E şi Dealul Pădurea Chiriloaia la V; Valea Mericica şi Valea lui Lazăr 

între Dealul Pădurea Chiriloaia la E şi Dealul Colacului la V; Valea Glodurilor între 

Dealul Colacului la E şi Dealul Şoimului la V. 

 Toate aceste văi sunt înguste, cu tronsoane ravenate pe care se concentrază 

torenţial precipitaţiile scurse pe versanţii dealurilor limitrofe. 

 Distribuţia înălţimilor în cadrul formelor de relief, este destul de echilibrată, 

cu un maxim de 522 m şi un minim de 54 m în luncă la confluenţa Pr. Soci şi R. 

Siret. Geodeclivitatea  se menţine în jur de 3 grade în cuprinsul platourilor şi a 

interfluviilor iar energia pantelor de relief este diferită în partea nordică faţă de cea 

sudică respectiv 20% şi 12% ca urmare în primul rând a structurilor geologice. 

    

       GEOLOGIC  şi  GEOMORFOLOGIC 

  

 Predominarea rocilor moi, argilo-nisipoase ale cuverturii neogene , se 

reflectă în relieful întregului ţinut. Depozitele de luturi  leossoide ce ocupă spaţii 

importante sub forma cuverturilor subţiri, generează unele procese şi forme specifice 

de relief : câmpuri înalte, cornişe şi abrupturi verticale  formate prin procese de 

desprinderi columnare şi de surpări prezente la marginea tuturor interfluviilor. 

 Dominarea nisipurilor argiloase, se înscrie în peisaj prin versanţi cu 

microforme de eroziune  mereu proaspete şi spălări accentuate prin formarea unor 

mici glacisuri coluviale. 

 În zonele colinare ale Răcătăului se semnalează doar câteva platouri 

structurale mici, formate pe seama cineritelor meotice cum sunt cele dintre Siret şi 

Col. Răcătău. Fragmentarea platourilor este făcută îndeosebi de văi subsecvente şi 

consecvente. 

 Paralelismul văilor şi interfluviilor alungite pe zeci de kilometri, precum şi 

direcţia acestora, sunt mărturii ale unor etape relativ recente în evoluţia 

geomorfologică a ţinutului. 

 Relieful fluviatil cel mai tânăr relief, este prezent în teritoriul comunei prin 

existenţa Luncii Siretului şi a afluenţilor acestuia, marcat de depozitele de terasă mai 

uniforme predominant nisipo-lutoase cu prundişuri puţine sub formă de luntile 

provenite din remanieri locale sau din preluarea prin transport a unor fragmente de 

calcare  şi gresii sarmatice. 

 Studiile geologice şi geomorfologice actuale au constatat o evoluţie 

geomorfologică normală conformă straturilor sedimentare, determinată de  

activitatea selectivă a factorilor denudaţiei. Procesele cele mai active de eroziune 

localizându-se în bazinele superioare ale pârâurilor, pe fruntea cuestelor şi 

versanţilor cuestiformi. Ele sunt reprezentate prin mai multe generaţii de alunecări 

(vechi şi noi) şi prin organisme torenţiale (ravene şi ogaşe) a căror intensitate şi 

extindere au căpătat mari proporţii în cuprinsul versanţilor defrişaţi în ultimul secol 

de exemplu râpa din punctul „La Cot” – (spre Răcătău) ce necesită lucrări imediate 

de întărire a malurilor, a împiedicării dezvoltării organismului torentului prin lucrări 
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specifice şi împăduriri cu specii de arbori cu rădăcini firoase (pentru fixarea  

terenului) 

 În văile principale se remarcă prin văi largi, pante extrem de reduse şi un 

depozit aluvionar gros, rezultat îndeosebi din aport lateral, ca urmare a unei 

retrageri active a versanţilor. 

  

         HIDROGRAFIA 

 

       Teritoriul Comunei Pânceşti se remacă prin existenţa ambelor forme de 

existenţă: 

o ape de suprafaţă – curgătoare şi stătătoare (râuri şi bălţi), 

o ape subterane – freatice şi acvifere. 

       Principalul element hidrografic al teritoriului, îl constituie R. Siret ce colecteză 

apele Pârâurilor Pînceşti, Soci şi Fulgeriş cu afluenţii lor. 

 

 

                  
              La cofluenţa Fulgerişului cu Siretul                  Lacul Răcăciuni vecin comunei 

 

Regimul de alimentare este specific zonei colinare joase –predominant pluvio 

–nival, ceea ce se răsfrănge în regimul scurgerii cu debit mediu multianual de 5 l/s.        

      Volumul maxim scurs pe sezoane, se înregistrează în general primăvara (aprilie-

iunie), iar cel minim iarna (decembrie –februarie) când se scurg în medie cca.40-

45%şi respectiv 11-12% din volumul mediu anual (după înregistrările de la staţiile 

hidologice din zonă). Debitele lichide maxime anuale pot înregistra între 50 – 250 

m/s iar debitele solide multianuale reprezentate prin aluviuni în suspensie, pot atinge 

valori de 1 t/ha/an. 

 Repartiţia neuniformă a precipitaţiilor şi a scurgerii lichide, ce caracterizează 

zona şi comuna în acelaşi timp, cât şi rezervele de apă insuficiente, impun 

amenajarea unor bazine locale de acumulare. 

       Fenomenul de îngheţ : gheaţă la mal, curgeri de sloiuri, se înregistrează iarna             

şi au o durată variabilă cu o medie de 50-60 de zile. Podul de gheaţă apare în medie 

o dată la doi ani şi are o durată maximă de 20 zile. 

      În cea mai mare parte, teritoriul comunei este drenat pe o axă  N-S de văile  Pr. 

Pânceşti, Mare, Petreşti şi Socilor. 
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      Pârâului Pînceşti, reprezintă principalul curs de apă afluent al R. Siret pe partea 

stângă şi este la rândul său colector al Pr. Cucora cu un regim de curgere cvasi-

permanent. 

     Pârâul Fulgeriş face limita de S-E pe o lungime de 7,5 km şi are un sistem 

hidrografic relativ restrâns cu afluenţi exclusiv torenţiali cu văi scurte de 300-700 m 

şi adâncimi mari de 5 la 17 m. 

   

    În ceea ce priveşte prezenţa apelor stătătoare, acestea şi-au redus semnificativ aria 

ca urmare a lucrărilor de asanare şi amenajări funciare din lunci din anul 1985.  Prin 

urmare  suprafaţa luciului de apă al bălţilor existente s-a restrâns considerabil. 

     Apele subterane  sunt reprezentate atât prin stratul de apă freatică cât şi cel 

acvifer (de adâncime) ca urmare a aliniamentelor de izvoare de pe fruntea de cuestă, 

cât şi a celor de la baza versanţilor de platou. 

     Adâncimea medie este de 1-2 m în lunci şi 10-11m şi chiar 14 m pentru zona de 

platou. 

     Un element hidrologic demn de amintit, îl prezintă apele de adâncime a căror 

debit şi presiune este deosebit de important; tot în aceste zone excesul de apă duce la 

fenome de înmlăştinire.   

 

        CLIMA 

 

        Din punct de vedere climatologic, teritoriul se încadrează subclimatului de deal 

şi podiş cu nuanţe de continentalis pronunţat şi cu particularităţi topoclimatice locale 

în funcţie de : - orientarea şi expoziţia culmilor, 

                  - existenţa sau absenţa diferitelor forme de vegetaţie, 

                  - prezenţa sau absenţa apei 

                  - factorul antropic. 

        În general trăsăturile esenţiale ale anotimpurilor sunt acele de vară călduroasă şi 

secetoasă şi iarnă geroasă cu variaţii ale cantităţilor de zăpadă de la un an la altul 

cu prezenţa „Crivăţului” viscolind zăpada. 

       Elementele climatice definitorii sunt reprezentate prin următoarele valori: 

➢ radiaţia solară globală medie anuală este de 10 kcal / cmp, 

➢ temperatura aerului medie anuală este de 9 grade C din care temperatura 

medie a lunii iulie este de 12 grade C,  iar a lunii ianuarie de -4 grade C 

➢ precipitaţiile atmosferice medii anuale sunt de 550 mm. 

În general iernile sunt caracterizate de ninsori reduse cantitativ şi în general          

viscolite iar stratul de zăpadă relativ subţire nu durează decât până în prima decadă a 

lunii martie.  

         Specificul general al verii continentală cu accente excesive: călduroasă cu ploi 

în avarsă şi de scurtă durată. Dinamica atmosferică este determinată de circulaţia 

dominantă din N,NE şi E din Europa extrem estică şi asiatică cu un grad accentuat 

de continentalism. 

        Ca fenomene meteorologice de risc şi impact negativ pot fi amintite : 
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*   îngheţul la sol primăvara târziu primăvara (mai) şi toamna timpuriu(octombrie) 

*   seceta – fenomen frecvent şi relativ accentuat în ultimul timp şi mai prelungită    

     ca durată, 

*    grindina îşi face apariţia de regulă o dată cu ploaia torenţială după o lungă peri- 

      oadă de secetă. 

 

      SOLURILE 

 

      Reprezintă expresia interacţiunii elementelor fizico-geografice : factor petrogra- 

fic, relief, climă, vegetaţie şi nu în ultimul rând factorul antropic. Datorită acestora, 

pe teritoriul comunei  îşi fac  prezenţa numeroase tipuri şi subtipuri  de soluri de la 

cernoziomuri, soluri cenuşii, soluri brune podzolite asociate pe pante cu cele erodate 

la lăcovişti şi regosoluri. 

 

       În lungul luncilor Pr. Soci şi Fulgeriş şi a celorlalte pârâuri sunt localizate soluri 

aluviale, nisipoase, hidromorfe-lăcovişti. 

 

        Grupele de soluri predominante şi specifice teritoriului Pincesti sunt soluri 

brune argiloiluviale tipice: 

 

▪ soluri brune argiloiluviale tipice erodate slab ( la S –E de loc. Pânceşti  ), 

▪ soluri brune luvice, 

▪ soluri brune luvice tipice erodate modest, 

▪ soluri brune luvice eumezobazice tipice, 

▪ soluri brune luvice eumezobazice tipice erodate modest (în zona de pantă) 

▪ soluri luvice eumezobazice gleizate modest, 

▪ soluri gleice tipice, 

▪ regosoluri tipice (în jurul pădurilor ), 

▪ protosoluri tipice  

▪ soluri aluviale tipice lutiere (Lunca Pr. Fulgeriş şi Soci) 

▪ soluri aluviale gleizate nisipo-argiloase (în Lunca Siret), 

▪ erodisoluri tipice (de-a lungul văilor), 

▪ soluri desfundate argiloiluviale (de-a lungul văilor. 
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FLORA şi FAUNA 

 

    
   Pădure specifică „şleau”                                       Vegetaţie şi faună de luncă 

      

Componente esenţiale ale cadrului natural, flora şi fauna aparţin arealului de stepă 

şi silvostepă restrânsă, aceasta fiind înlocuită cu plante de cultură. În spaţiile în care 

factorul antropic nu şi-a pus amprenta, se întâlnesc pajişti secundare puternic 

stepizate şi cu păşuni în care predomină elemente ca: fâsca, colilie (Stipa joanis – 

Festuca valesiaca), bărboasă (Botrichloa ischaenum), pelin (Artemisia), pirul 

crestat (Agrypiron). 

     Vegetaţia ierboasă a luncii este reprezentată de plante iubitoare de umezeală şi 

apar în special în zona bălţilor asanate, în care surplusul de umezeală permite 

apariţia şi dezvoltarea stânjenelului de baltă (Cris pseudocomunus), laptele câinelui 

(Euphoria palustris), coada vulpii (Alopecurus pratensis), firuţa (poa pratensis)etc. 

      Dintre plantele  de nisip din Lunca Siretului, specifice sunt : scaiul dracului 

(Eryndgium gerardiana) şi arbuşti pitici ce intră în componenţa tufişurilor scunde cu 

porumbar (prunus spinosa), murul (Rules caesius), măceşul (Rosa canina) etc. 

      Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin zăvoaie a căror specii  dominante sunt: 

plopul (sp. Popullus alba) şi salcia ( Salix alba şi fragelis). Pădurile din zona înaltă 

aparţin „şleaurilor de deal”,  

▪ suprafeţele ocupate de pădure însumează suprafeţe modeste, cele mai 

reprezentativ fiind : pădurea „Valea lui Dan” (la sud de Pânceşti) şi 

„Dealul pe Argea”( spre loc. Dieneţ. 

         Componistica arboricolă a acestora aparţine amestecului de stejar pedunculat 

(Quercus robur  şi  Q. Ceris), gârniţa (Quercus fraineto), cu carpen (Carpenus 

betulus),  jugastrul (Acer campestre), arţar (Acer tataricum), tei (Tilia cordata şi T. 

Thomentosa), cireşul sălbatec (Cerus avium), mărul pădureţ (pirus crestatum), 

plopul tremurător (Populus tremula) etc. 

         Dintre arbuşti, reprezentanţi sunt sângerul (Cornus sanguinea), cornul (Cornus 

mas), alunul (Corylus avellana) etc.   Primăvara etajul – cel ierbos- este dominat de 

ghiocei (Galantus nivalis), viorele (Scilla bifolia), brebenei (Coridalis solida) etc. 

         Fauna arealelor de stepă şi silvostepă este populată de mamifere mari şi mici, 

rozătoare, păsări, reptile şi insecte; dintre mamiferele mari, reprezentative  sunt : 
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căprioara (Capreolus), iepurele (Lepus europens), lupul (Canis lupus), vulpea 

(Canes vulpes), veveriţa (Sciurus vulgaris). 

 

         RESURSE NATURALE  

 

        Din gategoria resurselor  regenerabile – pentru timpul analizat – importanţă 

majoră prezintă solul, terenul agricol, apele şi pădurile. 

        După modul de folosinţă terenul agricol 4 454 ha, prezintă următoarele 

repartiţie  (la nivelul anului 2013): 

Fond 

funciar 

Suprafaţa 

agricolă 

Suprafaţă 

arabilă 

Suprafaţa 

forestieră 

Suprafaţă 

Păşuni + 

făneţe 

Supafaţă  

viticolă 

Suprafaţă 

pomicolă 

7 037 ha 4 454 ha 3 353 ha  1983 ha    898 ha   148 ha    55 ha 

      

 Din care (conform fişei transmise de Autoritatea Locală Pînceşti) : 

a) extravilan (în ha) 

Suprafaţă 

totală 

Teren 

agricol 

Teren 

arabil 

Păşuni şi 

fâneţe 

    Vii     Livezi  Suprafeţe 

împădurite 

  6 563 3 580        920    48       8    1 905 

 

b) intravilan (în ha) 

Teren 

agricol 

Teren 

arabil 

Păşuni Fâneţe      Vii   Livezi  Teren 

împădurit 

     474      90      -     52     100       4       - 

 

c) teren neagricol – categorii (în ha) 

Curţi 

construcţii 

 Drumuri  Lucii de apă  Alte situaţii 

     166         142          155           102 

 

 

     Arealele ocupate de păduri sunt specifice zonei de „şleau”- păduri în amestec a 

căror elemente sunt arătate mai sus, poartă denumiri din toponimia locală cum sunt : 

Pădurea Chiriloaia, Talpalaia, Măgura ş.a. 

 Din totalul suprafeţei comunei, situaţia pădurilor şi a altor tipuri de suprafeţe 

forestiere, s reprezintă 28,9 % ceea ce reprezintă mai mult decât o pătrime din fondul 

funciar. 
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POPULAŢIA 

 

         Din punct de vedere demografic, Comuna Pînceşti se încadrează în categoria 

comunelor cu un număr de 4 354 locuitori  (conform Anuarului Statistic -2013 

realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău ). 

 

Evoluţia numerică a populaţiei comunei pe sexe: 

 

Nr. 

crt 

 

Specificaţie 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 Pînceşti 

Total 

 

4 369 

 

 4 353 

 

4 349 

 

4 323 

 

4 344 

 

 4 354 

1 Masculin  2 266  2 248 2 246 2 230 2 233  2 239 

2 Feminin  2 103   2 105 2 103 2 093 2 111  2 115 
 

 

          

 

 

 

                         
  Datele recensămintelor anterioare anului 2011 reflectă următoarea situaţie 

statistică: -între anii 1966 – 1992 populaţia totală a scăzut cu cca. 978 persoane (rata 

medie totală a scăderii fiind de aproximativ 7,9%), 

                 -  între anii 1992 – 2002 populaţia creşte cu cca. 376 persoane (rata medie 

anuală fiind de 10,6 %) 

                  - între anii 2002 – 2011 populaţia scade cu 464 locuitori (rata medie fiind 

anuală fiind de 5,9 %) 

         Tendinţele elementelor demografice componente ale indicatorului populaţie : 

o Natalitatea medie anuală (2007-2012) -5,08 % 
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o Mortalitatea medie anuală (2007- 2012) – 56 %) 

o Spor natural rată medie anuală (2007-2012) - 7,2 % 

o Formare de noi familii (2007 – 2012) – 15,3 % 

 

Din analiza structurii populaţiei pe sexe  şi vârste din totalul populaţie 

 

  Populaţia de sex masculin   Populaţia de sex feminin 

                     51,3%                  48,7 % 

 

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei : natalitate, mortalitate, spor  

natural, situaţia se prezintă astfel : 

 

        Numărul născuţilor vii pe localitate /an/ 1000 locuitori 

 

   2007    2008   2009   2010   2011   2012 

Pînceşti     48      59       56      47       53       39 

                

 

                            
         Rata de natalitate a Comuna Pînceşti – născuţi vii la 1000 de locuitori/an 

 

    2007    2008    2009    2010    2011    2012 

Pînceşti    10,9     13,4     12,8     10,8     12,1     8,9 
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        Mortalitatea reprezentată prin numărul decedaţilor / an/1000 loc. 

 

    2007    2008   2009  2010    2011    2012 

Pînceşti       50      67      58     62       49        52 

 
 

 

                        
       Rata mortalităţii – numărul decedaţilor la 1000 de locuitori/an 

 

    2007    2008    2009    2010   2011   2012 

Pînceşti     11,4      15,3    13,2     14,2    11,2     11,9 
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    Sporul natural reprezintă raportul dintre natalitate şi mortalitate 

 

     2007    2008    2009    2010   2011     2012 

 Pînceşti         -2       -8      -2      -15     -4     - 13 

 

                          
  Un indicator al numărului de locuitori ai unei localităţi la un moment dat este şi 

mişcarea migratorie a populaţiei care poate fi internă şi externă, stabiliri şi 

plecări. 
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  Stabiliri de reşedinţă reprezentate prin număr de persoane 

 

   2007    2008  2009   2010   2011     2012 

Pînceşti      4       2     4      3      5        6 
 

                                 
            Plecări cu reşedinţă reprezentat prin număr de persoane 

 

   2007   2008   2009   2010    2011    2012 

Pînceşti      46      31      28     41      36       29 

 

                           
   În ceea ce privec fluxurile migratorii determinate de schimbarea domiciliului 

situaţia se prezintă astfel : 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stabiliri cu domiciliu    54   75   69   73    80    69 
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Plecări cu domiciliu    56   72    91   71    63    70 

 

      Nupţialitate – căsătorii pe medii – numeric 

 

    2007    2008   2009   2010   2011    2012 

Pînceşti       11       39     11       13       10        10 

 

                               
          Rata de nupţialitate – număr de căsătorii la 1000 de locuitori/an 

 

     2007    2008     2009    2010   2011   2012 

Pînceşti       16     32       22      20     23      17 
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              Divorţialitate – divorţuri pe total comună numeric 

 

     2007   2008   2009    2010    2011    2012 

Pînceşti        2       2      7       3       2        5 

 
       

                           
          Rata de divorţialitatea pe medii – divorţuri la 1000 de locuitori / an 

 

   2007   2008   2009  2010  2011    2012 

Pînceşti    0,45    0,46    1,60   0,69   0,46     1,14 
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Structura  populaţiei pe religii 

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea  locuitorilor sunt creştin 

ortodocşi dar există şi minorităţi ca: penticostali, necunoscută. Pentru 3,92% din 

populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională (conform studiilor făcute prin 

studiul de caz din cadrul proiectului „Investeşte în oameni” cofinanţat de Fondul 

Social European). 

 

Nr. CONFESIUNEA         % 

 1. Ortodoxă     93,69 

 2. Penticostală               1,02 

 3.  Necunoscută                3,92 

        Din punct de vedere etnic Comuna Pînceşti deţine următoarea situaţie 

demografică:      

Nr.     ETNIA  

 

       % 

  1.  Română      93,69  

  2.  Rromă             2,37 

  3.  Necunoscută        3,92 

 

      Evidenţa numărului de locuinţe pe tipuri de proprietate 

      Conform Anuarului statistic 2013 emis de Direcţia de Statistică şi a 

documentaţiilor întocmite la nivelul departamentului de „Urbanism şi amenajarea 

teritoriului” din cadrul autorităţii locale Pânceşti în perioada 2006– 2012 (anul 

ultimei recenzări), numărul locuinţelor şi al gospodăriilor este următorul: 

 

 

   2007    2008    2009    2010    2011    2012 

Nr.locuinţe   1 106     1 114       1 120  1 130 1 139 1143 

din care 

Prop.de stat 

 

     3 

 

      3 

 

      3 

 

       3 

 

      3 

 

      3 

Prop. privată    1 106   1 114  1 120  1 130 1 139  1 143 
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      Numărul construcţiilor de noi locuinţe, cunoaşte oscilaţii sensibile de la un an la 

altul aşa cum se poate observa în următorul tabel: 

 

    2007     2008    2009    2010    2011   2012 

Locuinţe  

terminate 

 

      3 

 

       8 

 

       6 

  

      10 

 

       9 

 

     4 

 

    La nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Pînceşti suprafaţa locuibilă existentă 

la sfârşitul anului în suprafaţă arie desfăşurată în mp: 

Anul    2007   2008    2009    2010   2011    2012 

total  53 317  53 445  53 670  53 971 54 189 54 246 

Prop. de 

stat 

       

     123 

 

       123        

 

      123       

 

     123      

 

     123      

 

     123       

Prop. 

priv. 

 53 194   53 322  53 547 53 878   34 456 

   

       Din punct de vedere al statutului profesional, populaţia curent ocupată (la 

nivelul anului 2012), statistica a înregistrat pentru unitatea  administrativ –teritorială 

Pînceşti următoarea situaţie : 

 

Populaţia 

curent  

ocupată 

 

Salariaţi 

(Nr.mediu) 

 

Patroni 

Lucrători  

pe cont 

propriu 

Membri  

socităţi 

agricole 

Lucrători  

în gosp. 

proprie 

Alte 

situaţii 

  2 177     73     35    670    401     2 000       404    

 

       Forţa de muncă reprezentată prin numărul mediu al salariaţilor prezintă o 

creştere sensibil constantă aşa cum poate fi urmărită în tabelul de mai jos: 

 

 

Anul    2007    2008    2009  2010  2011   2012 

Pînceşti      113      133      162    136    127     108 
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     La începutul anului 2012  (conform anuarului statistic 2013 emis de Direcţia de 

Statistică a Judeţului Bacău ) situaţia şomerilor înregistraţi la nivelul Comunei 

Pînceşti  era următoarea : 

  
Nr. de şomeri înreg. 

la sfârşitul lunii dec. 

Nr. mediu al  

şomerilor îregistraţi 

la sfârşitul anului 

Rata şomajului la sf. 

lunii conf. Ord.24/98 

Rata medie lunară a 

şomajului conf. Ord 

24798 

           314           276           11,8%           13,5% 

 

 

      DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 

      Într-o accepţiune largă totalitatea şi factorilor naturali, care se prezintă într-o 

anumită stare de echilibru şi care determină condiţiile de viaţă a tuturor vieţuitoarelor 

şi implicit pentru exponentul său raţional – omul. 

     Aflat ca orice mediu material, într-o continuă evoluţie şi transformare, structura şi 

caracteristicile sale dinamice s-au modificat în timp, el devenind mereu mai  

complex şi mai variat. 

      Evoluţia societăţii s-a desfăşurat, însă, într-un ritm incomparabil mai rapid. Cu 

dezvoltarea agriculturii, ecosistemele s-au modificat fundamental, iar aria de 

răspândire a speciilor vegetale şi animale au suportat transformări importante. În 

felul acesta, astăzi nu se mai poate vorbi  aproape nicăieri de existenţa unui mediu 

natural nemodificat, dată fiind prezenţa şi acţiunea omului. 

      Societatea a alăturat şi introdus în limitele mediului natural un mediu nou, 

artificial, creat prin diverse  activităţi (mediul de muncă, de locuit, de recreere şi 

odihnă. 
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      Pe teritoriul Comunei Pînceşti nu există surse de poluare majoră, datorită lipsei 

unor factori poluanţi importanţi ca cei din producţia industrială, a practicării unei 

agriculturi intensive sau a activităţilor comerciale. 

      Deşeurile menajere ce provin din gospodăriile cetăţenilor sunt colectate selectiv 

şi transportate prin serviciile societăţii SA URBIS - Adjud săptămânal la groapa de 

gunoi  Adjud. Ceea ce reprezintă deşeuri biodegradabile  şi dejecţii animaliere, sunt 

depuse în platforme proprii fiecărei gospodării.   

      Instituţiile din comună (şcoli, cabinete medicale, agenţi economici etc) au 

containere proprii care sunt golite săptămânal de societatea menţionată. 

      Comuna Pînceşti înregistrează însă un grad destul de mare al eroziunii şi 

degradării unor suprafeţe de soluri  173  ha ceea ce impune măsuri severe de limitare 

şi chiar reducere a acestui fenomen.  

      Deşi teritoriul comunei nu se află sub incidenţa directă a unor factori poluatori 

majori, potenţiale cauze de schimbare a calităţii mediului natural pot fi considerate: 

✓ Sursele de încălzire a locuinţelor în strânsă legătură cu natura combustibililor 

folosiţi, înălţimea coşurilor şi nivelul de concentrare pe suprafaţă; 

✓ traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autoturismele 

aflate în trafic – noxele emise: oxizi de sulf şi azot, acroleină, plumb şi 

metale grele, compuşi organici şi metale grele determinate cantitativ de 

nivelul valoric de trafic înregistrat, tipul motoarelor şi nu în ultimul rând de 

distanţa faţă de arterele rutiere, 

✓ unităţi prestatoare de sevicii (baruri), 

✓ de latrinele de tip uscat şi fosele nevidanjabile din gospodăriile proprii ce pot 

afecta pânza de apă freatică, 

✓ existenţa unor zone neautorizate de depozitare abuzivă a deşeurilor menajere 

(pe văi, diverse râpi sau alte spaţii aflate la marginea intravilanului). 
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               ADMINISTRAŢIA  PUBLICĂ  LOCALĂ 

                                                              

                                                 Autoritatea Locală Pînceşti este reprezentată de primar: D-l 

Ioan Moţoc, viceprimar-D-l Gică Hîrdea, secretar comună D-na Ioan Bugaciu , 

personal angajat reprezintă următoarele compartimente (conf. Anexei II a Organigramei 

Aparatului de Specialitate al Primarului ) : 

❖ Compartimentul implementare proiecte, 

❖ Compartinentul buget finanţe, 

❖ Compartimentul achiziţii publice, 

❖ Compartimentul urbanism, 

❖ Compartimentul cadastru funciar, 

❖ Compartimentul de stare civilă, 

❖ Compartimentul registrului agricol, 

❖ Compartimentul pentru asistenţă socială,  

❖ Compartimentul cultură, 

❖ Compartimentul deservire. 

      Activitatea instituţia este structurată în servicii şi compartimente, iar 

regulamentul de organizare şi funcţionare este actualizat şi corespunde 

organigramei. 

       În componenţa Consiliului Local Pînceşti sunt 13 persoane. Cetăţenii se pot 

adresa Autorităţii locale şi Consiliului Local cu petiţii şi cu orice fel de intervenţii şi 

cerinţe şi pot de asemenea să participe la şedinţele lunare ale Consiliului. Audienţele 

se acordă după un grafic orar şi zinic expus în aşa fel încât fiecare cetăţean interesat 

să ia cunoştinţă de posiblitatea rezolvării problemelor proprii. 

         Din păcate în anul 2013 nici o persoană din cadrul administraţiei publice nu a 

participat la cursuri de perfecţionare, iar manager de proiect nu este încă angajat. La 

nivelul instituţiei centrale local nu a fost elaborat un program de pregătire sau 

planuri de dezvoltare a carierei, iar personalul este rar promovat. 

         La nivel relaţional, există o bună comunicare între autoritate locală-primărie şi 

celelalte instituţii locale. Un aspect care atrage atenţia îl constituie practica de a nu 

se încheia acorduri de parteneriat, deci nu se întocmesc procedurile şi mecanismele 

ce să descrie foarte clar rolul fiecărui partener şi zona sa de acţiune. Conducerea 

instituţiei are intenţia să depună orice efort pentru atragerea fondurilor necesare 

dezvoltării comunei având la bază un plan metodologic şi strategic, primul pas 

important în direcţia dezvoltării. 

 Conform  Hotărârii privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Pînceşti; în temeiul art. 54 aliniatul (1) precum şi ale art.45 alin. 

(1) din LEGEA 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Consiliul Local al Comunei Pînceşti, Jud. Bacău. Întrunită în şedinţa de 

constituire din 24. 06.2012 în baza ordinului Prefectului Nr. 190. 

➢ Consiliul Local Pînceşti – greement nominal / comisii 
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1. Comisia pentru programue de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, urbanism, protecţia mediului, servicii, comerţ: 

➢ D-l Vasile Ţigănilă      - preşedinte, 

➢ D-l Vişinel Grădinaru  -secretar, 

➢ D-na Vasilica Ghiorghieş – membru, 

➢ D-l Constantin Moţoc       - memdru, 

➢ D-l Ion Copcea                 - membru. 

 

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement: 

➢ D-l Eugeniu Arvinte            - preşedinte, 

➢ D-na Maria Sturzu             - secretar, 

➢ D-l Emanuel-Dinu Chiscop-membru. 

 

3. Comisia  pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinei şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor : 

➢ D-l Gică Hîrdea                 - preşedinte, 

➢ D-l Ilie Petrea                    - secretar, 

➢ D-l Florin Poancă             -membru, 

➢ D-l Costică Fodor             - membrus. 

       

          SPORT 

          Comuna Pînceşti deţine în inventarul domeniului public suprafeţe de teren ce 

funcţionează ca terenuri unde se pot desfăşura activităţi sportive respectiv în Loc. 

Pînceşti, terenuri aflate în  perimetrul şcolilor în general. 

 

           CULTE 

                                           

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt creştini 

ortodoxi, astfel din totalul populaţiei stabile de 4 350 locuitori, 94,61% l reprezintă 

ortodoxia.  

Serviciile religioase se efectează în 5 lăcaşe care reprezintă în acelaşi timp şi 

simboluri cu valoare istorică sau de patrimoniu : 

 Istoricul aşezămintelor monahale îşi are începuturile în teritoriul Loc. Dieneţ 

Unde biserica a fost construită pe locul uneia mai vechi – mânăstire – de pe 

„Gloduri”. într-o vale împădurită la intrarea  în Localitatea de reşedinţă Pânceşti a 

existat o altă mânăstire, ce a fost mai târziu demontată şi strămutată în Satul  

Mazili (Răcătău).  

 „Chilia Benii”  - toponim ce atestă prezenţa călugărilor pe aceste pământuri. 

 Biserica din Satul Soci „fostă ctitorie a lui Ştefan cel Mare” care din păcat 

a ars. La început, Parohia Pânceşti – Bacău, era mai întinsă, având în componenţă 

Şi biserica din Dieneţ, iar satele Fulgeriş şi Chilia Benii fiind şi ele arondate. 
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❖ Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Paraschieva” din Loc. Pânceşti, 

 

                                  
 

După mărturia Pr.Paroh Bejan Nicolae, în inventarul din 1968, biserica a fost 

construită în anul 1871 din cărămidă fixată cu lut şi acoperită cu tablă. Se spune că 

un om înstărit şi un bun creştin, pe numele său Toader Bulgarul a donat 400 de 

galbeni pentru ridicarea lăcaşului sfânt.  

Stilul arhitecural al construcţiei este „Stilul Moldovenesc” , având forma de 

corabie, cu un naos lung de 7,5 m şi lat de 7 m, altarul sub formă de semicerc cu 

diametrul de 7 m.  La început pridvorul a fost înglobat în naos, delimitat de o arcadă 

asemănătoare celei din Dieneţ, ca mai apoi naosul să fie lărgit dispărând pridvorul. 

Biserica a suferit mai multe modificări şi restaurări : 1921, 1942 (după 

cutremurul din 1941), 1966 când a fost înzestrată cu o însemnată parte din icoanele 

praznicale şi cele împărăteşti. După 1980 din iniţiativa şi sub coducerea Pr. Ioan 

sdrobiş, biserica este consolidată şi restaurată iar interiorul pictat în tehnica 

„fresco”; este sfinţintă după finalizare în anul 1984. În anii 2000 – 2001 a fost 

dărâmat vechiul pridvor din chirpici şi construit unul mai mare 7 x 7 m, lucrare 

modernă cu temelie şi stâlpi din beton amat, iteriorul fiind pictat de pictorul Ion 

Zărnescu la care se adaugă 3 icoane din exterior. 

❖ Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din loc. Pânceşti 

Deşi nu se ştie cu exactitate când a fost începută construcţia acestui lăcaş 

sfânt, cu certitudine reprezintă prima biserică a satului la începutul secoluli al XIX 

–lea. Biserica era construită din zid, având o lungime de 8 m, fără turlă, cu intrarea 

dinspre sud, aflată în curtea actualei case parohiale. 

Actuala biserică, a fost construită între anii 1872 – 1908 pe un teren situat 

mai aproape de centrul satului şi sfinţită la 2 

februarie 1909. 

Are fundaţie din beton până la adâncimea 

de 0,80 m, apoi soclul de piatră până la 

înălţimea de 0,70 m, zidurile fiind din cărămidă 

cu grosimea de 0,60 m. Piatra din soclu a fost 

adusă din albia minoră a Râului Trotuş. 

Catapeteasma bisericii de o frumuşeţe 
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rară şi o formă aparte, a fost realizată la Muntele Athos iar pictura icoanelor de pe 

aceasta a fost executată în anul 1905 în stil bizantin. 

În urma unor consolidări şi reconstrucţii la clădire, biserica a fost resfinţită 

pe data de 30 iulie 2006.  

În Parohia „Adormirea Maicii Domnului” a fost construit centrul de zi 

pentru elevi „Sf. Ierarh Nicolae”  finalizat şi sfinţit  la data de 15 nov 2011. Aici 

îşi petrec timpul după venirea de la şcoală, 20 de elevi cu probleme sociale, unde 

iau masa de prânz şi apoi îşi fac temele sub supravegherea unui cadru didactic. 

Activitatea din acest centru este desfăşurată de către voluntari (16 cadre 

didactice şi personal auxiliar). Clădirea a fost concepută şi realizată cu sală de curs, 

sală de mese şi bucătărie proprie.  

❖ Biserica cu hramul „Sfinţii Voivozi Mihail şi Gavril” din loc. Soci 

 

                               
   

 Prima atestare documentară despre această biserică, face referire la existenţa 

acesteia încă din a doua jumătate a sec. XVII din perioada domniei lui Constantin 

Mavrocordat. 

 Biserica a fost concepută şi construită de dimensiuni mici şi sub forma de 

navă (aşa cum s-au construit în toată Moldova din acea perioadă) din lemn de 

stejar şi acoperită cu draniţă şi avănd un pridvor deschis de mici dimenşiuni. 

 În 1997 a fost distrusă în întregime de un incendiu devastator, rămânând 

doar un buştean de stejar ce servea drept „Sfânta Masă” şi „Sfânta Evanghelie” 

aflată pe aceasta. 

 Din 1990 a început lucrările pentru construirea unei noi biserici finalizată în 

2008, construcţia lăcaşului de cult are dimensiunile mai mari decât vechea locaţie 

sub formă „triflată” cu pridvor închis şi turlă deasupra pridvorului. 

 Construirea bisericii a respectat folosirea materialului lemnos, protejată cu 

materiale care să împiedice acţiunea corozivă a factorilor externi   
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❖ Biserica cu hramul „Sf. Cuvioasa Parascheva” Localitatea Petreşti 

                                       
          

       Ctitorie ce aparţine  lui Ptrache Sturza, este construită jurul anului 1810 cu o 

arhitectură specifică timpului respectiv, face parte din patrimoniul cu valoare istorico 

– monahală şi  înscrisă ca monument cu următoarele date de cod:BC II – m –B - 

00872 . 

 A fost pictată de pictori iscusiţi, respectiv : Dumitrescu (bolţile) şi Zarma 

(iconostasul şi pereţii 

 

❖ Biserica cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoranul de Mir” din Loc. 

Fulgeriş 

 

                                  
 

 

Biserica este situată în partea vestică a Satului Fulgeriş, cu clopotniţă la intrare 

în partea de răsărit iar cimitirul se află tot în curte în partea de miază – zi. 

Biserica a fost construită cu efortul enoriaşilor din furci din lemn, leţuri şi lut, 

la iniţiativa familiilor Fânaru Costică (care a şi pictat-o), Butnaru M, Gherasim D, 

Chelaru Alex. ş.a. sub stricta îndrumare a Pr. Negoiţă Neculai. Lucrările de 

construcţie au început în anul 1968 şi s-au finalizat în 1973. 

     Are forma unei trefle, o singură turlă 

în pridvor, acoperită cu tablă zincată. Biserica nu deţine obiecte cu valoare istorică 

sau  aristică. 

 În anul 1976 s-a făcut şi instalat clopotul mare cu o greutate de 125 kg cu 

sprijinul necondiţionat al Preotului Aristotel Nistor iar în anul 1978 a fost 

construită clopotniţa actuală. În anul 2001 biserica a fost supusă unor lucrări de 

reparaţii şi modernizare. 
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 Trebuie menţionat că Parohia Fulgeriş, are ca filială Satul Chilia Benei cu 

cca. 20 de familii aşezat în partea de NE a Satului Fulger 

 

 

 

❖ Biserica „Ortodoxă Nouă” din Satul Dieneţ construită în anul 1972 

 

                            
 

  

    

CULTURĂ 

 

      Activitatea culturală la nivelul comunei se desfăşoară în cadrul căminului 

cultural Pînceşti. De asemenea trebuie amintită existenţa unei Biblioteci Comunale 

în domeniul public ce deţine cca 5 000 de volume şi 750 cititori înscrişi din care 

activi 323, şi un punct de informare în cadrul Biblotecii Pînceşti  ce dispune de un 

cabinet de informatizare. 

     Conform datelor din  „Anuarul statistic 2013” întocmit de Direcţia de Statistică 

Bacău, Com. Pînceşti inventaria 4 biblioteci între anii 2007 – 2011 şi 3 unităţi în 

anii 2012 şi 2013. 

     Ca obiective culturale la nivel teritorial pot, fi considerate şi simbolurile cu 

valoare istorică sau  de patrimoniu amintite la culte. 
 

             EDUCAŢIE 

 

  Procesul instructiv educativ la nivelul populaţiei şcolare şi preşcolare din 

Comuna Pînceşti se desfăşoară (conf. PUG) după cum urmează: 

➢ Învăţământul preşcolar - Grădiniţa cu program normal Nr.1. Pînceşti 

                                    - Grădiniţa cu   -„-  Nr. 3. Pînceşti – Fulgeriş, 

                                    - Grădiniţa cu program normal Petreşti, 

                                    - Grădiniţa cu program normal Soci. 

➢ Învăţământul primar    - Şcoala cu clasele I-IV Chilia Benei, 
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                                                   -Şcoala cu clasele I-IV  Fundu Văii, 

                                                   -Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Pînceşti 

                                                   -Şcoala cu clasele I-IV Nr. 3 Pînceşti, 

➢ Învăţământul gimnazial   - Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Pînceşti 

                                                    -Şcoala cu clasele I-VIII Fulgeriş 

                                                    -Şcoala cu clasele I-VIII Petreşti, 

                                                    -Şcoala cu clasele I-VIII Soci. 

Conform „Anuarului Statistic al Judeţului Bacău” – ediţia 2013, situaţia 

numerică a  şcolarilor şi preşcolarilor comunei la nivelul anului 2012 a fost 

următoarea:  

✓ Învăţământul preşcolar   - 127 preşcolari, 

✓ Învăţământul primar       - 242 elevi, 

✓ Învăţământul gimnazial  - 275elevi 

Situaţia numerică a personalului ce ce funcţionează în domeniul învăţămât şi 

educaţie în cadrul comunei, este următoarea ; 

✓ Cadre didactice  - 6 educatoare 

                         - 14 învăţători/învăţătoare 

                         - 21 profesori/profesoare 

✓ Personal nedidactic şi auxiliar - 2 + 10 

Spaţiul în care se desfăşoară activitatea educativă este reprezentat de cele 33 de 

săli de clasă +cabinete şi 4 laboratoare la care se adaugă cancelariile, cabinete 

director şi secretariat, holuri, spaţii destinate depozitării materialului didactic specific, 

grupurile sanitare şi magaziile ce adăpostesc combustibilul lemnos necesar încălzirii 

cât şi alte materiale de reparaţii şi întreţinere. 

Prin grija deosebită acordată de către autoritatea locală, toate spaţiile şcolare 

corespund normelor şi legislaţiei şcolare în vigoare. 

        

               SĂNĂTATE şi PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

          Activitatea  medicală  de acordare a asistenţei şi urmăririi sănătăţii populaţie 

comunei  se desfăşoară în 4 unităţi sanitare după cum urmează:  

▪ Cabinet medical uman- medic de familie - Dr. Fasola Mihai Cezar, 

▪ Cabinet medical uman- medic de familie – Dr.Cristian A. Ileana, 

▪ Cabinet medical uman - medic de familie – Dr. Drug R. Mihaela, 

▪ Cabinet medical uman – medic de familie- Dr. Cizic Mazilu Gustav-Adrian, 

▪ Cabinet stomatologic, 

▪ O farmacie, 

▪ Dispensar şi farmacie veterinară, 

La acestea trebuie adăugat faptul că unul din cabinetele aflate în Pînceşti este 

dotat cu aparatură pentru investigaţiile ecografice.  

 

Asistenţa medicală este asigurată de –  medici generalişti- medic de familie 

                                                                -  cadre medii sanitare 
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                                                                - un medic veterinar 

                                                                - un tehnician veterinar 

                                                                - personal îngrijitor 

  Toate obiectivele ce deservesc activitatea de acordare şi urmărire a sănătăţii 

populaţiei, sunt dotate cu utilităţile nescesare unei bune activităţi şi respectă cerinţele  

impuse de legislaţia în vigoare a domeniului sănătate.                                                               

                                          

Asistenţa socială presupune un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi  

depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prevenirea 

autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 

sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

 Actele normative care impun desfăşurarea activităţii în domeniu sunt: 

✓ Planul Naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale (PANinc) 

pentru perioada 2010 – 2020; 

✓ Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială 

a persoanelor cu handicap 2014 – 2020; 

✓ Strategia Naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului 

violenţei în familie; 

✓ Planul Naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

✓ Planul Naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului 

de copii; 

✓ Strategia Naţională de Dezvoltare a Serviciilor Sociale; 

✓ Strategia Naţională de Dezvoltare a Sistemului de Asistenţă Socială 

pentru persoanele vârstnice în perioada 2014 – 2020; 

✓ Planul Naţional de Acţiune pentru egalitate de şanse între femei şi 

bărbaţi; 

✓ Strategia Naţională Antidrog în perioada 2014 – 2020. 

  

          La nivel local, rezultatele obţinute în domeniul asistenţei sociale, sunt bune şi 

conform legilor ce monitorizează acest domeniu de activitate. Astfel în anul 2014, 

lunar  185 dosare a căror componenţi au beneficiat de prevederile Legii nr.416 / 

2001 privind asigurarea venitului minim garantat iar 468 de persoane (la care se 

adaugă cei de la Legea ner.416) au beneficiat de ajutoare de încălzire pentru 

combustibil lemnos. 

          Ţinând cont de anumite cazuri ale persoanelor care au prezentat 

documentaţiile la comisile de expertiză medicală şi care se încadrează în gradul de 

învaliditate în anul 2014 au fost în plată 20 de asistenţi personali. 

          Tot în acest domeniu trebuie subliniate şi acţiunile din cadrul programului 

PEAD prin care au fost soluţionate un număr de 3 100  persoane.   
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          ORDINEA  PUBLICĂ 

 

          La nivelul Unităţii Administrative Pînceşti, asigurarea ordinii şi liniştei 

publice este asigurată de cadre abilitate în acest domeniu de activitate respectiv  

Postul de Poliţie cu trei angajaţi. Postul de poliţie locală are în dotare un autoturism 

cu care se asigură atât patrularea pe raza comunei cât şi o rezolvare promtă şi rapidă 

a fiecărei intervenţii. 

          În vederea asigurării unei mai bune securităţi publice pe timpul nopţii, 

începând  cu 01.07. 2008  Autoritatea Locală a înfiinţat serviciul propriu de pază 

reprezentat printr-un post fix cu un angajat ce asigură paza instituţiilor locale şi  trei 

posturi mobile a căror angajaţi efectuează patrularea în tot teritoriul comunei. 

 

         CONTEXTUL  ECONOMIC 

 

          O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de 

bază  - creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice.Cu atât 

mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea 

factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute 

în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-socială 

indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale,  

fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe. 

         Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă 

fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor 

componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această 

activitate. 

         Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 

din motive independente de aceasta, şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale. 

Restrângerea drastică a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la 

întoarcerea în localitate a forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre 

acele profesii şi ocupaţii, servicii cerute de economia de piaţă. 

         Concret la nivelul Comunei Pînceşti, activităţile şi preocupările economiei 

locale se prezintă la nivelul anului 2012 după cum urmează. 

o  Activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor; 

     *  Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi de luncă, Com. 

Pînceşti deţinând 3 353 ha de teren arabil din totalul de 4 454 ha teren agricol.  

      Modul de folosinţă a terenului de ţinut de comună se prezintă astfel: 

       Total - categorii 

Total 

suprafaţă 

     (ha) 

Teren 

agricol 

   (ha) 

Teren 

arabil 

   (ha) 

Teren cu 

   vii 

   (ha) 

Teren cu cu 

păşune 

    (ha) 

Teren cu cu      

fâneţe 

    (ha) 

Teren cu 

păduri 

   (ha) 

Teren cu 

lucii de 

 apă (ha) 

  7 037  4 454  3 353    148    846     52  1983     155 

 

        Intravilan - categorii 
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Teren 

 agricol 

    (ha) 

Teren  

arabil 

   (ha) 

 

Păşuni 

    (ha) 

 

Fâneţe 

   (ha) 

     

     Vii 

     (ha) 

 

  Livezi 

    (ha) 

 

    474     90       52      100      4  

Curţi Construcţii  

          (ha) 

        Drumuri 

             (ha) 

    Luciu de apă 

          (ha) 

 Alte situaţii 

         166            142                          155       102 

 

       Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această 

dată sunt : 

                    - culturile cerealiere :  - porumb    

                                                       - grâu          

                                                       - ovăz            

                                                       - orz              

                                                       - orzoaică      

                                                                Total = 2 320 ha 

                    - cultura legumelor şi leguminoaselor + cartoful  

                                                      -    Total = 152  ha                

                    - cultura florii – soarelui                       100 ha    

                    - cultura viţei de vie  - autohtonă şi nobilă 25 ha 

                    - cultura pomilor fructiferi                           3 ha 

                    - plante pentru nutreţ   - lucernă              679 ha                                                                      

       Având în vedere dependenţa de factorul  natural şi în special de elementele  

climatice cu risc (secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale ale 

producţiei agricole obţinute la hectar sunt următoarele: 

                       - păioase                   3 000 kg /ha 

                       - porumb                   3 500 kg/ha 

                       - cartof                     40 000 kg/ha 

                       - legume                   15 000 kg/ha 

                       - legumioase             10 500 kg/ha 

                       - struguri                    3 866 kg/ha 

                       - floarea – soarelui     1 200 kg/ha 

                       - plante pentru nutreţ 4 453 kg/ha 

* Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de 

cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la 

sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu iar principalele 

caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2013(conf. Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor pe teritoriul Jud. Bacău -20.06.2013)  sunt: 

                            - bovine din rasele „Brună”,”Metis”,”Hollstein”     475   capete 

                            - porcine din rasele „Marele alb” şi „Bazna”           602 capete 

                            - ovinele  - rasele „Ţurcană” şi „Karacul”             3 747 capete 

                            - cabaline  - lipsa unei rase pure                               296 capete 
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                            -  păsări                                                               18 252 capete 

                            -  familii de albine                                                     474 

       Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv pe 

păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea 

plantelor de nutreţ. În acest sens situaţia suprafeţelor de păşune înregistrează 

următoarea configuraţie : păşune naturală şi cultivată 846 ha şi fâneţe naturale 52 ha. 

 

         În categoria activităţilor neagricole sunt înregistrate  următoarele socităţi cu 

profil productiv şi comercial: 

                  SOCIETĂŢI cu PROFIL „PRODUCŢIE CEREALE” 

❖ S.C. AGROFAB IMPEX S.R.L.; 

❖ S.C. AGROMAC BIO S.R.L.; 

❖ S.C. CONFERT AGRICULTURA S.R.L.; 

❖ S.C. ŞANSA IMPEX S.R.L. 

      SOCIETĂŢI cu PROFIL MIXT + COMERCIAL 

❖ S.C. PEMEGA PROD S.R.L. -  cu specific agro-alimentar 

❖ S.C. SANTA LIPOVEANCA S.R.L. – cu specific agro-alimentar 

❖ S.C. CIPRIAN TRADING  S.R.L.– comerţul cu amănuntul, 

❖ S.C. CLEMALY S.R.L. – comerţul cu amănuntul a produselor diverse, 

❖ S.C. LICALOREANCA S.R.L. – comerţul cu amănuntul, 

❖ S.C. REACTIV PROD S.R.L. – comerţul cu amănuntul, 

❖ S.C. MAUROCOM S.R.L. – comerţul cu amănuntul. 

   Pe teritoriul comunei Pînceşti  funcţionează câteva societăţi specifice 

activităţii de mică industrie sau meşteşugăreşti cum sunt : 

❖ Gater, atelier de prelucrare a lemnului şi mobilă în Localitatea Petreşti, 

❖ Service auto, comercializare carburanţi în Localitatea Dieneţ, 

❖ Servicii de cazare şi turism – Motel în Localitatea Petreşti. 

 

 

        ECHIPAREA  TEHNICĂ   

          

          Infrastructura rutieră 

 Din punct de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se desfăşoară 

traseul acestea sunt incluse în : 

✓ Drumuri judeţene ce străbat teritoriul respectiv : 

a) DJ 252 B ( Buhoci – Coteni – Furnicari – Tamaşi – Chetriş – 

Gioseni – Bazga – Răcătăul de Jos – Pînceşti – Petreşti ) 

b)  DJ 252 C (Jud. Vrancea – Drăgeşti – Gherdana – Corbasca – 

Scărişoara – Marvila – Dieneţ -  DJ 252 B Pînceşti ) 

✓ Drumuri săteşti (conform inventarului domeniului public): 

• Drum Sătesc  277 –Sat Pînceşti – drum pietruit cu dimensiunile:L = 760 

m, l=10 m, S = 7 600mp, 
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• Drum Sătesc 982 –Sat Pînceşti – drum pietruit cu dimensiunile : 

L=530m, l= 8m, S=4240 mp, 

• Drum sătesc 89/2-Sat Pînceşti – drum pietruit cu dimensiunile :L=250m 

l=8 m, S=2000 mp, 

• Drum sătesc 938 –Sat Pînceşti – drum pietruit cu dimensiunile: 

L=240m, l= 8m, S= 1920 mp, 

• Drum Sătesc 2- Sat Dieneţ – drum de pământ, 

• Drum Sătesc 156 – Sat Motoc – drum pietruit ce se intersectează cu DJ 

252 B cu dimensiunile : L= 1 050 m, l=9m, S= 9450 mp    

 

Alimentare cu apă 

În present Comuna Pînceşti, posedă un sistem centralizat de alimentare cu apă ce 

deserveşte localităţile : Pînceşti, Motoc, Dieneţ – sistem I 

                           Petreşti, Soci, Fundu Văii – sistem II 

realizat în anul 1995 în baza H.G.R.nr. 577, program naţional iniţiat de Guvernul 

României. 

 Sistemul de alimentare cu apă Nr. 1, este alcătuit din următoarele obiective  

➢ captare, 

➢ aducţiune, 

➢ înmagazinare + tratare (instalaţie de dezinfecţie cu ultaviolete) 

➢ conducte de distribuţie cu următoarele lungimi şi diametre : 

✓ sistemul I  - 

                                                                 TOTAL L= 10 710 m 

 

 

✓ sistemul II – 

                                                              TOTAL     L= 12 120 m 

 Distribuţia apei potabile se realizează în prezent prin cişmele stradale cu jet 

autocomandat cu descărcare, şi prin cişmele în curţi, lipsa unui sistem de canalizare, de 

colectare a  apei uzate şi menajere şi a unei staţii de epurare pentru tratarea apelor 

uzate, constituie un impediment în asigurarea unei dezvoltări durabile a comunei în 

satisfacerea prevederilor H.G.R.nr.188 /2002 cu modificările şi completările ulterioare 

H.G.R.nr. 352 / 2005 şi H.G.R.nr.210 / 2010, privind respectarea obligaţiilor pe care 

România şi le-a asumat prin Directiva CE / 91/271/EEC. 

 

 . Sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate 

 

 În present Comuna Pînceşti nu dispune de un sistem centralizat de canalizare şi 

epurare a apelor uzate menajere, provenite de la gospodăriile populaţiei şi unităţi 

social-economice, ceea ce duce la afectarea negativă a : 

❖ calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime 

şi/sau a apelor din fântânilor existente; 
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❖ factorilor de mediu solul şi subsolul; 

❖ factorilor de mediu aer şi aşezări omeneşti – apele uzate menajere conţin materii 

organice putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanţe volatile, urât 

mirositoare; 

❖ sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi 

rozătoarelor purtătoare de boli. 

Se impune ca măsură necesară şi oportună realizarea obiectivului de investiţie  

“Canalizare şi staţie de epurare – Loc. Pînceşti şi  Dieneţ” prin preluarea apelor uzate 

menajere de la consumatorii casnici şi publici, transportul şi epurarea acestora într-o 

staţie monobloc, modulată, compact care să asigure epurarea mecanico – biologic cu 

nitrificarea şi denitrificarea nămolului. 

În conformitate cu prevederile NP 66/ 2001 pivind “ Proiectarea şi execuţia 

lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural “, 

dimensionarea investiţiilor a fost făcută corespunzător populaţiei existente şi 

perspectivă, implicit a numărului de racordaţi la sistemul de canalizare conform : 

STAS 3051/1991, SR 1343/1 – 2006, STAS 1846 – 1990, STAS 10110 – 1995, SR  

8591 – 1991, STAS 9570 /1-1989, I  22/ 1999, 19 -1994, PO 83/ 2003, GP 106 /2004. 

 Sistemul de canalizare în varianta  descentralizată  cuprinde : 

➢ colectoare de canalizare,  

➢ staţii de pompare, 

➢ conducte de refulare a apei uzate menajere, 

➢ staţie de epurare, 

➢ conductă de evacuare a apei convenţional curate. 

 

   

 Serviciul  de  salubrizare  a  localităţilor 

 

   Pe  raza comunei  nu  există  „gropi”  destinate depozitării deşeurilor. 

   Depozitarea  deşeurilor  menajere  de  pe  raza  comunei  se  realizează  controlat,  de  

aceea  prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr.... .s-a    hotărât  incinerarea  deşeurilor 

furajiere de  către  cetăţeni  şi  persoanele  juridice  în  proprietatea  fiecăruia,  respectiv  

înfiinţarea unui  serviciu  de  colectare  şi  transport  al  acestora,  printr-un  program  

de  concesionare  a  cărui  cost  este  suportat  într-un  procent  de  .......  şi  de  către  

cetăţeni  sau  persoanele  juridice.  

 Serviciul de salubrizare în comună este asigurat de societatea SC. Romconstruct 

SA Bucureşti. 

     In  conformitate  cu  obligaţiile  ce  revin  României  pentru  alinierea  la  cerinţele  

legislaţiei  europene,  în  vederea  accesării  Fondurilor  ISPA – Mediu,  la  nivelul  

judeţului  s-a  încheiat  un  acord  de  Asociere  între  Consiliul  Judeţean  Bacău şi  SC  

Apa  Canal  2000  ” 
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  Serviciul  de  transport  public  

 

          Situaţia  existentă  privind  transportul  public  în  Comuna  Pînceşti 

 

         Cele  mai  importante  aspecte   ce  trebuie  luate  în  considerare  în  perioada  

imediat  următoare,  sunt  următoarele : 

      a)  transportul  public  trebuie   să  fie  perceput  de  către  publicul  larg  ca  fiind  

un  mijloc  de  transport  :  suportabil  financiar,  confortabil  şi  avantajos;  pentru  ca  

aceasta  cerinţă  să  fie  atinsă,  sunt  necesare  investiţii  periodice  în  mijloacele  de  

transport  şi  infrastructura  aferentă.  In  acelaşi  timp,  sunt  necesare  scheme  de 

îmbunătăţire  a  managementului  traficului  care  să  acorde  prioritate  transportului  

public; 

        b)  există  o  nevoie  urgentă  de  reevaluare  a  reţelei  stradale  ce  este  folosită  

de  transportul  public  şi  a  tipurilor  mijloacelor  de  transport  ce  pot  fi  folosite.  

Aceasta  va  necesita  o  analiză  pentru  a  determina  dacă  reţeaua  actuală  poate  fi  

optimizată  şi  dacă  indeplineşte  necesităţile  pasagerilor  existenţi  şi  potenţiali; 

         c)   considerand  succesul  relativ  al  microbuzului  ca  o  formă  de  transport  

atractivă,  vor  fi  luaţi  în  calcul,  operatorii  privaţi  posesori de  microbuze  care  vor  

continua  să  opereze.  Pentru  a  evita  dublarea  rutelor,  se  va  asigura  faptul ca  

există  concurenţă  pentru  rute  şi  nu  competiţie  pe  călătorii  transportaţi  pe  aceeaşi  

rută; 

           Programele  de  investiţii  realiste  şi  suportabile  trebuie  pregătite  pentru  a  

acoperi  necesităţile  transportului  public  din  localitatea  noastră;   

           Aceste  programe  trebuie  să  aibă  în  vedere  corelarea  reţelelor  de  transport  

public  local  cu  celelalte  servicii  de  transport  pubilc  judeţean,  regional  şi  

naţional,  prin   coordonarea  graficilor  de  circulaţie / operare  ale  operatorilor  

acestora; 

           Participarea  sectorului  privat  trebuie  luată în  considerare,  în  special  acolo  

unde  fondurile  locale  sunt  reduse.  In  acest  scop,  va  fi  evaluată  posibilitatea  de  a  

introduce  scheme  de  tip  PPP  pentru  gestionarea  serviciului  şi  finanţarea  

infrastructurii  aferente  acestuia; 

          In  perioada  2014 – 2020,  Consiliul  Local  Pînceşti şi-a  propus   să  

modernizeze  şi  să  suplimenteze  staţiile  de  transport  public. 

 

 

       Serviciul  de  iluminat  public 

 

Sistemul  de  iluminat  public  existent  în  Comuna  Pînceşti 

Alimentarea  cu  energie electică a  locuinţelor şi  consumatorilor  publici  se  

face  în  proporţie de 100%  din axul naţional, punctul LEA 20 KV RĂCĂCIUNI  

borna Nr 12 iar lucrările necesare sunt : 
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✓ montare stâlp de racord nou tip SC 15014, racordat din LEA 20 KV 

existentă, stâlpul nr.12, unde se va monta şi separatorul tip STEPNO -

20KV în poziţie orizontală; 

✓ LEA 20 KV în lungime de 215 m; 

✓ Post transformare aerian 20/0,4 KV, 40KVA; 

✓ Măsura energiei electrice se va realiza în CD 1-2 proiectat prin intermediul 

unui contor electronic cu înregistrarea energiei electrice active şi reactive, 

în montaj direct; 

✓ Execuţie prize de legare la pământ de max. 4 Ω la stâlpii cu aparataj şi la 

postul de transformare proiectat ce vor asigura o tensiune de atingere şi de 

pas conform STAS 2612 /87 cap. 4; 

✓ Execuţie LES 1KV alimentare TG rezervor, 100 m cablu ACYAB 3x240 

+ 120 mmp. 

Conform proiectului nr.5/2008 întocmit de S.C. ENERGOFANEX S.R.L., 

Primăria Comuna  Pînceşti, a construit sistemul de alimentare cu apă a Loc. Pînceşti şi 

localităţilor aferente, care determină o redimensionare a condiţiilor de alimentare cu 

energie electric din reţeaua de distribuţie public atât a consumatorilor casnici  cât şi a 

pompelor de apă şi a staţiilor de clorurare aferente. 

Având în vedere că alimentarea cu apă a localităţilor comunei se face separate pe 

două sisteme şi alimentarea cu energie electrice se va face prin două sisteme cu 

următoarele caracteristici: 

 

 

Sistem 1 - PÎNCEŞTI 

 

• Tipul consumatorului; mic consumator; 

• Putere totală instalată – 32,5kW; 

• Putere maximă simultan absorbită – 24 kW / 26,1 KVA; 

• Tensiune de utilizare şi abateri maxime admise : 400 /230V ;±10%; 

• Factor de putere:0,92; 

• Timpul maxim de întrerupere admis : este egal cu timpul necesar identificării 

defectului şi remedierii acestuia în instalaţiile furnizorului; 

• Clasa consumatorului D. 

 

Sistemul 2 – SOCI 

 

• Tipul consumatorului; mic consumator; 

• Putere totală instalată – 32,5kW; 

• Putere maximă simultan absorbită – 24 kW / 26,1 KVA; 

• Tensiune de utilizare şi abateri maxime admise : 400 /230V ;±10%; 

• Factor de putere:0,92; 
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• Timpul maxim de întrerupere admis : este egal cu timpul necesar identificării 

defectului şi remedierii acestuia în instalaţiile furnizorului; 

• Clasa consumatorului D. 

 

         Alimentarea cu gaz se face prin punctele de distribuţia a buteliilor cu gaz 

metan aflate în fiecare localitate a comunei de către societăţile abilitate în acest 

domeniu respectiv puncte de schimb. 

 

         Evacuarea apelor uzate nu se practică prin sistem centralizat de canalizare ci 

fose septice proprii fiecărei gospodării. 

 

        Racordarea la reţeaua telefonică este realizată prin centrale automate  din 

centrul Localităţii Pînceşti, numărul abonaţilor fiind de numai 737 în favoarea 

utilizatorilor de telefonie mobilă care se estimează la cca 1000. la acestea se adaugă 

cabinele telefonice din fiecare localitate cu amplasare centrală pentru a oferi 

posibilitatea efectuării convorbirilor cât mai lesnicioasă. De asemenea instituţiile şi 

locuitorii beneficiază de comunicare prin internet. 

         

        SITUAŢII  DE  URGENŢĂ 

 

        În Comuna Pînceşti s-a înfiinţat din anul 2007 şi reorganizat prin H.C.L., 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este primarul şi care 

are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ce include un şef de 

serviciu în persoana D-lui Viceprimar care desfăşoară  activitatea specifică în 

condiţiile impuse de lege şi un număr de 30 de voluntari structurat în patru echipe de 

intervenţie : 

• Echipa specializată în soluţionarea situaţiilor de incendii, 

• Echipa specializată în activitatea de înştiinţare şi alarmare, 

• Echipa specializată pentru activităţile de evacuare, 

• Echipa specializată în activitatea de acordare a primului ajutor. 

 

           În funcţie de tipul de risc, se impun următoarele atribuţii: 

▪ Desfăşurarea acţiunilor de informare şi instruire privind cunoaşterea 

regulilor şi măsurilor de apărare împotriva dezastrelor; 

▪ Verificarea modului de aplicarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care 

privesc apărarea împotriva dezastrelor; 

▪ Verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor, măsurilor cât şi 

modul de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea 

efectelor dezastrelor, 

▪ Acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, 

acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate 

de dezastre, 
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▪ Acordarea de ajutor, în condiţiile legale, a persoanelor a căror viaţă este 

pusă în pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii, 

         Trebuie subliniat că la nivelul administraţiei locale, Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă, dispune de locaţie proprie  dotată cu instrumentarul propriu 

domeniului de activitate.                           

 

• Alunecările de teren superficiale sau de adâncime în versanţii ce 

însoţesc văile pârâurilor şi în special Pr. Soci şi Pînceşti, 

• Inundaţiile  

• Seismicitatea – al cărui grad (conform normativului p 100/92 elaborat 

MIPAT) este VIII cu un Ks=0,20 şi  o perioadă de Tc=0,9 m. 

 

         Ca măsuri adiacente celor amintite mai sus pot fi : 

 

o Limitarea păşunatului intensiv şi parcelarea zonei în vederea efecuării 

acestuia alternativ, 

o Determinarea proprietarilor din zonă să nu intreprindă lucrări improprii 

cum ar fi lucrările mecanizate de adâncime şi în sensul pantei, 

o Plantarea arbuştilor sau alte specii ce pot fixa stratul superficial de sol. 

                  La data întocmirii şi realizării Planului Urbanistic General al Comunei 

Pînceşti unitatea administrativă, a comunicat societăţii , zonele şi suprafeţele din 

teritoriu ce includ anumite riscuri: 

 

o Terenuri  ce includ fenomenul  alunecări de teren – 100 ha                                     

o Organisme torenţiale (râpi, ravene, ogaşe)  73 ha, 
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                                      CAPITOLUL  II 
 
 

                 ANALIZA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE, NAŢIONALE 

                                            REGIONALE şi LOCALE 

 

            

1. EUROPA 2020 / PRINCIPII, VALORI, DIRECŢII de ACŢIUNE 

 

(Extrase şi sinteze din documentul  „OBIECTIVE EUROPA 2020”) 

 

a) Ocuparea forţei de muncă :rata ocupării forţei de muncă de 75% în rândul 

populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani; 

b) Cercetare şi dezvoltare : alocarea procentului de 3% din PIB-ul UE pentru 

cercetare şi dezvoltare; 

c) Schimbări climatice şi energetice: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze poluante 

cu efect de seră, faţă de nivelurile înregistrate în 1990, creşterea ponderii surselor 

de energie neconvenţionale şi a celor regenerabile până la 20%, creşterea cu 20% 

a eficienţei energetice; 

d) Educaţie : reducerea abandonului şcolar la sub 10%, creşterea la peste 40% a 

ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă 

între 30 şi 34 de ani; 

e) Sărăcia şi excluziunea socială : reducerea cu cel puţin 20 mil. a numărului 

persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii 

sociale; 

 

PRIORITĂŢI EUROPA 2020 

 

 „Creştere inteligentă” – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare, presupune îmbunătăţirea prestaţiei în următoarele domenii : 

✓ Cercetare şi inovare :îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor 

destat şi private în vederea generării de locuri de muncă prin crearea de noi produse 

şi servicii; 

✓ Educaţie : încurajarea şi susţinerea procesului de învăţare şi formare de-a 

lungul vieţii în vederea îmbunătăţirii competenţelor; 

✓ Societate digitală : utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

       Acţiunile acestei priorităţi vizează : 

• eliberarea poptenţialului inovator european; 

• ameliorarea şi îmbunătăţirea rezultatelor din domeniul educaţiei; 

• valorificarea avantajelor economice şi sociale ale „societăţii digitale”; 
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   Creşterea inteligenţei va fi stimulată prin următoarele iniţiative : 

a) „Crearea unei uniuni a inovării” prin care se propune: 

✓ Reorientarea politicii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării spre 

domenii care să prezinte provocări majore pentru societate (schimbări climatice, 

utilizarea eficientă a energiei şi a resurselor energetice, dinamici demografice, 

sănătate etc.); 

✓ Consolidarea verigilor din lanţul inovării de la cercetarea fundamentală la 

comercializare. 

     Comisia europeană va depune eforturi pentru : 

o Definitivarea spatiului european de cercetare şi elaborarea unei agende 

strategice de cercetare; 

o Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor să 

inoveze, crearea unui brevet european unic şi a unei instnţe specializate în 

materie de brevete; 

o Lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării între UE şi 

nivelurile naţionale, în vederea accelerării dezvoltării şi utilizării; 

o Consolidarea şi dezvoltarea rolului instrumentelor UE de susţinere a 

inovării (fondurile structurale, fondurile pentru dezvoltarea rurală, 

programul cadru de cercetare-dezvoltare, etc.); 

o Promovarea partenerilor în materie de cunoaştere şi consolidare a 

legăturilor între educaţie, intreprinderi, cercetare şi inovare.  

 

b) „ Tineretul în mişcare” prin care se propune : 

✓ Consolidarea performanţei şi atractivităţii internaţionale a instituţiilor de 

învăţământ superior din Europa; 

✓ Sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educare şi formare în 

UE; 

✓ Combinarea excelenţei cu echitatea prin promovarea mobilităţii studenţilor şi 

a celor care urmează un curs de formare; 

✓ Îmbunătăţirea situaţiei încadrării în muncă a tinerilor; 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

o Integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate 

universităţilor,  cercetătorilor şi corelarea lor cu programele naţionale; 

o Identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin 

programe de mobilitate pentru tinerii profesionişti; 

o Promovarea recunoaşterii învăţării informale şi non-formale; 

o Lansarea unui CADRU pentru încadrarea tinerilor în muncă. 

     

c) „O agendă digitală pentru Europa” prin care se propune crearea unei pieţe 

digitale, bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţii interoperabile : 

✓ Până în 2013 – acces universal la internet în bandă largă, 
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✓ Până în 2020 – acces universal la internet mult mai rapid (cel puţin 

30Mbps) 

✓ Până în 2020 – o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din 

localităţile europene; 

 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 

o Oferirea cadrului juridic stabil pentru stimularea investiţiilor în 

infrastructura pentru internetul de mare viteză, deschisă şi competitivă, 

precum şi în serviciile conexe; 

o Dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu; 

o Facilitarea utilizării fondurilor structurale ale UE pentru realizarea 

acestei agende. 

        „Creşterea inteligentă”este necesară în vederea recuperării decalajelor între 

creşterea economică a UE şi creşterea economică a celor doi mari competitori pe 

piaţa mondială, respectiv SUA şi Japonia. 

 

         Aspecte de corectat în domeniul inovării : 

✓ Nivelul mai redus al investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare; 

✓ Utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor; 

✓ Accesuldificil la inovare în anumite sectoare ale societăţii; 

✓ Ponderea mai redusă în  UE a firmelor „high-tech”. 

 

Aspecte de corectat în domeniul educaţiei : 

✓ 25% din elevi au abilităţi slabe în citire, unul din şapte tineri 

abandonează studiile şi formarea prea devreme; 

✓ 50% din tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru noile 

cerinţe depe piaţa muncii; 

✓ În rândul populaţiei cuprinse între vârsta de 25-34 ani, doar o persoană 

din trei deţine diploma universitară, comparativ cu 40% în SUA şi peste 50% 

în Japonia; 

✓ Conform „Indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de 

universităţi, sunt listate doar două universităţi europene. 

 

Aspecte de corecteat în domeniul „Societăţii Digitale” 

✓ Din valoarea de 2 000 mild. Euro reprezentată de piaţa globală pentru 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, firmele europene reprezintă doar 

25%; 

✓ Rămânerea Europei în urma SUA şi Japoniei în ceea ce priveşte 

internetul de mare viteză, afecează capacitatea acesteia de inovare în special în 

zonele rurale, diseminarea oneline a cunoştinţelor şi distribuţia oneline de 

bunuri şi servicii. 
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       Creşterea durabilă înseamnă promovarea unei economii mai eficiente din 

punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, presupune 

dezvoltarea de noi procese şi tehnologii (inclusiv cele ale domeniului ecologic) care 

pot : 

o Să accelereze dezvoltarea de reţele inteligente ce folosesc TIC; 

o Să exploateze reţele de la scară UE; 

o Să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri; 

o Să conştientizeze consumatorii în ceea ce priveşte  meritele utilizării eficiente 

a resurselor; 

o Să scadă emisia de noxe şi în special a dioxidului de carbon; 

o Să prevină degradarea mediului, diminuarea biodiversităţii, utilizarea raţională 

a resurselor. 

 Creşterea durabilă va sta la baza coeziunii economice, sociale şi teritoriale prin 

derularea de acţiuni în următoarele domenii : 

✓ Competitivitate: 

 – menţinerea avantajului faţă de SUA şi China pe piaţa tehnologiilor 

ecologice; 

            - eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor; 

             - productivitate crescută pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe 

piaţa ; 

              exportului şi pentru un număr tot mai mare de materii prime. 

✓ Prevenirea şi combaterea schimbărilor climatice 

   -reducerea emisiilor de noxe- dioxid de carbon mult mai rapid în perioada 

următoare; 

   -exploatarea completă a potenţialului noilor tehnologii, precum posibilitatea 

de captare şi stocare a dioxidului de carbon şi care vor genera reducerea 

emisiilor realizarea de economii şi creştere economică; 

   -consolidarea capacităţii de rezistenţă a economiilor UE în faţa riscurilor 

climatice, precum şi capacitatea de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la 

acestea: 

✓ „energie curată şi eficientă” 

  -scăderea importurilor UE de petrol şi gaze cu 60 mild. Euro până în 2020- 

    creşterea PIB-ului cu 0,6%- 0,8%, creşterea a peste 600 000 locuri de mun- 

    că prin utilizarea energiei regenerabile în 20% din energia folosită de UE; 

  -crearea a peste 400 000 locuri de muncă prin atingerea obiectivului de 20% 

    privind eficienţa energetică. 

  Creşterea durabilă va fi stimulată prin două iniţiative : 

a) „ O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”  prin care 

se propune : 

✓ Sprijinirea tranziţiei către o economie eficientă în ceea ce priveşte 

utilizarea resurselor şi cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

✓ Decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de 

energie; 
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✓ Reducerea emisiilor de dioxid de carbon; 

✓ Creşterea competitivităţii şi promovarea securităţii energetice. 

    Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 

o Mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum şi fondurile pentru 

dezvoltarea rurală, fondurile structurale, şi altele în cadrul unei strategii solide 

de finanţare (UE publică, naţională, privată); 

o Consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piaţă precum 

certificatele de emisii, încurajarea utilizării extinse a achiziţiilor publice 

ecologice, etc; 

o Prezentarea de propuneri pentru modernizarea sectorului de transporturi; 

o Implementarea de proiecte strategice în vederea eliminării blocajelor în 

secţiunile transfrontaliere şi nodurile intermodale (oraşe, porturi, platforme 

logistice); 

o Finalizarea pieţei interne a energiei, derularea acţiunilor din cadrul planului 

privind tehnologiile energetice strategice (SET); 

o Promovarea proiectelor de infrastructură  de importanţă strategică pentru UE 

în zona Ţărilor Baltice, Balcanică, în Reg. Mediteraneană şi în Eurasia; 

o Adoptarea şi implementarea unui Plan de acţiune privind eficienţa energetică, 

promovarea unui program în domeniul utilizării eficiente a resurselor 

(sprijinând IMM-urile şi gospodăriile) prin utilizarea fondurilor structurale şi 

ale altor tipuri de fonduri; 

o Stabilirea viziunii privind modificările structurale şi tehnologice necesare 

pentru a face tranziţia către o economie ce emisii reduse de dioxid de carbon, 

eficienţa din punct de vedere al utilizării resurselor şi rezistenţa la schimbările 

climatice până în 2050. 

  La nivel naţional, componentele membre vor lua următoarele măsuri : 

o Să elimine treptat subvenţiile dăunătoare mediului (cu excepţia pers. 

defavorizate); 

o Să dezvolte instrumente de piaţă precum stimulente fiscale şi achiziţii publice 

menite să adapteze metodele de producţie şi de consum; 

o Să dezvolte infrastructuri energetice şi de transport inteligente, modernizate şi 

complet interconectate, să utilizeze pe deplin TIC; 

o Să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul 

reţelei centrale a UE; 

o Să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, 

responsonsabile de o mare parte din emisiile generate şi din congestiile 

reţelelor; 

o Să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanţă energetică în 

construcţii şi instrumente de piaţă precum impozitarea, subvenţiile şi 

achiziţiile publice pentru a reduce consumul de energie şi de resurse; 

o Să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în construcţia de clădiri 

publice eficiente din punct de vedere energetic şi într-o reciclare mai eficientă;  
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o Să stimuleze instrumente ce permit economisirea energiei şi care ar putea 

creşte eficienţa în sectoarele mari consumatoare de energie precum cele bazate 

pe TIC; 

b) „O politică industrială adaptată erei globalizării” prin care se propune : 

✓ Colaborarea strânsă între CE şi intreprinderi, sindicate, mediul academic, 

ONG-uri, organizaţii de consumatori; 

✓ Elaborarea unui cadru pentru o politică industrială modernă, care să sprijine 

spiritual, antreprenorial, să ghideze şi să ajute industria; 

✓ Promovarea competitivităţii sectorului industriei primare, al producţiei şi al 

serviciilor din Europa. 

   Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 

o Stabilirea politicii industriale apte să menţină şi să dezvolte o bază industrială 

puternică, competitivă, diversificată în Europa, să sprijine tranziţia sectoarelor 

de producţie către o utilizare mai eficientă a energiei şi a resurselor; 

o Dezvoltarea abordării orizontale a politicii industriale, care să combine diverse 

instrumente de politică precum reglementarea „inteligenta”, modernizarea 

achiziţiilor publice, normale în materie de concurenţă, stabilirea de standarde; 

o Îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru 

reducerea costurilor de tranziţie aferente desfăşurării unei activităţi economice 

în Europa, prin promovarea şi îmbunătăţirea accesului convenabil la finanţare; 

o Restructurarea sectoarelor aflate în dificultate prin orientarea lor către 

activităţi de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a competenţelor către 

sectoarele şi pieţele cu un ritm alert de creştere; 

o Promovarea tehnologiilor şi a metodelor de producţie care reduc utilizarea 

resurselor naturale şi opresc investiţiile în patrimoniul natural al UE; 

o Promovarea industrializării IMM-urilor; 

o Asigurarea faptului că reţelele de transport şi de logistică permit industriei din 

toată Uniunea să beneficieze de acces efectiv pe piaţa unică  internaţională. 

   Creşterea durabilă este necesară în vederea susţinerii UE pentru a prospera într-o 

lume cu emisii reduse de noxe, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradării 

mediului, reducerea biodiversităţii şi utilizarea limitată a resurselor. 

    Creşterea favorabilă incluziunii înseamnă promovarea unei economii cu o rată 

ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială şi 

care presupune: 

o Asigurarea autonomiei cetăţenilor prin rate ridicate ale ocupării forţei de 

muncă; 

o Investirea în dezvoltarea computerizării, combaterea sărăciei; 

o Modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de formare şi de protecţie 

socială; 

o Consolidarea coeziunii teritorialeprin accesibilizarea beneficiilor creşterii 

economice în toate regiunile UE inclusiv în cele extremperiferice; 

o Asigurarea accesului şi oportunităţilor pentru toţi cetăţenii pe tot parcursul 

vieţii; 



Primăria Comunei Pînceşti                                                               Consiliul Local Pînceşti 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  A  COMUNEI  PÎNCEŞTI  2014-2020                     

86 

 

o Creşterea partcipării forţei de muncă prin asigurarea de politici de promovare 

a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

   Se va acţiona în vederea rezolvării problemelor din următoarele domenii :  

✓ Ocuparea forţei de muncă : 

• Schimbările demografice au generat scăderea numărului de persoane 

active; 

• În UE doar 2/3 din populaţia activă are loc de muncă, în comparaţie cu 

peste 70% în SUA şi în Japonia; 

• Rata ocupării forţei de muncă este scăzută în special în rândul femeilor 

şi al lucrătorilor în vârstă; 

• Rata şomajului este de peste 21% în rândul tinerilor; 

• Risc ridicat de pierdere a terenului pe piaţa muncii a persoanelor 

neintegrate în câmpul muncii sau care au legături slabe cu aceasta. 

✓ Competenţele : 

▪ Aproximativ 80 mil. de persoane au competenţe reduse sau de bază; 

▪ Oportunităţile oferite prin învăţarea de-a lungul vieţii, aparţin în special 

persoanelor mai instruite; 

▪ Până în 2020, 16 mil. de locuri de muncă vor necesita nivel înalt de 

calificare, în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care vor cere 

competenţe reduse, va scădea cu 12 mil; 

▪ Pentru menţinerea vieţii active îndelungate, este necesară dobândirea şi 

dezvoltarea de noi competenţe pe tot parcursul vieţii. 

✓ Combaterea sărăciei : 

• 80 mil. persoane erau ameninţate de sărăcie, înainte de apariţia crizei ec. 

• Dintre acestea 19 mil. fiind copii; 

• 8% dintre persoanele care au un loc de muncă  câştigă insuficient pentru 

ieşirea din sărăcie; 

   Creşterea favorabilă incluziunii va fi stimulată prin două iniţiative : 

a)„O agendăpentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” prin care se 

propune: 

✓ Crearea condiţiilor necesare modernizării pieţelor muncii pentru a creşte 

nivelurile de ocupare a forţei de muncă şi pentru a asigura sustenabilitatea 

modelelor sociale europene; 

✓ Promovarea autonomiei cetăţenilor prin dobândirea de noi competenţe care 

vor permite forţei de muncă actuale şi viitoare, adaptarea la noile condiţii  şi la 

eventualele schimbări de carieră; 

✓ Reducerea şomajului; 

✓ Sporirea productivităţii muncii. 

    Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 

o Definirea şi punerea în aplicare a celei de-a doua etape a agendei flexibilitate, 

în vederea identificării modalităţilor de îmbunătăţire şi gestionare a 
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tranzacţiilor economice, de combatere a şomajului, de creştere a ratelor de 

activitate; 

o Adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile reglementării 

„inteligente”, la evoluţia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la 

adresa sănatăţii şi securităţii muncii; 

o Facilitarea şi promovarea mobilităţii lucrătorilor în interiorul UE şi asigurarea 

unei corespondenţe mai bune între cerere şi oferta de locuri de muncă, prin 

intermediul sprijinului financiar acordat de fondurile structurale, în special de 

Fondul Social European (FSE). 

o Consolidarea capacităţii partenerilor sociali, valorificarea potenţialului de 

soluţionare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile; 

o Impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educaţie şi 

formare în care să fie implicate toate părţile interesate; 

o Asigurarea dobândirii competenţelor  necesare în vederea continuării studiilor 

şi a integrării pe piaţa muncii, precum şi a recunoaşterii acestora pe tot 

parcursul educaţiei generale, profesionale, superioare şi din viaţa adultă. 

  La nivel naţional, statele membre vor urmări : 

o Să pună în aplicare măsurile naţionale de flexibilitate, să reducă segmentarea 

pieţei muncii, să faciliteze tranziţiile şi reconcilierea vieţii profesionale cu cea 

privată; 

o Să analizeze, să monitorizeze eficienţa sistemelor fiscale şi de asigurări 

sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii; 

o Să promoveze noi forme de reconciliere a vieţii profesionale cu cea privată, 

politici de îmbătrânire activă, să sporească egalitatea de şanse între sexe; 

o Să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin 

instruirea cadrelor la nivel naţional în domeniul calificărilor; 

o Să asigure dobândirea competenţelor necesare în vederea continuării studiilor 

şi a integrării pe piaţa muncii, recunoaşterea acestora pe tot parcursul 

educaţiei generale, profesionale, superioare şi din viaţa adultă, inclusiv în 

cadrul învăţării informale şi non-formale; 

o Să dezvolte parteneriate între mediul educaţiei / formării şi cel al muncii, în 

special în planificarea ofertelor de educaţie şi formare. 

 

  b)”O platformă europeană de combatere a sărăciei” prin care se propune : 

✓ Asigurarea coeziunii economice, sociale, teritoriale, ca o continuare a anului 

în curs, care reprezintă „Anul european de luptă împotriva sărăciei şi 

excluziunii sociale” 

✓ Sensibilizarea opiniei publice pentru recunoaşterea drepturilor fundamentale 

ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială; 

 

   Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 

o Elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, în 

vederea încurajării actorilor din sectorul public şi privat de a reduce 
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excluziunea socială prin acţiuni concrete, inclusiv prin acordarea 

finanţării din fondurile structurale, în special din FSE; 

o Elaborarea şi implementarea de programe care vizează promovarea 

inovării sociale în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea 

unei noi agende pentru integrarea migraţiilor; 

o Evaluarea caracterului adecvat şi a sustenabilităţii sistemelor de protecţie 

socială şi de pensii şi de identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a 

accesului la sistemele de sănătate. 

  La nivel naţional, statele membre vor urmări: 

• Să promoveze responsabilitatea colictivă şi individuală pe care o împart în 

domeniul combaterii sărăciei ăi excluziunii sociale ; 

• Să definească şi să pună în aplicare măsuri care vizează grupurile cu un 

grad de risc ridicat precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, 

minirităţile –rommii , persoanele cudizabilităţi şi persoanele fără adăpost; 

• Să îşi dezvolte sistemele de securitate socială şi de pensii pentru a asigura 

un nivel adecvat al ajutorului pentru venit şi al accesului la asistenţă 

medicală; 

  Creşterea favorabilă incluziunii este necesară în vederea : 

• Oferirii populaţiei acces la centre de îngrijire a copiilor şi la centrele 

destinate altor persoane aflate în întreţinere; 

• Punerea în aplicare a principiilor privind flexicuritate; 

• Oferirii cetăţenilor posibilitatea de a dobândi noi competenţe care să le 

permită adaptarea la noile condiţii şi la eventualele schimbări de carieră; 

• Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale; 

• Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate; 

• Îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă fenomenului de îmbătrânire activă. 

      Guvernanţă economică : criza economică 

• A evideţiat deficienţe structurale în economia Europei; 

• A anulat progrese precedente; 

• A identificat evidente probleme fundamentale şi soluţii viabile pe termen 

lung; 

• A demonstrat independenţa economiilor europene; 

• A subliniat necesitatea  coordonării politicilor economice la nivelulu UE în 

vederea rezolvării problemelor, promovării creşterii economice şi creării 

de locuri de muncă. 

     Cei trei piloni ai noii guvernante economice: 

1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din 

partea UE”  şi include : 

• Priorităţile politicile şi obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 

2020; 

• Angajamentele suplimentare pe care şi le-au asumat statele membre 

participante la „Pactul Euro Plus”; 
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• Consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice şi fiscale, 

ca parte a Pactului de stabilitate şi creştere, dar şi prin intermediul noilor 

instrumente menite să stopeze dezechilibrele macroeconomice; 

• Adoptarea unei noi metode de lucru numite „semestrul european” care 

permitediscutarea priorităţilor economice şi financiare în aceeaşi perioadă 

a fiecărui an. 

2. Asigurarea stabilităţii zonei Euro şi include : 

• Mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reacţie a UE la 

criza datoriei suverane; 

• Înlocuirea lor cu un mecanism permanent, respectiv „Mecanismul 

european de stabilitate” (MES) 

• Aplicarea unor programe de reformă şi consolidarea fiscală, elaborarea în 

strânsă colaborare cu FMI. 

3.  Redresarea sectorului financiar  

      Aspecte esenţiale ale noii guvernante economice a UE Semestrul 

European : 

    Reprezintă primele 6 luni ale fiecărui an, perioada în care are loc 

coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice şi structurale ale statelor 

membre în baza căreia se ţine cont de recomandările UE în luarea deciziilor 

cu privire la bugetul naţional şi la alte aspecte de interes economic. 

 

„ Pactul de stabilitate şi creştere” constă în : 

Componente : 

1.  „Componenta preventivă”  constă în transmiterea de către statele membr, a 

programului anual de stabilitate (ţările din zona euro) sau de convergenţă 

(celelalte state membre), împreună cu programul naşional de reformă, 

program care prezintă modul în care  tatul membru intenţionează să asigure şi 

să menţină politice sau, dacă este necesar, poate înainta o propunere 

Consiliului pentru, ca aceasta să transmită un avertisment în cazul unui 

deficit excesiv. 

2. Componenta corectivă reglementează procedura în caz de deficit excesiv 

(PDE). ,(conform Tratatului), Consiliul va transmite recomandări privind 

redresarea situaţiei. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la 

impunerea de sancţiunipentru statele din zona euro. 

3. Pactul de stabilitate şi creştere este în curs de consolidare, prin introducerea 

unor modificări menite să permită componenţei corective a Pactului , să ia 

mai bine în considerare interacţiunea dintre datorie şi deficit  mai ales în 

ţările puternic îndatorate (unde datoria depăşeşte 60% din PIB) şi să 

accelereze procedura în caz de deficit excesiv şi să facăimpunerea 

sancţiunilor semiautomată – în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie 

de o majoritate calificată, nu atât pentru a respinge o propunere de 
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sancţionare înaintată de Comisie.        

  

            2.DEZVOLTAREA – PRINCIPII,  VALOR, DIRECŢII DE ACŢIUNE 

             (extrase şi sinteze din documentul „Obiective Europa 2020”) 

    Definiţii: 

✓ Totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al 

căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele 

socio-economice şi potenţial natural, 

✓ Dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

nevoi. 

   Scurt istoric al dezvoltării durabile 

✓ În anul 1972 , are loc  Conferinţa Naţiunilor Unite – Stockhlm. 113 naţiuni 

discută problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, pericolul 

dispariţiei unor specii, nevoia creşterii nivelului de trai al oamenilor; se subliniază 

legătura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea mediului pentru generaţiile 

actuale şi viitoare. 

✓ 1986 ,Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, înfiinţată de Naţiunile 

Unite; are ca scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii 

cu privire la valabilitatea şi oferirea de soluţiicu privire la valabilitatea pe termen 

lung a societăţii umane, sunt identificate două probleme majore, dezvoltarea nu 

înseamnă doar profituri mai mari şi standarde înalte de trai pentru un mic procent 

de populaţie, ci creşterea nivelul de trai al tuturor, dezvoltarea nu ar trebui să 

implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor noastre naturale, nici 

poluarea mediului ambiental. 

✓ 1992 Summitul de la Rio „conferinţa secolului”: 120 naţiuni au avut ca scop 

stabilirea unei noi strategii a dezvoltării economice, industrisle şi sociale în lume, 

fiind acceptată ideea caă dezvoltarea durabilă reprezintă „o nouă cale de 

dezvoltare care să susţină progresul uman pentru întreaga planetă şi pentru un 

viitor îndelungat”. S-a obţinut consensul pentru un plan de dezvoltare durabilă 

numit „Agenda 21” şi două seturi de principii, Declaraţia de la Rio cu privire 

la mediu şi dezvoltare şi Principiile pădurii. 

✓ 1997, includerea  conceptului de „dezvoltare durabilă” în Tratatul de la 

Maastricht ca obiectiv politic al UE. 

✓ 2001, Consiliul European de la Goteborg : adaptarea Strategiei Europene de 

Dezvoltare Durabilă, propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, cu 

scopul monitorizării SSD, 

✓ 2002, Summitul de la Johannesburg. Se studiază progresul făcut spre 

dezvoltarea durabilă şi se reafirmă angajamentul ţărilor participante. 

     Aspecte discutate : 

o Reducerea numărului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de 

apă potabilă, de la peste 1 mild. La 500 mil. până în anul 2015. 
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o Înjumătăţirea numărului celor ce nu au condiţii de salubrizare 

corespunzătoare la 1,2 mild. 

o Creşterea folosirii surselor durabile de energie şi refacerea efectivelor de 

peşte secătuite. 

  Obiectivele-cheie ale  Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Uniunii Europene 

✓ Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice 

de impactul negativ asupra mediului; 

✓ Echitarea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 

diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de 

orice fel; 

✓ Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi 

competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor 

locuri de muncă abundente şi bine plătite; 

✓ Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 

instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi 

practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume. 

  Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabile ale Uniunii Europene : 

✓ Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului; 

✓ Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 

✓ Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 

✓ Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional; 

✓ Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor socială; 

✓ Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional şi naţional; 

✓ Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact 

şi consultarea factorilor interesaţi; 

✓ Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi 

investiţionale; 

✓ Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informării ştiinţifice incerte; 

✓ Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” 

 

 

   3.STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ 

                     A ROMÂNIEI ORIZONTURI 2013-2020-2030 

 

 

     Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi, 

având ca motto ideea „Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos”, a fost elaborată 

în anul 2008,  

 Document aprobat prin H.G.R. nr.1460 din 12 nov. 2008, publicată în Monitorul 

Oficial nr.824 din 8 dec. 2008. Strategia recomandă mecanisme specifice la nivelul 

autorităţilor centrale, locale dar şi la nivelul societăţii civile, sub egida Academiei 

Române, pentru monitorizarea implementării obiectivelor stabilite. Documente 

programatice şi strategii sectoriale elaborate pre- şi post- aderare ca bază de referinţă 
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pentru Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SDD): teme, 

domenii,obiective UE, obiective RO. 

 

a) Provocări cruciale 

1.Schimbările climatice şi energia curată 

      Obiectiv general SDD/UE : prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor nagative ale acestora asupra 

mediului. 

     Oriont 2013 

     Obiectiv naţional : Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt şi mediu şi 

crearea premiselor pentru securitatea energetică a ţării pe termen lung conform 

cerinţelor unei economii moderne de piaţă, în condiţii de siguranţă şi competitivitate, 

îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea 

cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea şi aplicarea unor măsuri de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării 

durabile. 

      Orizont 2020 

      Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 

sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa 

intensităţii şi eficienţei energetice, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în 

cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie din surse regenerabile” şi 

la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu, 

promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare  la efectele schimbărilor climatice 

şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

      Orizont 2030 

      Obiectiv naţional : Alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii 

energetici şi de schimbări climatice, îndeplinirea angajamentelor în domeniul 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile 

internaţionale şi comunitare existente şi îndeplinirea unor măsuri de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice 

2. Transport durabil 

Obiectiv  general SDD/UE  : Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă 

nece- 

sităţile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la 

minimum impactul lor negativ asupra economiei, societăţii şi mediului. 

        Obiectiv 2013 

       Obiectiv naţional :Promovarea unui sistem de transporturi în România care să 

faciliteze mişcarea în siguranţă, rapidă şi eficientă a persoanelor şi mărfurilor la 

nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu standardele europene. 

        Orizont 2020 

        Obiectiv naţional : atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei 

economice, sociale, de mediu cât şi a transporturilor. 

        Orizont 2030 
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        Obiectiv naţional : Apropierea de nivel mediu al UE la nivelul aceluiaşi an la 

toţi parametrii de bază ai sustenabilităţii în activitatea transporturilor. 

       3.Producţie şi consum durabil  

        Obiectiv general SDD /UE: Promovarea unor practici de consum şi producţie 

sustenabile. 

         Orizont 2013 

         Obiectiv naţional : Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse şi 

valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum şi 

producţie care să permită o creştere economică sustenabilă pe termen lung şi 

apropierea treptată de nivelul mediu de performanţă al ţărilor UE 

         Orizont 2020 

         Obiectiv naţional : Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului 

prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi creşterea valorii adăugate şi 

apropierea de indicii medii de performanţă al UE privind sustenabilitatea 

consumului şi producţiei. 

         Orizont 2030 

         Obiectiv naţional : Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de ţările 

membre UE din punct de vedere al producţiei şi consumului. 

     4.Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 

         Obiectiv general SDD/UE : Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi 

evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de 

ecosisteme. 

         Orizont 2013 

         Obiectiv naţional :Reducerea decalajuluiexistent faţă de alte state membre UE 

cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere calitativ cât şi 

cantitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme 

conceptului de dezvoltare durabilă şi cu respectarea principiului „Poluatorul 

plăteşte”. 

         Orizont 2020 

         Obiectiv naţional :Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii 

principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale. 

          Orizont 2030 

          Obiectiv naţional : Apropierea semnificativă de performanţele de mediu ale 

celorlalte state membre UE din acel an. 

        5.Sănătatea publică 

          Obiectiv general SDD/UE : Promovarea unor servicii medicale de calitate în 

condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa 

sănătăţii 

          Orizont 2013 

        Obiectiv naţional : Îmbunătăţirea  structurii sistemului de sănătate, a calităţii 

actului medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor pentru sănătate, 

ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea performanţei sistemului de 

sănătate. 
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        Orizont 2020 

        Obiectiv naţional : Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual 

al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state 

membre a UE, integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile 

României: 

        Orizont 2030 

        Obiectiv naţional : Alinierea deplină la nivelul mediu de performanţă, inclusiv 

sub aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE. 

       6.Incluziunea demografică şi migratorie 

        Obiectiv general SDD/UE : Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială 

prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea 

creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării individuale durabile. 

       Orizont 2013 

        Obiectiv naţional :Crearea unui cadru legislativ, instituţional şi participativ 

modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune socială, promovarea 

coeziunii sociale, egalităţii de şanse şi diversităţi culturale, precum şi pentru 

gestionarea responsabilă a fenomenelor demografice şi migraţiei. 

        Orizont 2020 

        Obiectiv naţional : Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi 

instituţional, al normelor şi sdandardelor UE cu privire la incluziunea socială, 

egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate, punerea în aplicare, 

pe etape, a Strategiilor Naţionale pe termen lung privind populaţia şi fenomenele 

migratorii. 

         Orizont 2030 

         Obiectiv naţional : Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte 

state membre ale UE în privinţa coeziunii sociale şi calităţii serviciilor sociale. 

         7.Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile 

         Obiectiv general SDD/UE : Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel 

global şi asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale UE cu 

principiile dezvoltării durabile şi angajamentele sale în această privinţă. 

         Orizont 2013 

         Obiectiv naţional : Implementarea instrumentelor legislative şi instituţionale 

aferente statutului României de ţară donatoare de asistenţă pentru dezvoltare, 

conform obligaţiilor de stat membru al UE, stabilirea priorităţilor şi modalităţilor de 

acţiune, şi alocarea în acest scop a cca 0,25% din venitul naţional brut (VNB) în 

2013 şi 0,33% în 2015, cu ţinta intermediară de 0,17% din  VNB în 2010. 

          Orizont 2020 

          Obiectiv naţional : Conturarea domeniilor specifice de aplicare a experienţei 

şi resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, şi alocare 

în acest scop a cca 0,5% din venitul naţional brut. 

           Orizont 3030 
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         Obiectiv naţional : Alinierea completă a României la politicile UE în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punct de vedere al alocării bugetare ca 

procent din venitul naţional brut. 

        Teme inter- şi trans- sectoriale 

         Educaţia şi formarea profesională 

         Orizont 2013 

         Obiectiv naţional : Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii  

prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 

asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe opiaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi incluzivă. 

         Orizont 2020 

         Obiectiv naţional : Atingerea nivelului mediu al performanţei UE în domeniul 

educaţiei  şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru 

grupările dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2030. 

          Orizont 2030 

          Obiectiv naţional : Stabilirea sistemului de învăţat şi formarea profesională 

din România la nivelul performanţelor superioare din UE, apropierea semnificativă 

de nivel mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi 

pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

         Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 

          Orizont 2013 

          Obiectiv naţional general : Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce 

descriu structura şi performanţa sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare. 

           Orizont 2020 

           Obiectiv naţional general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal 

al evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE, greneralizarea activităţilor inovative, 

apariţia unor centre de excelenţă cu impact internaţional. 

            Orizont 2030 

            Obiectiv naţional general : Statornicia principalelor elemente ale societăţii şi 

economiei bazate pe cunoaştere, contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la 

realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile. 

 

 

         4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 

                                                           2014-2020 

 

     Prioritatea 1  

    -Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicare de măsuri orientate către 

creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea 

incluziunii sociale 

           Obiectivul specific 1:creşterea ocupării în rândurile tinerilor şi a grupurilor 

vulnerabile. 



Primăria Comunei Pînceşti                                                               Consiliul Local Pînceşti 

STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  A  COMUNEI  PÎNCEŞTI  2014-2020                     

96 

 

           Măsura 1.1 : acţiuni pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a tinerilor 

care nu sunt incluşi într-o formă de învătământ, formare profesională sau nu au un 

loc de muncă. 

          Ţinta vizată 2022 

✓ Rata şomajului BIM în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la 

nivel regional şi maxim 15% în mediul urban; 

✓ Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24) minim 35% 

Măsura 1.2 : Acţiuni preventive şi active de integrare pe piaţa muncii 

(inclusiv acţiuni personalizate) pentru grupuri vulnerabile. 

          

        În cadrul acestei măsuri, acţiunile indicative vizează după caz, identificarea şi 

analizarea necesităţilor existente, acordarea de consiliere, furnizarea de instruire prin 

programe de orientare/ reorientare profesională, încadrarea participanţilor în 

intreprinderile sociale : 

✓ Acţiuni privind evaluarea multidisciplinare a nevoilor a nevoilor şi 

problemelor persoanelor dezavantajate, oferirea de soluţii personalizate; 

✓ Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de formare 

personalizate, care vizează dobândirea competenţelor pentru ocupaţii cerute 

de către piaţa muncii; 

✓ Acordarea de îndrumare şi consiliere în găsirea unui loc de muncă. Această 

acţiune vizează în mod obligatoriu toate persoanele care urmează/au urmat un 

program de formare profesională; 

✓ Dezvoltarea unei scheme de grant dedicată înfiinţării de intreprinderi sociale, 

în care să fie angajate o parte dintre persoanelor din grupul ţintă vizat, care au 

participat la un program de formare profesională; 

✓ Sprijinarea facilitării accesului persoanelor de etnie rromă la servicii de 

informare, consiliere, formare profesională şi mediere pe piaţa muncii. 

Obiectivul specific 2 :îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţie şi 

instruirii 

de calitate. 

     Măsura 2.1.:Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru 

tinerii din zone rurale şi comunităţile defavorizate. 

 

   Ţinta vizată 2022 : rata de părăsire timpurie a şcolii – minim 12%, 

    În cadrul acestei măsuri acţiunile vizează pe de o parte să se adreseze cauzelor de 

ordin educaţional astfel încât să se prevină/ combate părăsirea timpurie a şcolii, iar 

pe de altă parte să permită reintegrarea în procesul educaţional a tinerilor care deja 

au părăsit şcoală. 

✓ Elaborarea şi implementarea la nivel local/regional a unui sistem de 

monitorizare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii cât şi de strategii 

locale/regionale de prevenire/combatere a acestui fenomen, 

✓ Elaborarea şi implementarea de programe personalizate de reintegrare în 

procesul educaţional a tinerilor care doresc să îşi continue studiile. 
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      Măsura 2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului prin adaptarea 

ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 

      Ţinta vizată 2022 : Rata şomajului BIM în rândul tinerilor (15-24) va fi de 

maxim 8% la nivel regional şi de maxim 15% în mediul urban. În cadrul acestei 

măsuri acţiunile indicative, vizează identificarea nevoilor de competenţe cerute pe 

piaţa muncii, previzionarea acestora, precum şi adaptarea planurilor de acţiune 

pentru învăţământ la nivel regional, judeţean şi a planurilor de şcolarizare în raport 

cu aceastea. 

✓ Elaborarea de studii la nivel regional, judeţean, local privind necesităţile 

competenţelor şi clarificărilor cerute pe piaţa forţei de muncă, precumşi o 

previzionare a acestora pe termen mediu; 

✓ Actualizarea planului regional de acţiune pentru învăţământ, a planurilor 

locale de acţiune pentru învăţământ şi a planurilor de şcolarizare în 

conformitate cu rezultatele studiilor realizate; 

✓ Crearea şi dezvoltarea parteneriatelor între agenţii economici şi unităţile 

şcolare; 

✓ Realizarea observatorului regional pentru educaţie; 

✓ Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor unităţilor de 

învăţământ; 

✓ Sprijin pentru crearea de parteneriate între patronate, camerele de comerţ şi 

industrie şi furnizorii de formare iniţială şi continuă în vederea corelării 

programelor educaţionale cu necesarul de forţă de muncă existent, respectiv 

tendinţele de dezvoltare a mediului economic; 

✓ Promovarea de măsuri directe şi stimulative pentru calificarea la locul de 

muncă; 

✓ Monitorizarea rezultatelor programelor de practică, atât pentru învăţământ 

liceal cât şi cel superior. 

        
    Măsura 2.3Creşterea accesului la formare profesională 

     Principalele obstacole în calea accesării programelor de formare profesională sunt 

de ordin : 

✓ Structural : care descurajează cel mai puternic participarea la programe de 

formare lipsa resurselor financiare a subiecţilor (situaţie agravată de efectele 

crizei economice şi financiare, distribuţia teritorială neadecvată şi/sau 

inflexibilitate a furnizorilor de formare profesională); 

✓ Individual : vârsta şi situaţia familială a subiecţilor (programul de lucru, 

numărul persoanelor aflate în întreţinere); 

✓ Psihologic : experienţa educaţională şi/sau profesională a subiecţilor (aspecte 

negative trăite care au condus la o lipsă de încredere, excluziune socială). 

     În general, firmele/organizaţiile care încurajează participarea salariaţilor la 

programelor de formare profesională sunt cele care desfăşoară activităţi inovative, 
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cele din tehnologia informaţiei şi comunicării ( companii caracterizate prin valoarea 

adîugată ridicată a produselor şi serviciilor), cât şi cele care sunt obligate prin 

prevederile legislative. 

     Ţinta vizată 2022 : ponderea populaţiei ce participă la programe de formare 

profesională a adulţilor va fi de minim 7% 

 

     Măsura 2.4. Crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de educaţie. 

     Din intervalul necesităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare, rezultat în urma 

întâlnirilor derulate de reprezentanţii ADR Nord-est cu reprezentanţii administraţiei 

publice locale din localităţile urbane şi cei ai consiliilor judeţene se desprind 

următoarele probleme: 

✓ Nefinalizarea lucrărilor de investiţii demarate în cadrul Programului Naţional 

de dezvoltare a Infrastructurii; 

✓ Capacitatea insuficientă a grădiniţelor/numărului de locuri în raport cu 

populaţia preşcolară existentă; 

✓ Starea avansată de degradare a unor şcoli generale, grupuri şcolare, inclusiv a 

sălilor de sport aferente; 

✓ Dotarea materială insuficientă pentru atelierele şcolare; 

✓ Mijloacele de transport insuficiente pentru elevii din satele arondate oraşelor; 

✓ Campusuri şcolare insuficiente; 

✓ În mediul rural există şcoli renovate care au fost închise din lipsa elevilor; 

✓ Dotări insuficiente pentru cabinetele de terapie din învăţământul special; 

✓ Numărul insuficient de grădiniţe existente în mediul rural – aspect confirmat 

şi de datele statistice existente (56% din totalul populaţiei preşcolare are 

domiciliul în mediul rural şi este deservită doar de 9% din numărul total de 

grădiniţe). 

Ţinta 2022 

1.toate unităţile de educaţie din regiune vor avea autorizaţie de funcţionare, 

2.vor fi construite ... grădiniţe, din care în mediul rural...(de stabilit în consultări 

parteneriale. 

 

Obiectiv specific 3 : Creşterea accesului la servicii de sănătate de calitate. 

 

Măsura 3.1. Extinderea şi diversificarea serviciilor de sănătate. 

Ţinta 2022 : 

(1)  Rata mortalităţii infantile în mediul urban maxim 5%, 

(2)  Rata mortalităţii infantile în mediul rural maxim  8% 

  În cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza : 

✓ Derularea de programe pentru creşterea nivelului de educaţie în rândul 

populaţiei pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii, cât şi adoptarea unor 

componente; 
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✓ Sprijin pentru extinderea şi diversificarea serviciilor medicale destinate 

prevenirii şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 

populaţiei; 

✓ Derularea de programe pentru prevenirea complicaţiilor, decesului şi 

creşterea calităţii vieţii la pacienţii cu afecţiuni cronice prin accesul la 

servicii medicale de calitate; 

✓ Creşterea accesului la servicii de înrijire medicală de calitate a persoanelor 

vulnerabile sau dezavantajate social; 

✓ Sprijinirea creşterii rolului medicului în familie ca şi consilier pentru 

sănătatea locuitorilor regiunii; 

✓ Dezvoltarea resurselor umane implivate în managementul spitalelor, prin 

derularea programelor de formare; 

✓ Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale destinate mamai şi 

copilului; 

✓ Sprijinirea implementării şi dezvoltării sistemelor informatice integrate de 

tip „e-sănătate”. 

   Obiectiv specific 4, promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale 

şi urbane aflate în declin. 

    Măsura 4.1.Extinderea, diversificarea şi îmbunătăţirea  accesului grupurilor 

vulnerabile şi a comunităţilor izolate, la servicii de sănătate, educaţie, sociale şi 

locuire. 

    Ţinta vizată 2022 : reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie sau 

excluziune cu 125 000 (raportat cu anul 2010). 

 

    În cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza după caz : 

✓ Construcţia de locuinţe sociale, reabilitarea/modernizarea celor existente, 

pentru grupurile dezavantajate care locuiesc în condiţii improprii – fără 

minimum de utilităţi; 

✓ Derularea de programe orientate către asigurarea accesului gratuit şi universal 

al copiilor/tinrilor aparţinând minorităţilor –rromilor la educaţie; 

✓ Derularea de programe pentru promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea 

segregării şi combaterea discriminării (a doua şansă) 

✓ Organizarea şi derularea cursurilor de formare pentru mediatori şcolari, 

sanitari, cadre didactice din domeniul educaţiei incluzive, interculturale care 

susţine principiile non-discriminării; 

✓ Sprijinirea facilitării accesului persoanelor dezavantajate la serviciile de 

informare, consiliere, formare profesională şi mediere pe piaţa muncii; 

✓ Sprijinirea iniţiativelor locale pentru dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a 

persoanelor ce aparţin grupurilor dezavantajate de etnie rromă. 

 

Prioritate 2. 

Dezvoltarea unei structuri moderne care să asigure creşterea 

accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord – Est 
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    Obiectiv specific 1 : creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii prin 

realizarea de investiţii în infrastructura transportului. 

    Măsura 1.1.modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, 

    Ţinta 2022 : numărul total de pasageri deserviţi de cele trei aeroporturi regionale –  

1 000 000. Pasageri. 

     Realizarea de investiţii : 

✓ Extinderea / modernizarea pistelor de decolare/aterizare şi de rulaj; 

✓ Extinderea/modernizarea terminalului de pasageri; 

✓ Modernizarea platformelor de îmbarcare/debarcare; 

✓ Modernizarea şi dotarea cu echipamente de navigaţie – turn de control; 

✓ Amplasarea sistemelor de navigaţie instrumentală; 

✓ Extinderea platformelor în vrderea asigurării spaţiilor de parcare şi operare la 

sol a aeronavelor; 

✓ Amenajarea parcărilor, 

✓ Extinderea/modernizarea drumurilor de acces spre/ în aeroport. 

 

Măsura 1.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare 

Ţinta 2022 (1) numărul de gări modernizate – minim 5 staţii feroviare. 

 

Măsura va consta în acţiuni de : 

✓ Modernizarea gărilor, inclusiv a unităţilor aferente, dotare cu automate de 

eliberare a legitimaţiilor de călătorie, elemente de semnalizare, mijloace de 

transport în comun şi de acces către obiectivele turistice; 

✓ Modernizarea şi extinderea reţelei feroviare, inclusiv consolidări pe traseele 

afectate de fenomenele geomorfologice de pantă; 

 Măsura 1.3. . Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere. 

Ţinta 2022 

(1) Gradul de modernizare a drumurilor judeţene şi comunale va fi minim 60% 

(2) Vor  fi realizate variante ocolitoare/şosele de centură pentru minim 10 oraşe. 

  Prin această măsură se va urmări o creştere a accesibilităţii şi conectivităţii, prin 

realizarea de investiţii ce să vizeze atât crearea infrastructurii de transport rutier, 

cât şi reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere existente : 

✓ Drumuri naţionale, în special a celor care asigură o creştere a accesibilităţii 

între centrele urbane importante din regiune; 

✓ Drumuri judeţene, în special a celor care asigură o creştere a accesibilităţii sau 

a conectivităţii cu drumurile europene, cu punctele rutiere de trecere a 

frontierei; 

✓ Drumuri comunale, în special a celor ce asigură o creşterea conectivităţii 

zonelor rurale cu centre urbane; 

✓ Şosele de centură şi variante ocolitoare, în specialpentru zonele urbane 

aglomerate sau care reprezintă noduri rutiere; 
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✓ Drumuri de acces către aeroporturi, zone de interes turistic şi de afaceri 

ridicat; 

✓ Trecerile de nivel cu calea ferată; 

✓ Consolidări, terasamente, refacere şi reabilitare a drumurilor de acces afectate 

de calamităţi naturale; 

✓ Străzi urbane, ăn special cele care asigură o creştere a accesibilităţii sau 

conectivităţii cu drumurile naţionale sau europene. 

 

     Măsura 1.4. Dezvoltarea reţelelor de transport durabile. 

     În cadrul planurilor de mobilitate urbană durabile se vor avea în vedere 

elementele care se adresează tuturor tipurilor de transport public sau privat, 

motorizat şi nemotorizat, de pasageri şi de marfă: 

✓ Investiţii în reţele de transport integrate, interoperabile; 

✓ Dezvoltarea de sistemeinteligente de monitorizare a traficului; 

✓ Dezvoltarea soluţiilor alternative pentru transportul public, conforme 

mediului, de genul vehicolelor electrice, extinderii folosirii bicicletelor; 

✓ Realizarea şi/sau extinderea pistelor pentru biciclişti, incusiv spaţii de parcare 

publice pentru biciclete; 

✓ Amenajarea de parcuri în punctele terminus ale liniilor de transport în comun 

pentru a încuraja continuarea călătoriei spre punctele de interes cu mijloace 

de transport în comun; 

✓ Furnizarea de informaţii în staţiile şi mijloacele de transport în comun privind 

alternativele şi legăturile cu alte linii de transport; 

✓ Asigurarea accesibilităţii în staţii şi mijloace de transport în comun pentru 

persoanele cu dizabilităţi; 

✓ Introducerea de automate pentru eliberarea electronică a biletelor. 

 

 Obiectiv specific 2:stimularea atractivităţii şi economiei locale prin creşterea 

accesului la infrastructura TIC de calitate. 

 Măsura 2.1. Extinderea infrastructurii de broadband, în special în zonele rurale 

şi izolate. 

(1) 70% din totalul gospodăriilor vor avea acces la servicii de internet 

(2) 50% din totalul gospodăriilor vor avea acces la servicii de internet tip 

broadband 

 În cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza creşterea sau/şiextinderea reţelei de 

internet tip broadband, în special în zonele rurale şi în comunităţile izolate. 

 

Măsura 2.2 : Dezvoltarea TIC prin crearea şi dezvoltarea de produse şi servicii 

tip „e-servicii” 

Ţinta 2022 : 

(1) 70% din populaţie a accesat internetul cel puţin o dată; 

(2) 65% din populaţia de peste 18 ani accesează internetul în limitele a trei luni; 

(3) 20% din populaţia de peste 18 ani realizează cumpărături online 
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        Prioritatea 3 

        Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale 

        Obiectiv specific 1 : sprijinirea inovării şi competitivităţii mediului economic, 

promovarea rezultatelor obţinute. 

        Măsura 1.1: Dezvoltarea inovării şi transferului de know-how, inclusiv prin 

crearea şi dezvoltarea de clustre. 

        Ţinta 2022 : 

        (1)crearea de trei noi clustre, 

         (2) dezvoltarea a minim trei clustre existente, 

         (3)crearea de trei oficii de transfer tehnologic şi a unei reţele regionale. 

     

      Măsura 1.2. sprijin pentru domenii competitive şi sisteme productive integrate, 

inclusiv pentru dezvoltarea de produse, servicii şi procese tehnologice noi, cu 

valoare adăugată crescută – „verzi” 

 

       Ţinta 2022: 

       (1)nivelul productivităţii muncii la nivel regional va reprezenta 85% din nivelul 

naţional 

        (2)20 intreprinderi active la mia de locuitori 

 

       Obiectiv specific 2 : impulsionarea sectorului de cercetare – dezvoltare, în 

special a celei aplicate, 

       Măsura 2.1 sprijinirea cercetării publice şi private, în vederea dezvoltăţii şi 

fructificării soluţiilor integrate. 

       Ţinta 2022: 

(1) Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în produsul intern brut 

regional va 

reprezenta 1,5% 

(2) Numărul total de salariaţi din cercetare- dezvoltare va fi de minim 15.000 

pers. 

         

        Obiectiv specific 3.Îmbunătăţirea accesului firmelor la servicii de afaceri de 

calitate 

       Măsura 3.1. :Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor şi tinerilor 

antreprenori 

         Ţinta 2022 

         (1)rata de înfiinţare de noi intreprinderi 10%, 

         (2)rata de radiere/scăderea numărului de intreprinderi faţă de 2010 

        Obiectiv specific 4: sprijinearea exporturilor şi competitivitatea produselor 

locale. 

        Măsura 4.1 : dezvoltarea de reţele şi platforme pentru sprijinirea exportatorilor 

autohtoni. 

         Ţinta 2022 : ponderea exporturilor regiunii în total antional – minim 8% 
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         Obiectiv specific 5: Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane 

         Măsura 5.1 :Asigurarea condiţiilor de dezvoltare în mediul urban, prin 

realizarea de investiţii în infrastructura locală 

 

         Ţinta 2022 : grad de urbanizare de 55% 

          Obiectiv specific 6 : Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale  

          Măsura 6.1.Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a mediului rural, prin 

realizarea de investiţii în infrastructura locală. 

          Măsura 6.2. Dezvoltarea de activităţi economice alternative în mediul rural, 

inclusiv dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a tinerilor. 

           Ţinta 2022 

          (1)ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie ocupată 30% 

          (2)ponderea persoanelor din grupa de vârstă 15-24 ani ocupată în agricultură 

20% 

 

         Obiectiv specific 7: Sprijinirea valorificării potenţialului turistic existent. 

         Măsura 7.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism şi de agrement aferentă, 

promovarea potenţialului turistic. 

         Ţinta 2022 

(1) Durata medie de şedere – 3 nopţi / turist 

(2) Creşterea numărului de şomeri cu 20% faţă de anul 2012 

 

Prioritatea 4 

Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural 

Obiectiv specific 1: promovarea eficienţei energetice 

        Măsura 4.1. Creşterea eficienţei energetice a instituţiilor publice, 

gospodăriilor şi firmelor. 

         Ţinta 2022 

(1) 25% din blocurile de locuinţe beneficiază de lucrări de abilitare termică, 

(2) 60% dintre instituţiile publice beneficiază de lucrări de reabilitare termică 

 

Obiectiv specific 2 Protejarea mediului ţi a biodeversităţii prin realizarea de 

inves- 

tiţii specifice aquisului comunitar şi valorificarea siturilor naturale. 

          Măsura 2.1. Investiţii în crearea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea 

reţelei de apă potabilă şi canalizare, în sistemele de management integrat a 

deşeurilor şi sistemelor de management a riscurilor. 

           Ţinta 2022 

(1) 80% din populaţia regiunii va fi conectată la reţelele de alimentare cu apă 

potabilă 

(2) 65% din populaţia regiunii va fi conectată la reţelele de canalizare, 
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(3) 70% din populaţia regiunii beneficiază de sisteme de management 

integrat al deşeurilor 

             Măsura 2.2. Tratarea solurilor contaminate şi/sau poluate, 

               Ţinta 2022 tratarea a 50% din suprafaţa solurilor contaminată /poluată 

             Măsura 2.3. Prezervarea biodiversităţii 

                Ţinta 2022 

(1) Realizarea de 5 studii pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor 

şi speciilor. 

(2) Realizarea sau actualizarea a 5 planuri de management pentru arii 

naturale protejate. 

 

 

5.STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ A 

                 JUDEŢULUI   BACĂU  PENTRU  PERIOADA   

                                                 2010 – 2020 

 

Obiective Generale – Obiective Specifice – Măsuri 

 
A)Dezvoltarea economică 

echitabilă 

B)Îmbunătăţirea  

competitivităţii mediului 

C)Crearea condiţiilor 

necesare dezvoltării 

economice durabile 

C)Îmbunătăţirea 

condiţiilor de trai 

OS.1. Consolidarea me- 

diului de afaceri jude- 

ţean; 

OS.2. Dezvoltarea agri- 

culturii şi a zonelor 

rurale; 

OS.3. Creşterea volumu- 

lui investiţiilor străine 

şi autohtone; 

 

 

...................................... 

M.2.1.Crearea de noi 

intreprinderi, îmbunătă- 

ţirea şanselor de supra- 

vieţuire şi susţinerea  

dezvoltării IMM-urilor 

M.2.2.Revitalizarea şi 

reconversia zonelor ind. 

M.2.3.Dezvoltarea şi 

promovarea sectorului 

turistic. 

M.2.4.Diversificarea eco 

nomiei rurale 

...................................... 

M.7.1.Susţinerea/promovar/ 

OS.4.Creşterea compe- 

titivităţii economice 

OS.5.Susţinerea utilizării 

tehnologiei informaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... 

M.3.1.Susţinerea activi- 

tăţilor de CDI şi promo- 

varea, difuzarea rezulta- 

telor obţinute; 

M.3.2.Susţinerea produ- 

cătorilor locali în dezv. 

de parteneriate externe; 

M.3.3.Susţinerea struc- 

turilor de sprijin a aface- 

rilor regionale; 

M.8.1.Promovarea utili- 

zării şi adoptării tehnolo- 

giilor informaţiei şi co- 

municaţiilor ca soluţie  

OS.6.Asigurarea infra- 

structurii necesare dezv. 

economice a judeţului 

OS:7.Creşterea calificării 

forţei de muncă şi adap- 

tabilităţii la cerinţele  

pieţei 

OS.8.Dezvoltarea capa- 

cităţii administrative a 

autorităţilor publice 

locale. 

..................................... 

M.6.1.Creşterea accesi- 

bilităţii Jud. Bacău 

M.6.2.Dezvoltarea infra- 

structurii de utilităţi indu- 

striale; 

M.6.3.Dezvoltarea infra- 

structurii necesare valo- 

rificării superioare a re- 

surselor de la nivel 

judeţean ; 

M.7.1.Asigurarea echili- 

brului dintre cerere şi 

ofertă pe piaţa forţei de 

muncă; 

OS.9.Dezvoltarea urba- 

nă durabilă  

OS.10.Dezvoltarea in- 

frastructurii şi creşterea 

calităţii serviciilor pu- 

blice în mediul rural 

OS.11.Protecţia mediu- 

lui. 

 

 

 

..................................... 

M.6.1.Dezvoltarea şi 

reabilitarea infrastructu- 

rii urbane; 

M.6.2.Stabilirea reguli- 

lor judeţene de urba- 

nism; 

M.6.3.Îmbunătăţirea 

serviciilor publice; 

M.6.4.Creşterea rolului 

centrelor urbane ca poli 

de dezvoltare zonali; 

M.11.1.Creşterea accesi- 

bilităţii zonelor rurale; 

M.11.2.Creşterea gradului 
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varea asocierii în dome- 

niul agricol. 

M.7.2.Susţinerea eficien-tă 

a produselor piscicole. 

M.7.3.Promovarea utili- 

zării metodelor moderne 

în domeniul agriculturii. 

M.4.1.Creşterea volumu- 

lui investiţiilor străine şi 

autohtone la nivelul Jud. 

Bacău 

pentru dezvoltarea me- 

diului de afaceri; 

M.8.2.Susţinerea dezvol- 

tării infrastructurii IT&C 

judeţene (zone rurale, 

micile oraşe)   

  

M.7.2.Creşterea capabi- 

lităţilor de identificarea 

şi fructificare a oportu- 

nităţilor de piaţa forţei 

de muncă; 

M.7.3.Creşterea accesi- 

bilităţii serviciilor de 

consiliere profesională 

şi training de calitate; 

M.8.1.Eficientizarea  

activităşii APL; 

M.8.2.Dezvoltarea resur- 

selor umane la nivel APL 

(traning şi formare pro- 

fesională continuă); 

M.8.3.Creşterea capaci- 

tăţii APL în dezvoltarea 

şi implementare de pro- 

iecte; 

M.8.4. Îmbunătăţirea 

colaborării dintre APL 

şi comunităţile locale.  

 

de acoperire cu utilităţi 

de bază în mediul rural; 

M.10.1.Promovarea şi 

susţinerea utilizării surse- 

lor de energie nepoluante 

regenerabile; 

M.10.2.Lucrări hidroame 

liorative şi de îmbunătă- 

ţiri funanciare; 

M.10.3.Îmbunătăţirea 

condiţiilor zonelor natu- 

rale; 

M.10.4.Îmbunătăţirea 

sistemelor de manage- 

ment al deşeurilor; 

M.10.5.Îmbunătăţirea 

managementului riscuri- 

lor naturale; 

M.10.6.Promovarea 

unui comportament 

responsabil faţă de 

mediu.  
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                                            CAPITOLUL  III 

 
                                         METODOLOGIE  

 
                      

      Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este 

în responsabilitatea comitetului local de coordonare. Acesta a fost ales de primar  cu 

sprijinul consultantului , având in componenta reprezentanti de seama a comunitatii 

locale, care sunt interesati de dezvoltarea economica a comunei Pînceşti. Grupurile 

de lucru au rolul de a reprezenta comunitatea cât mai mult posibil in procesul de 

elaborare a strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Pînceşti. Aceste 

grupuri reprezinta instrumentele prin care se identifica solutiile pentru fiecare 

problema critica identificata, prin colectarea si analizarea informatiilor .  

Principiul de bază propus este acela de a combina rigoarea impusă prin 

standardizarea anumitor aspecte ale procesului de planificare în paralel cu 

flexibilitate oferită UAT-urilor  în elaborarea documentelor de programare locale.. 

Atâta timp cât se respectă aceste criterii minime, fiecare UAT va avea libertatea de 

a-şi organiza celelalte aspecte ale exerciţiului de planificare în mod adecvat, în 

functie de circumstanţele specifice 

 
 
BAZELE METODOLOGICE 
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       Schema de mai sus prezintă abordarea metodologică de elaborare a Strategiei de    

Dezvoltare durabilă a comunei Pînceşti. Pe baza informaţiilor colectate şi a analizei 

stării actuale a diverşilor indicatori, se poate concluziona că localitatea se află în plin 

proces de dezvoltare locală, având un nivel relativ ridicat al calităţii vieţii. De 

asemenea, poziţia geografică permite comunei să atragă resurse importante în ceea 

ce priveşte dezvoltarea viitoare.  

Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga comunitate 

este aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economică, care să servească 

bunăstării locuitorilor comunei. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii trebuie să 

rămână o prioritate pentru comuna Pînceşti. În acelaşi timp, creşterea competitivităţii 

sectorului agricol, revitalizarea tradiţiilor locale, promovarea patrimoniului cultural, 

revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate 

sunt importante direcţii de dezvoltare locală.  

 

       În plan intern, planificarea strategica este un proces de reflectie si introspectie 

(metoda psihologica bazata pe observarea propriei constiinte) care ne permite:  

 să anticipam schimbarile în mediul înconjurator; 

 să ne dăm seama de ameninţările şi oportunităţile existente ; 

 să dezvoltăm strategii care să folosească oportunităţile şi să evite 

ameninţările; 

 să ne clarificăm resursele pe care le putem utiliza, acţiunile ce vor fi 

intreprinse şi să determinam impactul lor în organizaţie; 

 să alocăm resurse proporţional cu importanţa prevazută în planul de 

acţiune. 

     Planificarea internă este un instrument de management care ne poate ajuta: 

 să definim orientările şi obiectivele strategice;  

 să determinam priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le vom face 

pe termen scurt şi mediu; 

 să intreprindem măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul 

organizatiei; 

 să alocam resurse proporţional cu importanţă activităţilor prevăzute în 

planul de acţiuni. 

     Planificarea strategică este un mijloc de comunicare si motivare interna care ne 

permite: 
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 să informam  despre problemele cu care ne confruntăm ;  

 să stabilim  calea optima de utilizare a resurselor umane; 

 să susţinem  procesul de înţelegere, asimilare şi acceptare a orientărilor şi 

obiectivelor strategice ale organizaţiei. 

 

 

 

 

   Utilizarea planificarii strategice în plan intern: 
 
Procesele 
de reflectie 
si 
introspectie 

 

Instrument 
de 
management 

 

Mijloc de 
comunicare 

                                                                      PLANIFICARE STRATEGICĂ 
 
 

   Utilizarea planificarii strategice in plan extern: 

 
Proces de 
interogare 
a mediului 
extern 

 

Instrument 
de dialog 

                        PLANIFICARE STRATEGICA 
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   In plan extern, planificarea strategica este : 

 

Schematic, trepele sau etapele care nu trebuie să lipsească din nici un exerciţiu de 

planificare strategică sunt descrise în figura de mai jos. 

 

 

 
 
 
 

Pregatirea procesului 
de   planificare strategica 

 
 

Viziunea comunitatii 

 
 

Definirea misiunii 

 
 

Alegerea valorilor 

 
 

Analiza mediului intern 
 

 
 

Analiza mediului extern 
 

 
 

Determinarea obiectivelor 
strategice 

 
 

Stabilirea planului de 
actiune 
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1. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL ŞI A POTENŢIALULUI    

LOCAL 

 

Echipa de proiect a iniţiat evaluarea mediului economico-social şi a 

potenţialelor locale pentru a crea şi implementa politici şi programe, bazate pe 

oportunităţi locale şi adresate necesităţilor locale. S-a pornit de la intelegerea faptului 

ca forţele determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică şi capacitatea de 

dezvoltare a acesteia, având în vedere şi tendinţele externe şi evenimentele care pot 

avea impact asupra acestora. 

 

1.A. DEFINIREA DOMENIILOR DE ANALIZĂ 

 

Sarcina a fost dificilă deoarece nu exista o definire a ceea ce constituie 

domeniile cele mai potrivite.  S-a recurs  la concentrarea analizei spre: analiza  

comunei Pînceşti în parte, analiza zonei în ansamblu şi analiza sectorială, implicând 

părţi ale economicului, socialului şi urbanismului. Domeniile de analiză au fost 

grupate astfel: situaţia economică, caracteristicile demografice, caracteristicile forţei 

de muncă, poziţia geo-politică, infrastructura fizică şi de comunicaţii, mediul de 

afaceri, resursele educaţionale, sistemul social, urbanismul, patrimoniul, calitatea 

vieţii şi a mediului.  

 

1.B. COLECTAREA DATELOR 

Colectarea datelor, ca factor-cheie al realizarii profilului economico-social al 

zonei, a fost un proces dificil, având în vedere disponibilitatea şi accesul la date 

statistice, relevante acestui scop. Obstacolele infruntate în procesul colectării datelor 

nu au fost specifice doar muncii depuse pentru planificarea strategica a comunei 

Pînceşti , cu aceeaşi situaţie se confruntă, în general, toate ţările Europei centrale şi 

de vest, datorita lipsei de standardizare a sistemelor de colectare şi de prelucrare a 

datelor. 
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1.C. ANALIZA SWOT 

După colectarea şi prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea 

analizelor de potenţial al zonei, în vederea utilizării acestora în cadrul analizei 

SWOT. Analiza SWOT este o metoda eficientă, utilizată în cazul planificării 

strategice pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei 

viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT semnifica puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări. Analiza swot trebuie să dea răspunsul la 

întrebarea "unde suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al zonei şi a 

mediului extern general şi specific. 

Punctele tari ale unei zone sunt acele valori sau acei factori care ii dau acesteia 

un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. Puntele tari reprezintă forţele interne, 

adică foarte distincte, cu caracteristici legate de localizarea zonei. 

Punctele slabe sunt acei factori sau acele tendinţe care crează obstacole în 

calea dezvoltării economico-sociale. Punctele slabe pot lua forme sociale, fizice, 

financiare, reglementative, operaţionale sau altele . Acestea pot fi împărţite în 

punctele slabe care pot fi corectate în termen scurt, între 3-5 ani, şi puntele slabe care 

necesită timp îndelungat şi sunt dificil de corectat. 

Răspunsul analitic la relevarea punctelor slabe a fost acela de a formula 

măsuri concrete care să înlăture obstacolele şi să potenţeze accentuat punctele tari. 

Punctele tari şi punctele slabe au fost considerate factori interni ai zonei sau 

endogeni. Oportunităţile şi ameninţările au fost considerate factori externi sau 

exogeni. Oportunităţile sunt acei factori externi care uşurează dezvoltarea avantajului 

competitiv (punct tare). 

Ameninţările sunt tendinţe nefavorabile, dezvoltări externe de zonă, care 

conduc la declinul avantajului competitiv al acesteia. Modificarea condiţiei externe 

reprezintă o ameninţare sau o oportunitate, în funcţie de condiţiile locale ale zonei. 

Evaluarea mediului/contextului şi a factorilor externi este una dintre 

caracteristicile distincte ale planificării strategice, abordată în cadrul prezenţei 
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lucrări, referindu-se la comunitatea internaţională, inclusiv cea europeană, la planul 

naţional şi la cel regional/judeţean. 

2. ELABORAREA CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALĂ 

 

2.A. FORMULAREA MISIUNII, A DIRECTIILOR STRATEGICE SI A 

OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE 

 

Bazată pe conturarea realistă a profilului-analizei diagnostic a zonei  Pînceşti , 

s-a construit sistemul ierarhic de obiective, prin a caror realizare va fi indeplinita 

misiunea strategiei de dezvoltare a zonei. Prin consens, s-a stabilit ca strategia 

elaborata sa se refere la o durata de  7 ani, raspunzând la întrebarea "unde vrem sa 

ajungem?". 

Urmatoarea etapa e aşa numita etapă a contradicţiilor în care s-au identificat 

obstacolele care stau în calea realizării viziunilor .  

Directiile strategice ne permit identificarea soluţiilor pentru depăşirea 

obstacolelor identificate. Direcţiile strategice definite permit gruparea 

corespunzătoare a măsurilor de dezvoltare identificate, care, prin implementare, vor 

duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare a zonei. Sistemul de obiective 

construit permite, totodată, măsurarea rezultatelor implementării, datorită faptului că 

măsurile, obiectivele şi subobiectivele componente sunt quantificabile prin 

indicatori. 

În acest context, s-a avut în vedere şi faptul că unul din scopurile principale 

ale conceptului de dezvoltare strategică  este şi acela de a reprezenta un instrument 

de promovare economică a zonei. Noţiunea promovării economice permite o serie de 

definiţii. Aceasta implică un spectru larg de măsuri, care vizează îmbunătăţirea 

dezvoltării economice a localităţii şi implicit, creşterea atractivităţii acesteia. 

 

2.B. FORMULAREA ALTERNATIVELOR STRATEGICE ŞI A STRATEGIEI 

FINALE 
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În vederea alegerii alternativei strategice optime, specialiştii parteneriatului 

local au analizat patru categorii de acţiune strategică, după cum urmează: 

 strategii de tip so, care utilizează toate avantajele zonei, pentru a profita 

la maxim de oportunităţile mediilor exterioare; 

 strategii de tip wo, care depăşesc slăbiciunile (dezavantajele) zonei, 

pentru a utiliza la maxim oportunităţile mediilor exterioare; 

 strategii de tip st, care utilizează toate avantajele zonei pentru a 

evita/minimiza ameninţările (pericolele) mediilor exterioare; 

 strategii de tip wt, care minimizează slabiciunile (dezavantajele) zonei 

şi evita/minimizează ameninţările (pericolele) mediilor exterioare.  

Analizele comparative au condus la decizia elaborarii strategiei de dezvoltare 

a Comunei Pînceşti, ca strategie de tip so, care să raspundă, la cel mai înalt nivel 

posibil, criteriilor de performanţă, sinergie-complementaritate, eficienţă, fezabilitate 

şi impact. Strategia elaborată răspunde la întrebarea "cum ajungem acolo?". 

 

3. IMPLEMENTAREA  ŞI EVALUAREA STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE 

 

Pentru a asigura implementarea măsurilor de dezvoltare cuprinse în alternativă 

de dezvoltare strategică definitivată, a fost necesară atât conturarea unei unităţi de 

management al implementării, cât şi definirea procedurilor şi etapelor de urmat. In 

acest scop, am elaborat  principiile de funcţionare şi modul de organizare a unei 

viitoare unităţi de management al implementării, instrument indispensabil 

implementării strategiei de dezvoltare, respectiv a asigurării continuităţii planificării 

strategice a  comunei  Pînceşti. 

Datorita faptului ca cea mai mare parte din resursele umane si financiare 

necesare implementarii strategiei de dezvoltare durabilă provine de la nivelul 

administraţiei locale, documentul de planificare strategică va fi supus spre aprobare 

Consiliului Local în mod oficial. In acest fel, angajamentul implementarii strategiei 

devine public, precum şi una din priorităţile administraţiei în exerciţiile financiare 

următoare. 
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Prin mecanismele specifice de cooperare şi conlucrare partenerială, viitoarea 

organizaţie va asigura:  elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune, implementarea 

graduală a măsurilor de dezvoltare, monitorizarea procesului şi evaluarea periodică a 

rezultatelor/obiectivelor, asigurând, astfel, posibilitatea adaptării sau reorientării 

strategiei în timp, pe parcursul implement[rii. S-a conceput, totodată şi un model prin 

care se vor putea atrage resursele financiare cerute de implementare. 

Puncte critice in cadrul procesului de implementare a planului strategic: 

 Implementarea planului strategic nu este luată în serios; 

 Intervalele de timp nu sunt respectate; 

 Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân ca 

sarcini neîndeplinite; 

 Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt revizuite. 

Evaluarea:   

 

   Impact – acest nivel corespunde scopurilor care trebuie să fie atinse. Impactul 

prezinta efectele de lungă durată, de obicei, ele pot fi măsurate doar după finalizarea 

proiectului. Nivelul în cauză reflectă schimbările pe care proiectul le-a efectuat în 

societate.  

 

  Rezultate in timp – acest nivel corespunde obiectivelor proiectului; arată rezultatele 

de durată medie, de obicei, acestea sunt văzute în timpul desfăşurării proiectului. 

Sunt rezultatele finale, doar nu neaparat trebuie să aducă impactul.  

 

  Rezultatele imediate – acest nivel reiese nemijlocit din activităţile preconizate în 

proiect. Ele prezintă rezultatele imediate, concrete şi măsurabile. 
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CAPITOLUL IV. 
  

ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT (sau TOWS) reprezintă o metodă de audit a comunităţii, fiind 

considerată prima etapă a planificării strategice. Metoda ne ajută să ne concentrăm 

asupra aspectelor relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective. 

  Deşi originile analizei SWOT sunt destul de neclare, Ken Andrews este privit, 

în general ca fiind pionierul analizei SWOT. În 1971 el a fost unul dintre primii 

teoreticieni de strategii care a articulat conceptul de concordanta strategica intre 

resursele şi potentialul comunitatii şi mediu extern. El a argumentat ca aceasta 

metodologie este o abordare sanatoasa pentru a determina o strategie-nisa, modul cel 

mai bun pentru o comunitate de a-şi folosi punctele sale forte pentru a exploata 

oportunitatile, dar şi cea mai eficienta pentru a-şi apara de diverse amenintari externe 

propriile puncte slabe dar şi forte. 

Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunitati şi amenintari) 

reflecta capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul 

fructificarii oportunitatilor şi diminuarii amenintarilor. 

Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunitati şi amenintari) 

reflecta capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul 

fructificarii oportunitatilor şi diminuarii amenintarilor. Acest instrument face 

posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum şi identificarea 

alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei 

teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul 

administraţiilor publice. Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară 

prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul 

discuţiilor toţi participanţii să aibă o “bază comună”.  Această etapă preliminară 

reprezintă un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele 
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active de la nivelul comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite 

asupra temelor de dezvoltare.  

  Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda 

“brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate 

în activitatea de elaborare a strategiei. Analiza SWOT se bazează pe următoarele 

elemente: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.  

Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare 

fundamentala la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor 

comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi “puncte tari - 

grele (hard)” şi “puncte tari - uşoare (soft)”. Dacă în mod normal, primele se 

identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din 

activităţi de cercetare. Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la 

polul opus faţă de punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în 

cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem distincţia între “puncte slabe-

grele” şi “puncte slabe-uşoare.Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. 

Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. 

In acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai clară persoanelor implicate.  Ar 

putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se 

suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar 

folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o 

distincţie clară între punctele tari şi oportunităţi. Ameninţările includ implicaţiile 

negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un 

melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele externe pot genera într-un 

fel ameninţări.  

În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari şi 

oportunităţi, pe de o parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de alta parte. Uneori, 

unele elemente de forţa pot conduce la ameninţari într-un scenariu “după politică”.  

Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii 

descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ=.  
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Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe 

care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA 

FI=. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de 

acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:  

  construieşte pe Punctele Tari; 

  elimină Punctele Slabe; 

  exploatează Oportunităţile;  

  îndepărtează Ameninţările.  

 
                                                AGRICULTURA  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
-resursă calificată de muncă în domeniul 

agricol;  
-  potențial în domeniul  vegetal si 
zootehnic/ tradiţii locale  
-  suprafețele mari  de teren în folosință 
-  potențial semnificativ pentru agricultura 
ecologică;  
-  există un număr semnificativ de mici 
producători agricoli care au reușit să-și 
aducă exploatația agricolă în zona 
profitabilității;  
 

 

-  poluare a apelor de suprafață și subterane 
datorată lipsei canalizării in 2 localitati  şi 
deversărilor necontrolate de ape uzate menajere;  
- locuitorii care exploatează/ ar dori să exploateze 
terenurile aflate în proprietate dispun de resurse 
financiare limitate/ nu dispun de resurse financiare 
pentru aceste activități;  
- lipsa certificării calității produselor locale în 
conformitate cu standardele europene, lipsa 
etichetelor ecologice;  
-  lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a 
produselor agricole la nivel local ; 
- activitățile de creştere a animalelor în gospodăriile 
locuitorilor, sunt în scădere;  
- cca 150 ha ramân nelucrate  
-  inexistența accesării finanțărilor de proiecte prin 
FEADR: Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor 
agricole s.a.; 
-media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de 
activități agricole, utilaje agricole învechite, 
rudimentare și tehnologii neperformante; 
-  fărâmițarea terenurilor agricole și încă probleme 
de posesiune; 
- scăderea producțiilor medii la aproape toate 
culturile; 
- interesul scăzut al tinerilor pentru activitățile 
agricole; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- accesarea de fonduri (o parte 
nerambursabile) pentru dezvoltarea unor 

- practicarea agriculturii de subzistență ca urmare a 
rezistenței populației la schimbare; 
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afaceri în sectorul agricol (spre exemplu 
înfiintarea unor exploatații/ferme 
agrozootehnice); 
-procesarea produselor vegetale și 
animale; 
- asocierea producătorilor, îmbunătățirea 
practicilor agricole pentru ridicarea 
producției, elaborarea unor politici zonale 
de marketing și de accedere pe alte piețe; 
- crearea de servicii agricole (veterinare, 
prestări servicii, proiectare și consultanță 
în domeniu etc.); 
-  certificarea unor ferme agricole în 
practicarea agriculturii ecologice și a unor 
produse tradiționale; 
 

- cresterea competiției pe piața produselor 
alimentare, fapt ce poate defavoriza unele sectoare 
„tradiționale" care nu ating standardele pieței unice 
(UE); 
- dezechilibrele balanței comerciale cu accent pe 
importurile de produse alimentare, situație care 
periclitează valorificarea produselor autohtone la 
prețuri eficiente (aducătoare de profit); 
- insuficiena informare si educare a populației pentru 
dezvoltarea durabilă a agriculturii, protecția 
mediului; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-obținerea de energie regenerabilă 
:eoliana , zona având potential 
satisfăcător.  
- cooperare între producătorii agricoli locali 
și agenți economici activi în domeniul 
industriei alimentare;  
- cadrul legislativ propice pentru 
stimularea tinerilor calificaţi de a se stabili 
în spaţiul rural;  
- tendinţa diversificării serviciilor în 
domeniul agricol;  
- posibilitatea înființării de culturi de salcie 
energetică;  

- nerevenirea populației tinere plecate în mediul 
urban și în străinătate 
- egislaţie instabilă în domeniu, care dezarmează 
iniţiativele private;  
-  migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa de 
interes pentru agricultură;  
-  preţuri ridicate pentru achiziţionarea de maşini, 
utilaje agricole, seminţe, îngrăşăminte, lucrări 
agricole;  
- lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite cu 
dobândă redusă, a garanţiilor şi a perioadelor de 
graţie;  
 

 
                                              RESURSA UMANĂ  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
-pondere importantă a populaţiei tinere  
- rata redusă a infracționalității;  
- forță de muncă ieftină;  
- număr mare de tineri cu studiile liceale 
definitivate; 
 -  disponibilitate de angajare în diferite 
meserii, funcție de motivarea personală;  
 
 

- îmbătrânirea populației (spor natural negativ, 
migrarea tinerilor spre centre urbane);  
-  scăderea natalității;  
- adaptarea mai lentă a populației mature și 
vârstnice din comună, la schimbările și provocările 
lumii actuale în general și la fenomenul mobilității și 
reconversiei profesionale, în special;  
-  migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în 
special în străinatate; 
 -  capacitatea financiară relativ scazută a 
locuitorilor zonei;  
- mentalitatea populatiei fată de schimbare în 
general si reconversie profesionala în special. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
-existența unor reglementări care 
stipulează acordarea de facilități 
angajatorilor care creează noi locuri de 
muncă pentru șomeri, tineri absolvenți, 
etc;  
-modificarea mentalității persoanelor 
disponibilizate, prin abordarea de atitudini 
active pe piața muncii (căutare a unui loc 
de muncă, reconversie profesională);  
- implicarea autorităților locale în 
problemele comunității, în vederea 
identificării de soluții financiare, materiale. 

- accentuarea procesului de îmbătrânire în rural;  
- creșterea șomajului în rândul absolvenților de 
liceu;  
- creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieței muncii, economiei locale și 
asistenței sociale în perspectivă;  

- creșterea ponderii „muncii la negru" cu efecte 
negative asupra pieței muncii, economiei locale și 

asistenței sociale în perspectivă; 
- estomparea tradițiilor locale odată cu trecerea 

timpului. 

 
                                                   SĂNĂTATE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- existența și buna funcţonare a  doua 
cabinete individuale de medicină de familie  
; 
-existenta unui cabinet stomatologic  
- pofesionalismul medicilor de familie;  
- existența unei farmacii în centrul 
comunei;  
-  elaborarea strategiei de dezvoltare locală 
a comunei pentru perioada 2014-2020, se 
suprapune cu programarea financiara 
2014-2020, ceea ce permite corelarea 
dintre măsurile propuse în document, cu 
obiectivele naționale din domeniul 
sănătății;  
 

- dotare insuficientă și sub standarde a celor doua 
cabinete  medicale;  
-  existenta a unui număr important de persoane 
neasigurate dar înscrise pe listele celor doi medici 
de familie din comună;  
-lipsa unui Centru de sănătate;  
-lipsa unui centru de recuperare tip SPA;  
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 
- linii de finanţare externe şi includerea 
unei linii de buget local în vederea 
cofinanţării eventualelor aplicaţii, acțiuni/ 
activități.  
 

- costuri ridicate ale serviciilor medicale;  
- legislație fluctuantă în domeniu;  
- slabă motivare a persoanelor care au posibilitate 
chiar redusă de a se asigura medical, de a închia un 
contract cadru pentru plata contribuției financiare 
direct la CAS; (în contractul cadru a legii asigurărilor 
de sănătate, este stipulat faptul că persoanele care 
nu au asigurare medicală și doresc să plătească 
contribuția la CAS, trebuie să plătească retroactiv un 
anumit număr de luni, pentru a putea să beneficieze 
de servicii de sănătate publică);  
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                                            INVĂŢĂMÂNT  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Management 

- Structura organizatorică a şcolii este 

corespunzătoare la nivelul comunei; 

- Există un management responsabil cu 

implicare directă, pe toate planurile 

(administrativ, educativ, resurse, etc.) 

- Comunicare formală, informală şi 

nonformală bună; 

- Monitorizarea activităţii de formare 

din şcoală este corespunzătoare, 

urmăreşte cunoaşterea culturii 

organizaţionale a şcolii, 

corectitudinea activităţii şi rezultatele 

efective ale formării personalului 

didactic; 

- Aplicarea corectă şi creativă a 

curriculumului şcolar. 

Resurse umane 

- Cadre didactice titulare şi calificate, 

cu vechime mare atât în învăţământ, 

cât şi în şcoală, permite reallizarea 

unui învăţământ de calitate; 

- Existenţa unui număr relativ mare de 

copii şi elevi care asigură şi 

funcţionarea structurilor, cu un număr 

de elevi pe clasă de 18 – 20; 

- Relaţiile interpersonale existente 

favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis şi stimulativ; 

- Un mare interes din partea cadrelor 

didactice pentru participarea la 

cursuri de formare profesionale 

organizate de C.C.D. şi I.S.J; 

- Situaţia la învăţătură prezintă 

rezultate bune la toate nivelele; 

- Puţine tendinţe de neşcolarizare sau 

abandon şcolar; 

- Stare disciplinară bună; 

- Participare mare, cu rezultate bune la 

concursuri, întreceri, etc., la toate 

nivelele. 

Management 

- politica educaţională slabă de atragere 

a elevilor în unitatea noastră şcolară 

(insuficientă implicare pentru 

creşterea imaginii şcolii); 

- familiile elevilor nu sunt implicate 

suficient în activitatea de educare a 

copiilor 

Resurse umane 

- starea motivaţională a cadrelor 

didactice şi a elevilor este scăzută; 

- stare materială precară şi nivel scăzut 

de cultură şi instruire al unor familii; 

- existenţa unor elevi cu probleme de 

adaptare; 

- cu toate că şcoala are o valoare de 

piaţă bună sunt înregistrate cazuri de 

migrare a elevilor spre oraş; 

- migraţia elevilor din satele 

componente comunei, spre şcoala de 

centru şi depopularea şcolară a 

structurilor şcolare; 

- lipsa posibilităţilor de desfăşurare a 

activităţilor sportive (a orelor de 

educaţie fizică), la nivelul structurilor, 

pe vreme de iarnă sau timp 

nefavorabil; 

- accesul dificil, din punct de vedere 

material, la activităţile de 

perfecţionare didactică; 

- fonduri insuficiente/inexistente pentru 

premierea performanţelor şcolare ale 

elevilor. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Resursele materiale şi de TIC 

- spaţii şcolare adecvate pentru 

activitatea de formare; 

- dotarea cu tehnologie informaţională 

Resursele materiale şi de TIC 

- deşi există o dotare TIC foarte bună, 

materialele nu sunt întotdeauna 

integrate în procesul instructiv-
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nu este corespunzătoare; 

- existenţa PC-ului la o mare parte din 

elevii şcolii; 

- fondul de carte din biblioteca şcolii 

este suficient şi cu noutăţi editoriale. 

Activitatea de bază 

- şcoala are o cotă de piaţă bună; 

- susţinerea activităţilor din planul 

anual de activităţi şcolare şi 

extraşcolare, toate cadrele didactice 

fiind implicate în activitatea de 

formare continuă la nivel de şcoală; 

- obiectivele propuse sunt în 

conformitate cu nevoile de formare 

ale cadrelor didactice şi răspund 

nevoilor şcolii şi ale colectivului de 

elevi; 

- există interes pentru activitatea de 

consultanţă şi consiliere a cadrelor 

didactice; 

- nu s-au înregistrat fenomene de 

delicvenţă sau infracţionalitate la 

nivelul şcolii. 

educativ; 

- manuale şcolare uzate şi insuficiente; 

- slabă dotare a spaţiilor şcolare cu 

mobilier didactic (material didactic 

uzat şi depăşit); 

Activitatea de bază 

- cooperarea slabă între comisiile 

metodice la nivelul şcolii; 

- lipsa unor grupe de grădiniţă cu 

program prelungit; 

- lipsa unor programe de tipul “şcoală 

după şcoală”; 

- nu sunt popularizate întotdeauna 

experienţele positive/ când se 

încearcă, acestea nu au rezonanţa 

potrivită. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Factorul politic 

- o bună colaborare cu I.S.J. şi C.C.D; 

- existenţa Programului Guvernamental 

de acordare a unor produse lactate şi 

de panificaţie “Cornul şi laptele”; 

- existenţa Programului “200 E” pentru 

elevi privind achiziţionarea unui PC; 

- existenţa programului de acordare de 

rechizite şcolare gratuite; 

Factorul economic 

- infuzia de resurse financiare în şcoală 

pentru manuale şcolare, reparaţii 

curente şi capitale; 

- disponibilitatea unor instituţii de a 

veni în sprijinul şcolii. 

Factorul politic 

- incoerenţa politicilor educaţionale la 

nivel naţional; 

- lipsa unor politici educaţionale 

consecvente cu ţinte şi strategii clare 

care să fie urmărite indiferent de 

partidul de la guvernare; 

- eliminarea ajutorului financiar pentru 

achiziţionarea de materiale necesare 

cadrelor didactice (100 E); 

- motivarea morală şi salarială nu ajută 

cadrul didactic în activitate; 

- programe şcolare prea încărcate; 

- formarea iniţială a cadrelor didactice 

este deficitară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Factorul social 

- elevii şi familiile acestora sunt 

pregătite pentru schimbarea modului 

de abordare a procesului instructiv – 

educativ; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare 

şi formare continuă oferite de C.C.D.; 

- dorinţa pentru schimburi de 

experienţă şi pentru acţiuni organizate 

în parteneriat; 

Factorul economic 

- scăderea nivelului de trai (elevi, 

profesori, părinţi); 

- eliminarea fondurilor de premiere şi 

stimulare; 

- creşterea numărului de şomeri în 

rândul părinţilor; 

- dispariţia posturilor datorită scăderii 

numărului de elevi la clasă; 

- lipsa de experienţă şi de sprijin 
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- şcoala oferă un grad sporit de 

siguranţă elevilor; 

- puţine cazuri de familii destrămate la 

nivelul şcolii; 

Factorul tehnologic 

- extinderea reţelei Internet la nivelul 

localităţii; 

- apariţia televiziunii digitale; 

- toţi elevii au posibilitatea receptării 

emisiunilor TV prin cablu sau digital; 

- extinderea telefoniei mobile. 

privind elaborarea de proiecte de 

finanţare; 

- prea multă birocraţie în accesarea 

fondurilor naţionale şi europene. 

Factorul social 

- slaba motivaţie a elevilor pentru 

învăţătură; 

- prea mulţi elevi sunt rămaşi în grija 

bunicilor şi altor rude datorită faptului 

că părinţii sunt plecaţi la lucru în 

străinătate; 

- migraţia copiilor de grădiniţă spre 

oraş la grupe cu program prelungit; 

- instabilitatea cadrelor didactice (în 

fiecare an elevii au profesori noi) 

Factorul tehnologic 

- impactul nociv al unor emisiuni TV 

asupra psihicului elevilor; 

- popularizarea prin emisiunile TV a 

subculturii şi a nonvalorilor; 

- impactul negativ produs de 

participarea unora dintre elevii 

ciclului primar şi gimnazial la cafe-

internetul din apropierea şcolilor; 

- existenţa pe piaţă a unor jocuri PC 

foarte violente. 

 
SĂNĂTATE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa şi buna funcţonare a  doua 

cabinete individuale de medicină de 

familie  ; 

- existenta unui cabinet stomatologic 

- pofesionalismul medicilor de familie; 

- existenţa unei farmacii în centrul 

comunei; 

- elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală a comunei pentru perioada 

2014-2020, se suprapune cu 

programarea financiara 2014-2020, 

ceea ce permite corelarea dintre 

măsurile propuse în document, cu 

obiectivele naţionale din domeniul 

sănătăţii; 

 

 

 

 

- dotare insuficientă şi sub standarde a 

celor doua cabinete  medicale; 

- existenta a unui număr important de 

persoane neasigurate dar înscrise pe 

listele celor doi medici de familie din 

comună 

- lipsa unui Centru de sănătate; 

- lipsa unui centru de recuperare tip 

SPA; 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- linii de finanţare externe şi includerea 

unei linii de buget local în vederea 

cofinanţării eventualelor aplicaţii, 

acţiuni/ activităţi. 

 

- costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

- legislaţie fluctuantă în domeniu; 

- slabă motivare a persoanelor care au 

posibilitate chiar redusă de a se 

asigura medical, de a închia un 

contract cadru pentru plata 

contribuţiei financiare direct la CAS; 

(în contractul cadru a legii 

asigurărilor de sănătate, este stipulat 

faptul că persoanele care nu au 

asigurare medicală şi doresc să 

plătească contribuţia la CAS, trebuie 

să plătească retroactiv un anumit 

număr de luni, pentru a putea să 

beneficieze de servicii de sănătate . 

 
 

 

MEDIU 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- caracteristica de zonă cu risc seismic 

redus; 

- potenţial ridicat pentru practicarea unei 

agriculturi ecologice durabile; 

- oportunităţi de valorificare a energiei 

alternative (energie eoliană ) 

- deversarea apelor reziduale 

menajere în locuri neamenajate; 

- izolarea termică a locuinţelor/ 

clădirilor este necorespunzătoare; 

- extinderea suprafeţelor construite în 

defavoarea spaţiilor verzi; 

- lipsa unor amenajări ambientale 

substanţiale (parcuri, scuaruri); 

- lipsa unui sistem adecvat de 

iluminat public ecologic 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- grad de poluare a solului şi a aerului 

scăzut; 

- nu există poluatori industriali majori pe 

teritoriul comunei; 

- utilizarea pe scară redusă a 

îngrăşămintelor chimice pentru 

agricultura de subzistenţă; 

- înfiinţarea, reţelei publice de apă 

(captare, staţii de tratare, alimentare) 

pentru o parte din locuitorii comunei ; 

- înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea 

reţelei publice de apă uzată (canalizare, 

staţii de epurare) pentru o parte din 

locuitoriicomunei 

- eroziunea solului prin gradul de 

torenţialitate şi lipsa amenajărilor; 

- prezenţa unei balastiere în amonte; 

- practici dăunătoare mediului 

precum incendierea miriştirilor, a 

resturilor vegetale; 

- lipsa preocupărilor privind 

compostarea deşeurilor 

biodegradabile (în mediul rural 

acestea reprezintă aprox. 80% din 

totalul deşeurilor casnice); 

- lipsă certificare a unor agenţi 

economici în practicarea 

agriculturii ecologice şi a obţinerii 
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- existenţa lucrărilor de apărare contra 

inundaţiilor; 

- sistem satisfăcător de colectare a 

deşeurilor rurale; 

- existenţa unor programe de educare/ 

informare a populaţiei privind teme de 

mediu; 

- clima continental moderată 

 

unor produse tradiţionale; 

- lipsă infrastructură monitorizare 

permanentă a factorilor de mediu 

de către autorităţile locale; 

- slaba conştientizare a populaţiei şi a 

agenţilor economici în  privinta 

protectiei mediului 

- insuficienta preocupare a agentilor 

economici in recuperarea si 

refolosirea ambalajelor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- existenţa unei politici naţionale de 

promovare a protectiei mediului; 

- existenţa fondurilor structurale 

alimentate prin bugetul Uniunii 

Europene pentru dezvoltarea zonelor 

rurale şi protejarea mediului înconjurător 

(împădurirea terenurilor degradate, 

eliminarea eroziunii şi curăţirea 

cursurilor de apă, conservarea 

biodiversităţii, promovarea agriculturii 

ecologice, gestionarea deşeurilor 

reciclabile); 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată; 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru reabilitarea 

termică; 

 

- neutilizarea fondurilor 

nerambursabile (datorită 

dificultăţilor de accesare) pentru 

dezvoltarea zonelor rurale şi 

protejarea mediului; 

- mentalitatea de indiferenţă a 

gospodărilor faţă de protecţia 

mediului. 

- calamităţi naturale ( temperaturi 

extreme, secetă, fenomene meteo 

extreme); 

- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone 

considerate prioritare; 

- participare civică scăzută din partea 

comunităţii; 

 

 
 

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU 
 

 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

-comuna este asezată pe un relief colinar al cărui 

grad de împădurire este destul de mare, 

- situată într-un ţinut natural, în care nu există 

factori majori de poluare, 

-drumul european E 85 în imediata apropiere 

- accesul la toate satele din împrejurimi este facil. 

 

 

 

 

- inexistenţa investitorilor de 

mare anvergură pe teritoriul 

Comunei Pînceşti 
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OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

 

-existenţa drumului naţional DN 2 

- modificarea legislativă privind 

reorganizarea comunelor 

 

ECONOMIE 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- existenţa în zona a unor societăşi 

comerciale şi persoane fizice autorizate 

active 

- existenţa unei infrastructuri convenabile de 

comunicaţii şi IT; 

- amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 

priveşte accesibilitatea pe cale rutieră şi 

cale ferată; 

- existenţa forţei de muncă disponibilă în 

comună, multe persoane apte şi doritoare 

de a lucra ; 

- existenţa unui număr de aproximativ 

important de  agenţi 

- resurse financiare locale 

insuficiente, investiţii autohtone 

foarte mici; 

- orientarea cu precădere către 

comerţul din alimentaţia 

publică: magazine alimentare si 

baruri); 

- infrastructură necorespunzătoare  

a canalizării, in unele localitati si 

a   a gazului metan in intreaga 

comuna ; 

- activitatea redusă de marketing a 

societăţilor comerciale 

- lipsa de receptivitate a populaţiei 

locale la programele de 

finanţare; 

- lipsa de receptivitate si 

flexibilitate la cerintele pietei; 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- agenţi economici înregistraţi care îşi au 

sediul sau punctele de lucrupe teritorilul 

comunei; 

- fortă de muncă nespecializată si 

cu mentalităti neadaptate noilor 

cerinte ale pietei muncii; 

- buget redus al APL, pentru 

sustinerea proiectelor de 

investitie în resursa umană si a 

celor de dezvoltare locală 

- interes scăzut al agenţilor 

economici locali pentru 

formarea profesională a 

angajaţilor; 

- in comuna nu sunt inregistrati 

investitori străini ; 

- număr redus al locurilor de 

muncă pe piaţa locală; 

- experienţă redusă/ lipsă de 

experienţă a agenţilor 
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- insuficienta procesare locală a 

produselor vegetale şi animale; 

- lipsa de motivare de a se angaja 

a celor care primesc VMG; 

- migraţie masivă a populaţiei 

active în ţări din spaţiul 

european; 

- număr redus de utilaje agricole 

utilizate în gospodăriile 

particulare şi în societăţile 

agricole; 

- lipsa pieţei de materii prime şi a 

celei de desfacere a produselor 

pe raza comunei; 

- dificultăţi întâmpinate în 

iniţiativele de asociere dintre 

producătorii local 

- IMM-urile locale nu sunt 

încurajate pentru a participa la 

licitaţii pentru derularea unor 

lucrări de investiţii locale; 

- lipsa unei pieţe agroalimentare 

 

 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- utilizarea programelor de finanţare ale 

Uniunii Europene, atât pentru mediul rural 

cât şi pentru IMM-uri; 

- cofinanţare din resurse guvernamentale a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

rurale, a activităţilor generatoare de venit, 

a pregătirii resursei umane 

- promovarea şi stimularea asociaţiilor 

agricole în scopul exploatării intensive a 

terenurilor 

- utilizarea tehnologiilor performante 

 

- criză economico-financiară la 

nivel mondial, care va duce la 

scăderea portofoliului de 

comenzi, pe întreg lanţul 

furnizori - consumatori, cu 

efectele sale; 

- insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale 

şi de Coeziune; 

- fonduri străine pentru investiţii, 

relativ scăzute în raport cu 

necesarul; 

- cadru legislativ nefavorabil 

dezvoltării sectorului cercetare-

dezvoltare-inovare; 
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OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

- valorificarea terenurilor agricole degradate 

şi nevaloroase; 

- cooperare între producătorii agricoli locali 

şi agenţi economici activi în domeniul 

industriei alimentare; 

 

- profilul pur agricol al comunei ; 

- condiţiile UE dificil a fi 

îndeplinite de către agenţii 

economici autohtoni, aspect care 

face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din 

România, piaţa  UE sa fie 

inaccesibila 

- criză economică mondială 

agravantă a situaţiei economiei 

europene – multe firme mici şi 

mijlocii s-au închis; 

- adaptabilitatea scăzută la 

schimbare a agenţilor economici 

şi a forţei de muncă; 

- capacitate redusă de susţinere 

financiară a modernizării; 

- invadarea pieţei interne cu 

produse agricole ale ţărilor 

beneficiare a unor fonduri 

substanţiale ale UE în ceea ce 

priveşte susţinerea sectorului 

agricol; 

 
INFRASTRUCTURA 

 
PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- existenţa unei bune infrastructuri de 

transport ; 

 

- existenţa unei bune infrastructuri de 

comunicaţii IT, telefonie fixă şi mobilă; 

- existenţa reţelei de alimentare cu 

energie electrică; 

- existenţa de dotări sociale, culturale, 

sportive, medicale; 

- existenţa de drumuri asfaltate care 

asigură accesul în satele componente; 

- existenţa sistemului de alimentare cu 

apă pentru localitatile Com. Pînceşti  ; 

- sisteme de distribuţie a energiei 

electrice acoperind aproape toate 

aşezările comunei; 

- lipsa  reţelei de alimentare cu gaze 

naturale, 

- izolarea termică a clădirilor este 

necorespunzătoare; 

- lipsa sistemului de canalizare  

- lipsa drumurilor asfaltate din 

categoria celor săteşti; 

- lipsa unei grădiniţe cu program 

prelungit; 

- lipsa locuinţelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care 

nu au posibilităţi financiare pentru 

achiziţionarea de locuinţe 

- lipsa trotuarelor pentru pietoni 

- lipsa unui sistem video de 

supraveghere stradală şi a 

instituţiilor publice; 
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OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

- existenţa fondurilor structurale (2014 -

2020), care finanţează prin FEADR 

(finanţare nerambursabilă), 

îmbunătaţirea infrastructurii fizice de 

bază în spaţiul rural; 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată (POS Mediu, AP1) 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pt. reabilitarea termică 

 

- scăderea interesului investitorilor; 

- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone 

considerate prioritare; 

- accesarea redusă a programului 

guvernamental de reabilitare 

termică; 

 

 

 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 
PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- existenta unui segment de populaţie 

pregătit profesional; 

- existenţa personalului tânăr cu studii 

superioare în instituţiile publice; 

- implicarea activă a Primăriei, în 

problemele comunităţii; 

- existenta instituţiilor de bază, protecţie 

civilă şi ordine publică; 

- deschiderea administraţiei actuale către 

investiţii; 

- existenţa spaţiului adecvat pentru buna 

desfăşurare a activităţilor APL; 

- existenţa logisticii necesare desfăşurării 

în bune condiţii a activităţii instituţiilor 

publice; 

- participarea la sesiuni de perfecţionare 

continuă a aparatului APL; 

 

 

 

 

 

- legislaţie insuficient cunoscută de 

către personalul din instituţile 

publice, ca urmare a numărului mare 

de schimbări legislative; 

- aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă la comunitate; 

- creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ 

- posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale şi europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire pe 

- practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea resurselor 

locale; 

- nemulţumiri manifestate de către 

populaţie generate de măsurile 

economice şi sociale luate de 

Guvern; 
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diverse domeniide activitate; 

- implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislaţiei; 

- aplicarea principiului transparenţei în 

activitatea instituţiilor publice; 

 

- convulsii sociale; 

- riscul eşecului în realizarea şi 

finalizarea unor proiecte; 

- refuzul achitării unor taxe si 

impozite 

 

 
 

 
CAPITOLUL V 

 
 VIZIUNEA COMUNITARĂ 

 

Viziunea cetăţenilor Comunei Pînceşti este în spiritul dezvoltării zonei din 

punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, 

atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea 

infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin 

respect faţă de mediul înconjurator. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale 

implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, 

care au fost  exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regasesc in 

portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

          Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 250 de chestionare 

cetăţenilor comunei Pînceşti pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la 

priorităţile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 

          Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt 

sintetizate  mai jos: 

 
1. Categoria socio- profesională 

Muncitor Intelectual Functionar Elev/student Pensionar Casnic 
 

Fără 
ocupatie 

şomer 
 

Nu 
raspund 

16,3% 14,41% 14,41% 4,87% 10,97% 15,85% 12,18% 8,53% 2,4% 
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2.  Sunteţi dispus să vă implicaţi în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

dvs ? 
Da Nu Nu stiu 

82,9% 7,4% 9,1% 

 

Reprezentare grafică a răspunsurilor la chestionar : 
 

 
 

Din analiza răspunsurilor s-au constat următoarele : 

Categoria socio-profesională muncitori : 

 65,6%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei, 

 21%  nu doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei, 

 13,4% nu ştiu dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 

comunei. 

 
 

 

Categoria socio-profesională - intelectuali  : 

 

 90,9%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

 9,1% nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 

comunei. 
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Categoria socio-profesională -  functionari : 

 

 100% doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

 
 

Categoria socio-profesională - elevi/studenţi: 

 

 75%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

 25% nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 

comunei 
 
 
 

 
 

Categoria socio-profesională -  casnic : 

 77,77 %  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
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 22,23% nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 

comunei 
 

 
 

Categoria socio-profesională - fără  ocupaţie  : 

 87,5% doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

 12,5 % nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 

comunei 

Categoria socio-profesională -  şomer : 

 100 % doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

Categoria socio-profesională - neindicată  : 

 

 100%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

 

3. Credeţi că Primarul se implică în dezvoltarea comunei ? 
 

 

 

Foarte mare masura Mare masura Oarecare 

masura 

Mica masura Nu se 

implica 

Nu stiu 

54,9% 41,47 % 3,63% 0 0 0 
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3. Credeţi că  Consiliul Local Pînceşti se implică în dezvoltarea comunei ? 

 
Foarte mare masura Mare masura Oarecare masura Mica masura Nu se implica Nu stiu 

41,4% 34,1% 14,6% 7,3% - 2,6% 

 

 
 

4. Credeti că biserica   se implica în dezvoltarea Comunei  Pînceşti? 
Foarte mare masura Mare 

masura 

Oarecare 

masura 

Mica masura Nu se 

implica 

Nu stiu 

30,2% 13,9% 13,9% 18,6% 12,7% 10,7% 

 

 
 

5. Credeţi că până în anul 2020 se va îmbunătăţii situaţia economică a Comunei  

Pînceşti? 
Da Nu Nu stiu 

93% 4% 3% 
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6. Cât de important consideraţi că este proiectul unui parc eolian , pentru dezvoltarea 

Comunei Pînceşti ? 
Foarte important Importan

t 
Oarecare importanta Putin 

important 
Lipsit de 

importanta 

85% 10% 1% 2% 0% 

 

                     
 

8. Cât de important consideraţi că este proiectul “ Parc  de agrement”, pentru 

dezvoltarea Comunei Pînceşti? 
 

Foarte important Important Oarecare importanta Putin 
important 

Lipsit de importanta 

93% 5% 1% 0,5% 0,5% 
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9.Cât de important consideraţi că este proiectul “ Modernizare drumuri comunale  

“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 

 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin 

important 
Lipsit de importanta 

80% 15% 3% 1% 1% 

 

 
 

10.Cât de important considerati ca este proiectul “ Înființare reţea distribuţie 

gaze naturale“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 

 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin 

important 
Lipsit de importanta 

93% 7% 0% 0% 0% 

 

 
 

11. Cât de important consideraţi că este proiectul “ Alimentare cu apă a localităţilor 

Comunei Pînceşti ? 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de 

importanta 

85% 8% 5% 2% 0% 
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12.Cât de important consideraţi că este proiectul “ Extindere retea distributie gaze 

naturale“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 

 
Foarte important Important Oarecare 

importanta 
Putin 

important 
Lipsit de 

importanta 

95% 5% 0% 0% 0% 

 

 
 

13.Cât de important consideraţi că este proiectul “Infiinţare piaţa agroalimentară  

“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 
Foarte important Important Oarecare 

importanta 
Putin important Lipsit de importanta 

85% 13% 2% 0% 0% 
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14 .Cât de important consideraţi că este proiectul “ Reabilitare  clădire  şcoală   sat 

Mâlosu“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 

 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

30% 50% 10% 7% 3% 

 

 
 

15.Cât de important consideraţi că este proiectul “Modernizare reţele energie 

electrică“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 

 
Foarte important Important Oarecare 

importanta 
Putin important Lipsit de importanta 

90% 10% 5% 0% 0% 

 

 
 

16. Cât de important consideraţi că este proiectul “Infiinţare terenuri sportive 

multifuncţionale“,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 
 

Foarte important Importan
t 

Oarecare 
importanta 

Putin important Lipsit de 
importanta 

80% 15% 5% 0% 0% 
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17. Cât de important consideraţi că este proiectul “Reabilitarea/modernizarea şi 

dotarea   şcolilor “,pentru dezvoltarea Comunei Pînceşti? 

 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

95% 5% 0% 0% 0% 

 

              
 

18.  Cât de important consideraţi căeste proiectul “Realizarea lucrărilor de cadastru 

imobiliar intravilan şi extravilan, reactualizare PUG”, pentru dezvoltarea Comunei 

Pînceşti? 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

75% 20% 5% 0% 0% 

 

 
 

19. Cât de important consideraţi că este proiectul “Realizarea trotuare ”, pentru dezvoltarea 
comunei Pînceşti ? 

Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

83% 12% 5% 0% 0% 
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Pe baza acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva 

potenţialului investitor în economia locală a Comunei Pînceşti, a obiectivelor 

specifice şi a proiectelor identificate a fost întocmită “Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Comunei Pînceşti. 

 

 

 

 

 

 

 

                  OBIECTIVE PROPUSE SPRE A FI REALIZATE  

                               ÎN PERIOADA  2014 – 2020 

 

 

Nr.crt.                      Denumire proiect Sursă de finanţare 

  1. Construcţie Cămin Cultural Petreşti O.G.R.nr. 118/2006 

   2. Modernizare Cămin Cultural Pînceşti PNDR 

   3. Modernizare Drumuri Locale Pînceşti FE 

   4 Sistem de canalizare şi staţie de epurare Min.Dez.Reg şi Ministerul Med 

   5. Bază sportivă Pînceşti  

   6. Modernizare Sediu Primărie  
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Capitolul VI. 
  SCOP,VIZIUNE ,MISIUNE  ŞI PRINCIPII. DIRECŢII STRATEGICE DE 

ACŢIUNE 
 

SCOP 

Scopul Strategiei de dezvoltare a Comunei Pînceşti este de a stabili axa 

principală a viitoarei dezvoltări a comunei, explicând principalele roluri şi direcţii, 

bazate pe propriile principii şi valori. Toate acestea ne conduc către scopul principal: 

“a moderniza Comuna Pînceşti până în anul  2020 – prin îmbunătăţirea 

serviciilor publice, în agricultură şi prin reabilitarea infrastructurii necesare 

pentru creşterea standardelor de viaţă şi îmbunătăţirea mediului social şi 

educaţional, cu o atenţie deosebită în a asigura durabilitate acestui proces”. 

Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creşterea susţinută şi dezvoltarea 

economică, subliniază oportunităţile şi provocările unei comune europene şi oferă 

linii directoare pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor existente în cadrul comunităţii 

noastre. 

Strategia de dezvoltare durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea 

cetăţenilor. Aceasta are la bază o viziune de lungă durată şi integrează priorităţile 

economice sociale şi de mediu ale comunităţii, fundamentată pe capacitatea şi 

resursele locale şi ţine seama de interdependenţele între provocările locale, naţionale 

şi globale. 

 

VIZIUNE 

Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Pînceşti este 

"Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a Comunei Pînceşti prin crearea şi susţinerea 

unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care să 

asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vietii cetăţenilor 

comunei”. 

Strategia de dezvoltare economico-socială a Comunei Pînceşti îşi propune să 

valorifice potenţialul, oportunităţile si realele disponibilităţi pentru dezvoltare, 

inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage 

investiţii private importante din ţară şi străinătate. 

Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile 

locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate 

corespund aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă. 

Printre obiectivele propuse, se poate menţiona importanţa formării unei 

deprinderi în participarea publică, stimularea capacităţii de adaptare a cetăţenilor la 

cultura schimbarii, transformarea Comunei Pînceşti  într-un punct de referinţă pentru 

alte comune, şi nu în ultimul rând, utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor 

resurselor locale, corelată cu atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare 

publice şi private, interne şi internaţionale. 
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                                                MISIUNEA 

 

Misiunea Primăriei Comunei Pînceşti este de a fi permanent în slujba nevoilor 

comunităţii locale pentru a le rezolva într-o maniera legală, transparent, echitabilă, 

competent şi eficienţa, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor comunei , prin 

furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate în context naţional şi 

internaţional”. 

 

PRINCIPII ŞI VALORI 

 

Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a comunei se bazează pe 

principii şi valori specific în realizarea cărora suntem implicaţi. Credem cu tărie că 

autoritatea locală trebuie să respecte bazele fundamentale ale societăţii, pe care le 

împărtăşim nu doar cetăţenilor, dar le aplicăm şi în cadrul relaţiilor noastre. 

Principiile noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea ce facem 

pentru a ne atinge scopurile. 

 

         Principiul unui context sustenabil 

Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, 

dezvoltarea economică şi viaţa socială apar dependente reciproc, interacţiunea lor 

contribuind la menţinerea şi la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor 

natural. Sprijinim protecţia mediului ca disciplină educaţională, capabilă să uşureze 

procesul de înţelegere, de către oameni, a conceptului de "mediu protejat". Scopul 

final este de a ajuta tinerii să-şi dezvolte consideraţia faţă de mediu şi dorinţa de a 

acţiona în mod responsabil asupra acestuia şi faţă de ceilalţi. 

Încurajăm educaţia privind protecţia mediului nu doar prin asimilarea unor 

cunoştinţe conceptuale şi abilităţi pentru monitorizarea şi măsurarea calităţii 

mediului, ci şi prin dezvoltarea valorilor, atitudinilor şi abilităţilor care vor motiva şi 

încuraja munca oamenilor, atât individuală cât şi în grup, ajutând la promovarea 

sustenabilităţii mediului nostru natural şi social. 

 

         Principiul accesibilităţii 

Accesul oamenilor la mediul ambiant reprezintă cheia spre o veritabilă 

integrare în societate şi spre o egalitate de oportunităţi. Accesibilitatea este o condiţie 

esenţială pentru o calitate ridicată a vieţii, deosebit de importantă pentru ca 

persoanele cu dizabilităţi să poată participa la activităţile din cadrul societăţii. 

Datoria noastră este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel încât toţi 

cetăţenii să le poată folosi independent, sigur şi cu demnitate. 

   

 

         Principiul comunicării 
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Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de resurse şi 

informaţii utile pe care ei le deţin. Este important să sporească gradul de înţelegere a 

nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor la nivelul comunei, astfel încât acestea să se 

poată utiliza în fundamentarea unor decizii mai bune. Comuna trebuie să identifice, 

să creeze şi să bugeteze resursele adecvate, care să antreneze cetăţenii şi grupurile de 

cetăţeni, oferindu-le posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la comuna. Multe dintre succesele comunei au prins contur 

datorită calităţii eforturilor sale de a intensifica procesul de comunicare în societate. 

Astfel, urmăm o abordare proactivă care să dezvolte o comunicare eficientă în 

ambele sensuri. 

 

         Principiul profesionalismului 

Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului reprezintă un 

privilegiu, o oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne dorim ca oamenii să aibă 

încredere în instituţiile publice; vrem ca aceştia să se mândrească cu profesiile lor. 

Pentru a asigura şi păstra această mândrie, ne-am impus standarde înalte. Acest lucru 

înseamnă că asemenea competenţe de bază cum ar fi managementul financiar, 

managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, 

dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de 

servicii, ar trebui dezvoltate în toate departamentele şi în toate agenţiile, la toate 

nivelurile. Credem că profesionalismul este exprimat atât prin managementul 

schimbării cât şi prin utlizarea unor tehnici esenţiale pentru un management public 

eficient. Cu această cerinţă esenţială asigurată, răspunderea nostră creşte, probitatea 

financiară este garantată, iar valorile şi etica se dezvoltă. 

 

          Principiul transparenţei 

Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu comunitatea, 

transparenţa tuturor procedurilor de consiliu fiind o condiţie esenţială în acest sens. 

Suntem foarte implicaţi în a realiza proiecte publice transparente şi în a păstra 

dreptul cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice. 

De asemenea, îndemnăm oficialităţile publice să relateze conflictele de interese şi să 

dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de recompense pentru toţi cei 

care sunt dispuşi să ofere informaţii cu privire la aceste aspecte. Determinarea 

noastră de a avea o administraţie publică lipsită de corupţie este şi va rămâne fermă. 

 

          Valori 

         Respect pentru diversitatea culturală 

Diversitatea culturală reprezintă o moştenire valoroasă a lumii noastre, fiind 

pilonul central al păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii societăţii. Promovarea 

acestei moşteniri globale prin intermediul proceselor privind pluralismul cultural, 

constituie responsabilitatea tuturor societăţilor. 

 

          Respect pentru şanse egale 
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Autoritatea publică locală Pincesti  are scopul  de a oferi posibilitatea tuturor 

indivizilor de a trăi şi de a munci într-un mediu lipsit de discriminări, acţionând 

asemenea unui consilier pe probleme de şanse de angajare egale - dezvoltând şi 

sprijinind pe mai departe, înţelegerea şi implicarea comunităţii în aplicarea unor 

condiţii corecte de angajare şi în valorificarea diversităţii muncii. 

 

         Respect pentru diversitatea etnică 

Consiliul Local Pînceşti  caută să înlăture discriminarea rasială, socio-

economică şi barierele instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent 

de etnie, au oportunităţi şi şanse egale de a participa la viaţa comunităţii. 

 

         Respect pentru justiţia socială 

Autoritatea Publică Locală Pînceşti crede  în ideea de justiţie socială care să 

ofere perspective mai bune pentru categoriile aflate în nevoie şi vulnerabile ale 

comunităţii noastre. Este esenţial să se pună bazele menţinerii la un nivel scăzut a 

inegalităţii cu privire la venituri şi averi şi promovarea unor perspective egale de 

educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii. 

 

         Respect pentru demnitatea umană 

Autoritatea Publică Locală Pînceşti garantează dezvoltarea independentă şi la 

potenţial maxim a fiecărui individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. 

Cetăţenii Comunei Pincesti vor fi trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de 

viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale. 

 

          Respect pentru confidenţialitate 

Autoritatea publică locală Pînceşti  trebuie să se asigure că dreptul la intimitate 

şi la viaţa de familie este respectat, că instituţiile au linii directoare clare pentru a şti 

în ce mod informaţiile personale ar trebui folosite şi stocate, şi că cetăţenii pot fi 

siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, dezvăluirea acestora putând fi realizată 

doar cu aprobarea lor. 
 
 

       DIRECŢII STRATEGICE DE ACŢIUNE 

 

 Analiza factorilor interni şi externi care influenţează dezvoltarea locală, au 

permis elaborarea direcţiilor strategice de intervenţie pentru dezvoltarea   Comunei 

Pînceşti : 

 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi protecţia mediului; 

 Crearea unui mediu economic competitiv şi prosper; 

 Creşterea nivelului calităţii vieţii; 

 Dezvoltarea sectorului de agrement; 

 Dezvoltarea capacităţii administrative. 
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        Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective şi măsuri 

necesare pentru atingerea acestora 

DIRECŢIA 1-  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-

EDILITARE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Obiectiv 1.1– Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere 

Măsuri : 

 Dezvoltarea reţelei stradale în raport cu factorii determinanţi, relaţiile de 

intercondiţionare şi condiţiile locale de tipul: evoluţia fondului 

construit, creşterea economică a comunei, programe de dezvoltare ale 

localităţii; 

 Reabilitarea străzilor, în principal a celor secundare, aflate într-o stare 

evidentă de degradare; 

 Amenajarea şi sistematizarea intersecţiilor; 

 Modernizarea arterelor componente din trama majoră inclusiv prin 

realizarea de trotuare pentru pietoni, zone verzi de protecţie (perdele de 

arbori); 

 Amenajarea de piste pentru ciclism şi creşterea suprafeţelor afectate 

exclusiv circulaţiei pietonale; 

 Introducerea la intrările/ieşirile din localitate şi în centru a panourilor 

informative privind date de orientare generală; 

 Introducerea la intrările/ieşirile din localitate şi în centru a panourilor 

informative privind date de orientare generală. 

 

Obiectiv 1.2 – Integrarea în sistemul metropolitan de transport public 

Măsuri : 

 Implementarea unui sistem comun cu Municipiul Bacău de transport în comun 

care să asigure legătura între localităţi şi care să fie interconectat cu sistemul 

integrat de transport proiectat la nivelul întregii Zone Metropolitane Bacău 

 

Obiectiv 1.3 –Extinderea reţelei de utilităţi 

Măsuri : 

 Modernizarea  reţelei de iluminat stradal; 

 Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale de pe teritoriul comunei 

pentru prevenirea inundaţiilor; 

 Extinderea infrastructurii zonele rezidenţiale nou dezvoltate; 

 Înfiinţarea reţelelor de apă şi canalizare la nivelul  localităţilor comunei; 

 Modernizarea retelei de energie electrică. 

 

Obiectiv 1.4 – Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor publice 

Măsuri : 
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 Elaborarea unor strategii eficiente de planificare şi dezvoltare urbanistică ; 

 Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru persoane fizice 

şi juridice; 

 Organizarea periodică de consultări publice ale societăţii civile cu privire la 

proiectele de dezvoltare ale Comunei Pînceşti. 

 

Obiectiv 1.5 – Managementul şi protecţia mediului 

Măsuri : 

 Implementarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor; 

 Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere 

şi din construcţii; 

 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra 

populaţiei; 

 Conştientizarea şi responsabilizarea locuitorilor şi agenţilor economici privind 

protecţia mediului, prin depozitarea selectivă a deşeurilor menajere şi a celor 

rezultate în urma derularii diverselor activităţi  economice; 

 Combaterea practicilor poluante de curăţare a diverselor tipuri de terenuri, a 

celor de deversare în ape şi/ sau debarasare în locuri neamenajate, a deşeurilor 

menajere şi a celor rezultate în urma derulării de activităţi economice. 

 

Obiectiv 1.6 – Creşterea eficienţei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor 

regenerabile 

Măsuri : 

 Utilizarea energiei regenerabile; 

 Reabilitarea termică şi creşterea gradului de independenţă energetică a 

clădirilor publice. 

 

DIRECŢIA 2 - CREAREA UNUI MEDIU ECONOMIC COMPETITIV ŞI 

PROSPER 

 

Obiectiv 2.1 -Dezvoltarea şi susţinerea unui mediu economic performant, capabil să 

asigure  cresterea economiei locale 

Măsuri : 

 Diversificarea servicilor de informare, consultanţă, suport, instruire, acordate 

agenţilor economici locali; 

 Creşterea numărului agenţilor economici locali şi diversificarea activităţilor 

economic. 

Obiectiv 2.2 Îmbunătăţirea economică locală în domeniul agriculturii 

Măsuri : 

 Susţinerea prin servicii de informare, consultanţă, instruire, agenţilor 

economici locali, activi în domeniul agricol, a resursei umane, a comunităţii în 

general; 
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 Suport pentru creare de entităţi economice cu profil agricol şi/ sau pentru 

dezvoltarea celor existente. 

 

Obiectiv 2.3 – Dezvoltarea sectorului serviciilor 

Măsuri: 

 Dezvoltarea sectorului de servicii suport pentru activităţile industriale din zona 

metropolitană. 

 

DIRECŢIA 3 - CREŞTEREA NIVELULUI CALITĂŢII VIEŢII 

 

Obiectiv 3.1 - Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional 

Măsuri : 

 Îmbunătăţirea infrastructurii; 

 Modernizarea/ îmbunătăţirea dotărilor structurilor preşcolare şi şcolare şi 

facilităţi de transport şcolar la nivelul comunei; 

 Conştientizarea şi responsabilizarea cadrelor didactice, părinţilor cu privire la 

implicarea activă în procesul de învăţământ şi referitor la importanţa absolvirii 

ciclului inferior, în vederea alegerii corecte a parcursului educativ- 

profesional. 

 

Obiectiv 3.2 – Asigurarea accesului la educaţie a populaţiei aflate în situaţii de risc 

Măsuri : 

 Campanii de informare şi conştientizare a categoriilor defavorizate privind 

necesitatea educaţiei . 

 Implementarea unor programe privind educaţia incluzivă, 

 Acordarea de burse de sprijin pentru elevii care provin din medii defavorizate, 

 

Obiectiv 3.3 – Stimularea formării profesionale continue 

Măsuri : 

 Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei 

pentru tineri şi adulţi; 

 Consultarea reprezentaţilor mediului de afaceri pentru corelarea ofertei de 

formare cu cerinţele specifice de pe piaţa muncii. 

 

Obiectiv 3.4 - Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă 

socială 

Măsuri : 

 Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate, 

 Modernizarea managementului public în administrarea politicilor publice de 

asistenţă socială; 

 Construirea unei strategii de cooperare cu organizaţiile nonguvernamentale 

active la nivelul Comunei Pînceşti. 
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Obiectiv 3.5 – Diversificarea agendei culturale locale 

Măsuri : 

 Îmbunătăţirea managementului în domeniul cultural, la nivelul Comunei 

Pînceşti; 

 Stabilirea de parteneriate cu organizaţiile societăţii civile şi cultele religioase 

active în domeniul culturii. 

 

DIRECTIA 4 - DEZVOLTAREA  SECTORULUI DE AGREMENT 

 

Obiectiv 4.1 – Imbunatatirea managementului local in sectorul sport si agrement 

Măsuri : 

 Susţinerea activităţilor sportive şi de agrement la nivelul comunei şi în sistem 

competiţional; 

 

Obiectiv 4.2 – Dezvoltarea infrastructurii de  agrement şi petrecere a timpului liber 

Măsuri : 

 Modernizarea infrastructurii. 

 

DIRECTIA  5 - DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

Obiectiv  5.1 - Imbunătăţirea coeziunii dintre administratia publică locală şi 

administratia publică judeţeană  şi alţi factori interesaţi, în 

vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare locală 

Măsura : 

 Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică. 

Obiectiv 5.2 :  Crearea unui sistem modern si eficient de administratie publică şi 

eficientizarea dialogului tripărtit. 

Măsura 

 Continuarea reformei în administraţia publică. 

Obiectiv  5.3 - Fluidizarea comunicarii in cadrul administratiei publice locale 

PINCESTI şi cu administraţia publică judeţeană şi centrală şi 

facilitarea comunicării cu cetăţenii 

Măsuri 

 Eficientizarea managementului fondurilor nerambursabile; 

 Informatizarea Administratiei Publice Locale Pînceşti; 
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CAPITOLUL VII 

PLAN DE DEZVOLTARE DURABILĂ  A COMUNEI PÎNCEŞTI 
PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.1– 
Modernizarea 
şi extinderea 
infrastructurii 
rutiere 
 

Dezvoltarea reţelei 
stradale în raport cu 
factorii determinanţi  în 
relaţiile de 
intercondiţionare şi 
condiţiile locale de tipul: 
evoluţia fondului 
construit, creşterea 
economică a comunei, 
programe de dezvoltare 
ale localităţii. 

 
Proiect 1: Realizarea de  
drumuri de  acces catre  
zona rezidentiala 
 

 
In functie de 
realizarea 
constructiilor 

  Reabilitarea străzilor, în 
principal a celor 
secundare, aflate într-o 
stare evidentă de 
degradare 

Proiect 1 : Asfaltarea 
unor drumuri din 
categoria celor sătești, pe 
raza Comunei  şi drumuri 
de exploataţie 
agricolă şi forestieră 
 
Proiect 2: execuția de 
poduri peste pârâurile 
interioare 
 

2019 
 
 
 
 
2020 

  Amenajarea şi 
sistematizarea 
intersecţiilor 

Proiect 1 : 
Semnalizarea adecvată a 
intersecţiilor şi a trecerilor 
de pietoni: iluminat corespunză 
tor în zona trecerilor de 
pietoni (lămpi culumină 
intermitentă, semnalizarea 
luminoasă de atenţionare  
cu flash 

 
 
 
2018 

  Modernizarea arterelor 
componente din trama 
majoră inclusiv prin 
realizarea de trotuare 
pentru pietoni, zone 
verzi de protecţie 
(perdele de arbori) 

Proiect: 1. 
Efectuarea de reparații 
curente și capitale, la 
drumurile comunale , 
șanțurile laterale, podurile 
și podețele existente în 
comună 
 

 
 
2016 

Directia 
strategica 

Obiectiv strategic Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen 
 De 
 realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare

Obiectiv 1.1– 
Modernizarea 

Amenajarea  şi 
creşterea suprafeţelor 

Proiect 2 : Realizarea de 
trotuare în localitățile 
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a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

şi extinderea 
infrastructurii 
rutiere 
 

afectate exclusiv 
circulaţiei pietonale 

comunei Pînceşti 
 

2018 

  Introducerea la 
intrările/ieşirile din 
localitate şi în centru a 
panourilor informative 
privind date de 
orientare generală 
 

Proiect 1 : 
Achiziţionarea și montarea 
panourilor informative 

 
 
2015 

  
Obiectiv 1.2 – 
Integrarea în 
sistemul 
metropolitan 
de transport 
public 

 

Implementarea unui 
sistem comun cu 
Municipiul Bacau de 
transport în comun care 
să asigure legătura 
între localităţi şi care să 
fie interconectat cu 
sistemul integrat de 
transport proiectat la 
nivelul întregii Zone 
Metropolitane Bacau 

Proiect 1 : 
Organizarea sistemului de 
transportastfel încât să 
asigure conexiunea cu 
mijloace de transport în  
comun cu localităţile Zonei 
Metropolitane Bacau și a  
sistemului de transport în  
comun din municipiul  
Bacău 
 

 
 
 
2014 

  Modernizarea staţiilor de 
transport în comun 
existente şi amenajarea 
altora noi 
 

Proiect 1: 
Modernizarea  stațiilor de  
transport din comună 
 
Proiect 2 ; 
Infiintarea a 2 stații de  
transport 
 

 
2016 
 
 
 
2016 

  Promovarea utilizării de 
către populaţie a 
mijloacelor de transport 
ecologice şi în special a 
bicicletelor 
 

Proiect 1 : Organizarea de  
sesiuni de informare privind 
importanța utilizării   
mijloacelor de transport  
ecologice 

 
anual 

 Obiectiv 1.3 –
Extinderea 
reţelei de 
utilităţi 

Modernizarea  reţelei de 
iluminat stradal 
 

Proiect 1 : Realizarea 
modernizării rețelei de  
iluminat public 

2016 

Directia 
strategica 

Obiectiv 
 strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 

Obiectiv 1.3 –
Extinderea 
reţelei de 
utilităţi 

Amenajarea canalelor 
colectoare de ape 
pluviale de pe teritoriul 
comunei pentru 
prevenirea inundaţiilor 

Proiect 1 
Realizarea de canale  
colectoare a apei pluviale 

 
 
2015 
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tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 
  Extinderea infrastructurii 

zonele rezidenţiale nou 
dezvoltate 
 

Proiect 1 
Realizarea lucrărilor de 
iluminat stradal și 
respectiv canalizare în 
exindere și în Loc. Pînceşti 

 
2016 

  Extinderea reţelelor de 
apă şi canalizare 

Proiect 1 : 
Introducerea  reţelelor 
de apă şi canalizare la 
nivelul  localității Pînceşti 
 

 
2016 

  Infiintare  retea 
distributie  gaze 
naturale 

 

Proiect 1 : 
Introducerea   rețelei  
distributie gaze naturale în 
localitatea Pînceşti 

 
2015 

 Obiectiv 1.4 – 
Îmbunătăţirea 
calităţii şi 
diversificarea 
serviciilor 
publice 

Elaborarea unor 
strategii eficiente de 
planificare şi dezvoltare 
urbanistică 

Proiect 1 : 
Realizarea lucrărilor de 
cadastru imobiliar 
intravilan /extravilan 
 
Proiect 2 
Reactualizarea Planului 
Urbanistic General 
 
Proiect 3 
Elaborarea 
regulamentului de 
urbanism 
 

 
 
2014 
 
 
2014 
 
 
 
2014 

  Furnizarea de servicii 
publice prin mijloace 
electronice pentru 
persoane fizice şi 
juridice 

 

Proiect 1 : 
Participarea personalului din 
cadrul administrației  
publice locale Pînceşti 
la cursuri de perfectionare 

 
 
anual 

Directia 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.4 – 
Îmbunătăţirea 
calităţii şi 
diversificarea 
serviciilor 
publice 

Furnizarea de servicii 
publice prin mijloace 
electronice pentru 
persoane fizice şi 
juridice 
 

Proiect 2 : 
Implementarea sistemului 
de control managerial  
intern în  cadrul Primăriei  
Pînceşti 
Proiect 3 
Realizarea sistemului 
informatic integrat al 
Primăriei Comunei  
Pînceşti 

 
 
2014 
 
 
 
2014 
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  Organizarea periodică 
de consultări publice ale 
societăţii civile cu 
privire la proiectele de 
dezvoltare ale comunei 
Pincesti 

 

Proiect 1 
Organizarea semestrială a 
întîlnirilor reprezentanților 
administrației publice cu 
reprezentanții societății  
Civile în vederea identificării  
oportunităților pentru  
dezvoltarea comunei 

 
 
semestrial 

 Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Amenajarea de noi 
spaţii verzi 
 

Proiect 1 
Plantarea de perdele de 
arbori pe marginea 
arterelor rutiere din 
localitate 
 
Proiect 2 
Amenajare unui spaţiu de 
agrement în Loc. Pînceşti 
 
Proiect 3 
Plantări de liziere salcâmi 
pe marginea Văilor 
Pînceşti şi Soci 
 
Proiect 4 
Amenajarea și dotarea cu  
material verde a spațiilor de  
joacă pentru copii 

 
 
2016 
 
 
2016 
 
 
2017 
 
 
 
 
2015 

  Implementarea 
Sistemului Integrat de 
Management al 
Deşeurilor 

 

 
Proiect 1 
Derularea de campanii de 
informare, 

 
 
anual 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Implementarea 
Sistemului Integrat de 
Management al 
Deşeurilor 
 

conştientizare a populaţiei 
privind importanţa 
colectării selective a 
deşeurilor 

 
Proiect 2 : 
Dezvoltarea sistemelor  
integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de  
management al deşeuri 
lor” finanțat prin axa prioritară 2 
– POS 
Mediu, Domeniul Major de 
Investiţie 1 , beneficiar  
ADIS Bacau  
 

Anual 
 
 
 
 
2018 
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  Ecologizarea terenurilor 
afectate de depozitarea 
ilegală a deşeurilor 
menajere şi din 
construcţii 

 

Proiect 1 
Identificarea zonelor   
Utilizate pentru depozitarea 
ilegală a deșeurilor și 
ecologizarea acestora 
 

 
 
2014 

  Reducerea riscului de 
producere a dezastrelor 
naturale cu efect asupra 
populației 

Proiect 1 
Lucrări de amenajarea 
torenților pentru protecția 
terenurilor agricole  
inundabile 
 
Proiect 2 
Informarea si pregătirea  
populației în domeniul  
situațiilor de urgentă 
 
Proiect 3 
Dotarea serviciului voluntar  
situații de urgență cu  
mijloacele necesare interven- 
ției  specifice 
 
Proiect 4 
Înființarea unui Centru  
pentrumonitorizarea si 
avertizarea situațiilor de  
urgențe(inundatii,poluarea apei, 
aerului, solului) 

 
2014 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2015 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Reducerea riscului de 
producere a dezastrelor 
naturale cu efect asupra 
populației 

Proiect 1: 
organizarea de campanii 
de informare a populației 
adulte cu privire la măsuri 
practice și lucrări de 
reabilitare naturală a 
zonelor afectate de 
factorii de risc 

2015 

   
 
Conștientizarea și 
responsabilizarea 
locuitorilor și agenților 
economici privind 
protecția mediului 
 

 
Proiect 1 : 
Organizarea de campanii: 
-de informare/ educare a 
copiilor, din grădinițe și 
școli, cu includerea de 
campanii de colectare a 
deșeurilor; 
-de informare privind 
importanța dotării 
gospodăriilor proprii cu 

 
 
Permanent 
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fose septice sau bazine 
vidanjabile și posibilitatea 
compostării deșeurilor 
biodegradabile care, în 
mediul rural, reprezintă 
aproximativ 80% din 
totalul 
deșeurilor casnice; 
-de responsabilizare a 
agenților economici 
privind depozitarea și 
transportul deșeurilor 
rezultate din activitățile 
economice desfășurate; 
-de ecologizare a apelor 
curgătoare de pe raza 
comunei (colectarea pet-
urilor) 
 
Proiect 2 
Sprijinirea introducerii 
metodelor de producție 
agricolă ce sunt 
compatibile cu protecția si 
îmbunătățirea condițiilor 
de mediu și care trec de 
standardele de bază 
relevante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 

Directia 
strategică 

Obiectiv 
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Combaterea 
practicilor poluante de 
curățare a diverselor 
tipuri 
de terenuri, a celor de 
deversare în ape și/ sau 
debarasare în locuri 
neamenajate, a 
deșeurilor 
menajere și a celor 
rezultate în urma 
derulării 
de activități economice 

 
Proiect 1: 
Introducerea unui sistem 
local de 
penalizare a persoanelor 
care practică 
incendierea miriștirilor și 
a resturilor vegetale, a 
persoanelor și agenților 
economici care 
deversează în ape și/ sau 
se debarasează de 
deșeurile menajere și/ 
sau cele rezultate în 
urma derulării de 
activități economice, în 
albia apelor sau pe 
terenuri neamenajate 
pentru acest scop 
 

 
 
2014 
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 Obiectiv 1.6 – 
Creşterea 
eficienţei 
energetice şi a 
gradului de 
utilizare a 
resurselor 
regenerabile 
 

 
 
 
 
Utilizarea energiei 
regenerabile 
 

Proiect 1 : 
Înfiintarea unui parc 
eolian 
 
Proiect 2 
Implementarea de soluţii 
care asigură reducerea 
consumului de energie 
pentru eficientizarea 
energetică a sistemului de 
iluminat public prin 
valorificarea resurselor 
regenerabile  
 
Proiect 3  Organizarea de 
sesiuni de informare a 
cetățenilor privind 
programele de finanțare  
din acest domeniu (ex 
Casa verde) 
 
Proiect 4 
Acordarea unor facilităţi 
(inclusiv prin 
concensionarea 
suprafeţelelor de teren 
necesare) agenţilor 
economici locali care 
realizează investiţii în 
echipamente 

 
2014 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
permanent 

Directia 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.6 – 
Creşterea 
eficienţei 
energetice şi a 
gradului de 
utilizare a 
resurselor 
regenerabile 
 

 
 
 
 
Utilizarea energiei 
regenerabile 
 

şi instalaţii de tip B.A.T. 
pentru generarea de 
energie curată în vederea 
susţinerii activităţii de 
producţie şi servicii ( Parc 
eolian). 
 
Proiect 5 
Infiinţarea unor plantaţii 
pentru producţia de 
biomasă pentru 
valorificarea terenurilor 
neutilizate 

 
 
 
 
 
 
2015 

  Reabilitarea termică şi 
creşterea gradului de 
independenţă energetică 
a clădirilor publice 
 

Proiect 1 
Reabilitarea termică a 
școlilor fără sistem de 
încălzire modern. 

 
2017 
 
 
 

Direcţia 2 - 
Crearea 

Obiectiv 2.1 -
Dezvoltarea 

Diversificarea 
servicilor de informare, 

Proiect 1: Elaborarea unui 
studiu, în vederea 

2019 
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unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

și susținerea 
unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 
asigure  
creșterea 
economiei 
locale 
 

consultanță, suport, 
instruire, acordate 

agenților economici 
locali. 
 

identificării nevoilor 
mediului de afaceri local. 
 
Proiect 2: 
Campanii de informare cu 
privire la reglementările 
naționale și europene, în 
domeniul înființării și 
funcționării agenților 
economici 
 
Proiect 3: 
Sprijinirea participării 
agenților 
economici locali la 
conferințe, târguri interne 
și internaționale 
 
Proiect 4 : 
Organizare de sesiuni de 
instruire îndomeniile: 
antreprenoriat, scriere 

 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Anual 

Directia 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.1 -
Dezvoltarea 
și susținerea 
unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 
asigure  
cresterea 
economiei 
locale 
 

Diversificarea 
servicilor de informare, 
consultanță, suport, 
instruire, acordate 

agenților economici 
locali. 
 

proiecte pentru diferite 
programe de finanțare 
 

Proiect 5  : 
Încurajarea participării 
agențilorlocali, la licitațiile 
organizate de către APL 
pentru derularea de 
investiții locale 
 

Proiect 6 
Instituirea unui sistem  
eficient deemitere a 
certificatelor, autorizațiilor  de 
funcționare. 
Proiect 7 
Diseminarea standardelor  
de calitate practicate de UE 
 
Proiect 8 
Sprijinirea dezvoltării  
economiei pentru creșterea 
eficienței agenților ec. 
prin reorganizarea tuturor 
proceselor pebaza unui  
sistem informatic 

 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Permanent 

  Creșterea numărului 
agenților economici 

Proiect 1 : 
Sprijinirea agenților locali 
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locali 
și diversificarea 
activităților economice. 
 

pentru accesarea de 
fonduri europene , 
finanțate prin GAL-uri 
 
Proiect 2 Susţinerea 
parteneriatelor de tip 
public-privat 
 
Proiect 3 
Identificarea si legiferarea 
prin hotărâri ale 
Consiliului Local de 
facilități si scutiri 

Permanent 

Directia 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.1 -
Dezvoltarea 
și susținerea 
unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 
asigure  
cresterea 
economiei 
locale 
 

Creșterea numărului 
agenților economici 
locali 
și diversificarea 
activităților economice. 
 

de taxe si impozite pentru 
investiții realizate cu un 
consum valoric prestabilit 
și creare de noi locuri de 
muncă 
 
Proiect 4 
Elaborarea unei strategii 
de atragere a investiţiilor 
în  Comuna Pînceşti 
 
Proiect 5 
Înființarea in cadrul 
Primăriei comunei Pînceşti 
a unui centru de 
consultanță în afaceri 
 
Proiect 6 
Organizarea de sesiuni de 
informarereferitor la 
reglementările care 
stipulează acordarea de 
facilități angajatorilor care 
crează noi locuri de 
muncă pentru șomeri, 
tineri absolvenți, etc 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
2015 
 
 
 
Anual 

 Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturi 
 

Susținerea prin 
servicii de informare, 
consultanță, instruire, 
agenților economici 
locali, 
activi în domeniul 
agricol, 
a resursei umane, a 
comunității în general 
 

Proiect 1 
Finalizarea procesului de 
restituire a terenurilor 
agricole, întocmirea 
hărților cadastrale pentru 
terenurile agricole și 
închiderea de cadastru 
 
Proiect 2 : 
Reorganizarea și 
ameliorarea fondului 

 
 
2015 
 
 
 
 
 
2015 
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agricol cu destinație de 
pășuni, în regim public 
și/sau privat, și 
exploatarea acestora în 
mod eficient 
 

Directia 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturii 
 

Susținerea prin 
servicii de informare, 
consultanță, instruire, 
agenților economici 
locali,activi în domeniul 
agricol,a resursei 
umane, acomunității în 
general 

Proiect 3 : 
Campanii de informare cu 
privire lareglementările 
naționale și europene în 
domeniul înființării și 
funcționării agenților 
economici cu activități în 
domeniul agricol. 
 
Proiect 4: 
Sprijinirea participării 
agențiloreconomici locali 
la conferințe, târguri 
interne și internaționale 
cu profil agricol 
 
Proiect 5: 
Organizare de sesiuni de 
instruire îndomeniile: 
antreprenoriat, scriere 
proiecte pentru programe 
de finanțare care se 
adresează sectorului 
agricol 
 
Proiect 6: 
Organizarea de cursuri de 
instruireacreditate sau nu, 
în diferite meserii agricole 
 
Proiect 7: Sprijinirea, 
certificarea calității 
produselor locale în 
conformitate cu 
standardele 
europene(etichetele 
ecologice). 
 
Proiect 8 : 
Promovarea cooperării 
întreproducătorii agricoli 
locali și agenți economici 
activi în domeniul 
industriei alimentare 

 
 
Anual 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 
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Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturi 
 

Susținerea prin 
servicii de informare, 
consultanță, instruire, 
agenților economici 
locali,activi în domeniul 
agricol,a resursei 
umane, a 
comunității în general 

Proiect 9: 
Acțiuni de curățenie/ 
îmbunătățire/refacere 
pășuni folosite pentru 
pășunatul animalelor 
locuitorilor comunei 
 

 

 
Permanent 

  Suport pentru creare 
de entități economice cu 
profil agricol și/ sau 
pentrudezvoltarea celor 
existente 
 

Proiect 1 
Înființarea pieței 
agroalimentare în 
localitatea PînceştiProiect 
2 
Înființarea de structuri 
asociative caresă 
exploateze intensiv 
terenuri luate în arendă, 
în prezent nelucrate. 
 
Proiect 3 
Înființarea unui sistem de 
colectare şi valorificare a 
produselor agricole la 
nivel local 
 
Proiect 4 
Retehnologizarea 
agenților economici care 
desfășoară activități 
agricole 
 
 
Proiect 5 
Identificarea posibilităților 
de exploatare a 
terenurilor aflate în 
proprietatea 
administrației publice 
locale 
 
 

 
2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
2014 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturii 
 

Suport pentru creare 
de entități economice cu 
profil agricol și/ sau 
pentrudezvoltarea celor 
existente 
 

Proiect 6 
Stimularea modernizării 
exploataţiilor agricole prin 
achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente performante 
 
 

 
 
2019 
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Proiect 7 
Extinderea și 
mosernizarea drumurilor 
de exploatare agricolă 

2020 

 Obiectiv 2.3 – 
Dezvoltarea 
sectorului 
serviciilor 
 

Dezvoltarea sectorului 
de servicii suport pentru 
activităţile industriale din 
zona metropolitană 

Proiect 1 
Stimularea dezvoltării 
sectorului de servicii 
turistice şi de agrement 
 
Proiect 2 
Susţinerea de activităţi de 
informare şi instruire în 
vederea dezvoltării unei 
culturi antreprenoriale în 
rândul agenţilor 
economici locali 

 
Proiect 3 
Sprijinirea implementării 
standardelor 
internaţionale în domeniul 
calităţii 
 

 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
 

Proiect 1 
Construcţie grup sanitar 
scoala Pînceşti 
 
Proiect 2 
Realizarea reparațiilor 
curente la toate școlile 
 
Proiect 3: 
Construirea unei săli de 
sport pentru efectuarea 
orelor de educație fizică 
pe timp nefavorabil 
 
Proiect 4: 
Construirea de vestiare 
bază sportivă  Pînceşti 

 
 
2014 
 
La  
începutul  
fiecărui an 
școlar 
 
 
 
2020 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
 

Proiect 5 
Reabilitarea termică a 
structurilor de 
învățământ școlare și 
preșcolare existente în 
comună 
 

 
2020 

  Modernizarea/ 
îmbunătățirea dotărilor 
structurilor preșcolare și 

Proiect 1 : 
Modernizare clase și 
dotări cu mobilier modern 

 
 
2016 
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școlare și facilități de 
transport școlar la 
nivelulcomunei. 
 

și material didactic 
specific inclusiv manuale 
școlare noi și în 
numărsuficient, la școlile 
din comună 
 
Proiect 2 
Modernizare clase și 
dotări cu mobilier 
modern,cu material 
didactic specific și jucării , 
la grădinițele din comună 
 
Proiect 3 
Extinderea programului 
de tipul 
“Școala după școală” în 
cadrul școlilor din 
comună,care să permită 
acordarea de suport 
elevilor, în vederea 
scăderiiriscului de 
abandon școlar, rezolvării 
problemelor de adaptare 
a unor elevi, suplinirii 
nivelului scăzut de cultură 
şi instruire al unor familii 
și asigurării unei bune 
integrări sociale, prin 
îmbunătățirea rezultatelor 
școlare. 
 
Proiect 4 
Sprijinirea demersurilor 
de formare continuă ale 
cadrelor didactice 
 
 

 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

 
Modernizarea/ 
îmbunătățirea dotărilor 
structurilor preșcolare și 
școlare și facilități de 
transport școlar la 
nivelul  comunei. 
 

 
Proiect 5 
Susţinerea participării 
elevilor la competiţii 
naţionale şi internaţionale 
 
Proiect 6 
Sprijinirea activităţilor 
extracuriculare, sportive 
şi culturale 
 
 

 
 
 
Permanent 
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Proiect 7 
Sprijinirea si acordarea de 
facilitati pentru cadrele 
didactice care nu au  
domiciliul in localitate 
 

  Conștientizarea și 
responsabiliza 
rea cadrelor didactice, 
părinților cuprivire la 
implicarea activă în 
procesul de învățământ 
și referitor la importanța 
absolvirii ciclului inferior, 
în vederea alegerii 
corecte a parcursului 
educativ- profesional 
 

Proiect  1 
Participarea la programe 
de pregătirecontinuă/ 
perfecționare a cadrelor 
didactice active în 
comună (suplimentarea 
certificărilorpentru 
activitățile educative tip 
“A doua șansă) 
,imbunătățirea strategiei 
de atragere a elevilor în 
unitățile de învățământ 
din comună, prin 
implicarea mai eficientă a 
cadrelor didactice 
în acțiuni specifice. 
 
Proiect 2 
Campanii de informare/ 
educare apărinților în 
vederea creșterii nivelului 
de implicare în actul de 
educare a copiilor 
 
 

 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

Conștientizarea și 
responsabiliza 
rea cadrelor didactice, 
părinților cuprivire la 
implicarea activă în 
procesul de învățământ 
și referitor la importanța 
absolvirii ciclului inferior, 
în vederea alegerii 
corecte a parcursului 
educativ- profesional 
 

Proiect 3 
Înființarea unui Centru 
pentruInformare, 
Orientare și Consiliere 
Educativ-Profesională, 
pentru elevii din ultimul 
an al ciclului de 
invățământ gimnazial 
 
Proiect 4 
Sprijinirea și acordarea de 
facilități pentru cadrele 
didactice care-și stabilesc 
domiciliul în localitate 

 
 
2017 
 
 
 
 
 
Permanent 

 Obiectiv 3.2 – 
Asigurarea 
accesului la 
educaţie a 
populaţiei 

Campanii de informare 
şi conştientizare a 
categoriilor defavorizate 
privind necesitatea 
educaţiei 

Proiect 1 
Organizarea anuală a 
minim o campanie de 
informare şi 
conştientizare a 

 
Anual 
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aflate în 
situaţii de risc 

 categoriilor defavorizate 
privind necesitatea 
educaţiei 

  Implementarea unor 
programe privind 
educaţia incluzivă 
 

Proiect 1 
Formarea cadrelor 
didactice pentru 
abordarea educaţiei 
incluzive 
 
Proiect  2 
Elaborare și distribuire 
Ghid de Educaţie 
Incluzivă pentru părinţi 
 
Proiect 3 
Elaborare si distribuire 
Ghid de Educaţie 
Incluzivă pentru cadre 
didactice 
 
Proiect 4 
Organizare masa rotundă  
“Educaţia incluzivă în 
grădiniţă: dimensiuni, 
provocări şi soluţii “ 

 
Permanent 
 
 
 
2014 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2014 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.2 – 
Asigurarea 
accesului la 
educaţie a 
populaţiei 
aflate în 
situaţii de risc 

Acordarea de burse de 
sprijin pentru elevii care 
provin din medii 
defavorizate 
 

Proiect 1 
Analizarea la începutul 
fiecărui an școlar a 
situației elevilor care 
provin din medii 
defavorizate în vederea 
acordării de burse școlare 

Anual 
 

 Obiectiv 3.3 – 
Stimularea 
formării 
profesionale 
continue 
 

Implementarea unor 
programe de consiliere, 
orientare şi reorientare a 
carierei pentru tineri şi 
adulţi 
 

Proiect 1 
Încurajarea acțiunilor de 
pregătire profesională 
(inițiere, calificare, 
recalificare) a diferitelor 
grupuri de persoane, 
locuitori ai comunei 
Pînceşti 

Permanent 

  Consultarea 
reprezentaţilor mediului 
de afaceri pentru 
corelarea ofertei de 
formare cu cerinţele 
specifice de pe piaţa 
muncii 

Proiect 1 
Sprijinirea Agenției de 
Ocupare a Fortei de 
Muncă in vederea 
organizării de cursuri de 
formare profesională a 
șomerilor , în meseriile 
soliciatte de agenții 
economici 
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 Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Sprijinirea acţiunilor de 
promovare a sănătăţii şi 
educaţiei pentru 
sănătate 
 

 

Proiect 1  
Campanii anuale de 
sănătate,adresate 
populației, cu diverse 
obiective (contracepție, 
consultații gratuite, 
screening pe cancer de 
col uterin și mamar, 
însușirea normelor de 
educație sanitară, etc) și 
diferite instrumente de 
implementare (adunări 
publice, focus grupuri, 
informare din ușă în ușă, 
pliante, flyere, bannere) 

 
 
Anual 
 

    
Proiect 2 
Organizarea unei baze de 
date în care persoanele 
neasigurate  dar înscrise 
pe listele  medicilor de 
familie din comună, să fie 
înregistrate 

 
 
2014 

Direcția 
strategică 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Sprijinirea acţiunilor de 
promovare a sănătăţii şi 
educaţiei pentru 
sănătate 
 

după anumiți indicatori 
(gen, vârstă, clase de 
venit, mediu  rezidențial, 
nivel de educație, tip de 
boli) învederea utilizării 
oportunităților oferite prin 
programe/ proiecte în 
domeniul sănătății 
 
Proiect 3 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor electronice de 
sănătate (e-sănătate) 
pentru identificarea 
pacienților, asigurarea 
interoperabilității pentru 
datele medicale, 
implementarea fișelor, 
registrelor și rețelelor 
electronice, schimb de 
informații între specialiști 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

  Modernizarea 
managementului public 
în administrarea 
politicilorpublice de 

Proiect 1 
 
Acreditarea  Serviciu lui 
Public de Asistenţă 

 
 
2016 
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asistență socială 
 

Socială în vederea 
acordării de servicii 
specializate grupurilor 
defavorizate 

   Proiect 2 
 

Asigurarea serviciilor de 
urgenţă pentru 
persoanele aflate în 
situatie critica (abuz, 
violența domestica, 
batrâni, persoane cu 
dizabilitati, subzistenta –, 
etc)in parteneriat cu 
Directia Judeteana de 
Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Bacau 
 

 
 
 
 
2014 

Direcția 
strategiăa 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operațional 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Modernizarea 
managementului public 
în administrarea 
politicilorpublice de 
asistență socială 
 

Proiect 3 
 
Înființarea unui birou 
consiliere pentru cetățeni, 
inclusiv pentru prevenirea 
violenței în familie 
 
Proiect 4 
Sprijinirea înfiinţării unui 
centru, pentru a reuni 
persoanele singure, 
parasite  din comuna si a 
le reda încrederea în sine 
și speranta intr-o viață 
mai bună 

 
 
2015 
 
 
 
 
Permanent 

  Construirea unei 
strategii de cooperare 
cu organizațiile 
nonguvernamentale 
active la nivelul Comunei 
Pincesti 

Proiect 1 
Constituirea unei 
„structuri pentru 
relaţia cu mediul 
asociativ” la nivelul 
Primăriei Pînceşti -judet 
Bacau , care să 
implementeze strategia 
de cooperare cu 
organizațiile 
nonguvernamentale 
active la nivelul comunei, 
cu sediul în comună sau 
în afara ei: 
-pregătirea şi adoptarea 
unui acord –cadru de 
cooperare între Primărie, 

 
 
2015 
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Consiliul Local şi O.N.G.-
urile active de pe raza 
comunei ; 
-promovarea O.N.G.-urilor 
care au avut o activitate 
semnificativă pentru 
comunitate; 
-creşterea rolului O.N.G.-
urilor privind 
organizarea timpului liber 
al tinerilor şiimplicarea lor 
în viaţa comunităţii, 
precum şi a problemelor 
comunităţii; 
-susținerea activităţilor 
derulate până în 
prezent de către ONG-uri 
și preluarea şi 

Direcția 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Construirea unei 
strategii de cooperare 
cu organizațiile 
nonguvernamentale 
active la nivelul comunei 
Pînceşti 

dezvoltarea activităților în 
conformitate cu 
contractele de parteneriat 
existente, sau cele care 
vor fi încheiate în cadrul 
unor viitoare proiecte; 
-sprijinirea participării 
tinerilor dar și a 
celorlalte categorii de 
populație, în diferitele 
forme ale activităţilor 
voluntare și ca membri în 
aceste structuri 
asociative; 
-moderarea unei rețele 
locale de ONG 
-uri , încurajând astfel 
colaborarea dintre aceste 
structuri și implicarea lor 
în luarea deciziilor la nivel 
local; 
-susținerea personalului 
ONG-urilor locale în 
participarea la seminarii 
de scriere și 
implementare de proiecte 
în cadrul Fondurilor 
europene 

 
 
 
 
 
2015 

 Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 

Îmbunătățirea 
managementului în 
domeniul cultural, la 
nivelul comunei 

Proiect 1 
 
Efectuarea unui studiu în 
vederea 

 
 
2016 
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 Pînceşti 
 

identificării necesităților 
de lucrări de întreținere 
și/ sau modernizare a 
tuturor clădirilor ce 
adăpostesc locașuri de 
cultură la nivelul comunei 
(Cămine  Culturale, 
Biblioteca, etc) 
 
Proiect 2 
 
Inițiere și organizarea 
unor evenimente culturale 
care să pună în valoare 
personalitațile locale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

Îmbunătățirea 
managementului în 
domeniul cultural, la 
nivelul comunei Pincesti 
 

Proiect 3 
Organizarea anuala a 
“Zilei comunei Pînceşti “ 
 
Proiect 4 
Achiziţionarea de dotări şi 
echipamente video şi de 
sonorizare pentru 
caminele  culturale 
 
Proiect 5 
Dotarea bibliotecilor 
scolare  si a bibliotecei 
publice  cu fond de carte 
 
 
Proiect 6 
Reabilitarea caminului 
cultural din localitatea 
PINCESTI  

 
Anual –luna 
August 
 
 
 
2015 
 
 
 
Anual 
 
 
 
2015 
 
 

  Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile societății 
civile şi cultele religioase 
active în domeniul 
culturii 
 

Proiect 1 
Realizarea unui Centru 
Cultural care să: 
-promoveze  tezaurul 
cultural 
-istoricul comunei prin 
diverse instrumente 
precum publicații (flyere, 
broșuri, pliante, o nouă 
monografie, 
- susținerea participării 
tinerilor “ , la diverse 
manifestări județene, 

 
2018 
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regionale, naționale și 
internaționale; 
-antreneze toate 
instituțiile și persoanele 
avizate în vederea 
promovării și dinamizării 
activităților culturale; 
-înființarea  unei  trupe 
de teatru pentru copii și 
tineret,  un club al 
tinerilor, un 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

 
Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

 
Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

 
Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile societății 
civile şi cultele religioase 
active în domeniul 
culturii 
 

taraf de muzică 
tradițională românească 
-îmbunatățirea  
colaborarii  între biserici și 
administrația locală în 
ceea ce privește 
implicarea acestora în 
activitățile culturale ale 
comunității; 
-extinderea punctului de 
acces internet/ Centru de 
perfecționare în utilizarea 
calculatorului, pentru 
tineri 
-o mai largă activare cu 
Asociația "Împreună 
pentru Pînceşti" 
 

 

   Proiect 1 
 
Organizarea de 
evenimente culturale 
specifice tradiției 
populației minorităților 
conlocuitoare 
 
Proiect 2 
Stabilirea de parteneriate 
cu ONG-uri în vederea 
atragerii de fonduri 
nerambursabile cu scopul 
pastrarii traditiei 
stramoșești(achizitionarea 
de costume populare, de 
instrrumente muzicale 
etc) 
 
Proiect 3 
Realizarea de campanii de 

 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent, in 
funcție de  
solicitări 
 
 
 
 
 
 
Anual 
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advocacși antidiscriminare 
referitoare la populația de 
minorități 
 
 
Proiect 4 
Realizarea unei strategii 
de promovare 

 
 
2017 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

 
Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

 
Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

 
Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile societății 
civile şi cultele religioase 
active în domeniul 
culturii 
 

a tezaurului cultural-
istoric, a tradițiilor, 
tipărirea de broșuri, 
pliante de promovare a 
obiectivelor de interes 
cultural de pe raza 
Comunei Pînceşti 
 

Proiect 5 
Organizarea unei școli de 
vară in cadrul Scolii 
generale Pînceşti cu 
specific educativ –cultural 
 
Proiect 6 
Valorificarea contactelor 
cu „fii ai satului” din 
comuna Pincesti in scopul 
promovarii comunei pe 
plan regional, national si 
international; 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
În fiecare   
vacanță de 
vară 
 
 
Permanent 
 
 

Direcţia 4 - 
Dezvoltare
a 
sectorului 
de 
agrement 
si sport 
 

Obiectiv 4.1 
Imbunatatirea 
managementu
lui local in 
sectorul sport 
si agrement 

Sustinerea activitatilor 
sportive si de agrement 
la nivelul comunei si in 
sistem competitional; 
 

Proiect 1 
Sprijinirea activitatii 
Asociatiei sportive“ 
 
Proiect 2 
Stimularea organizarii de 
competitii sportive scolare 
la nivelul comunei cu 
implicarea sponsorilor 
locali; 
 
Proiect 3 
Promovarea investitorilor 
interesati in dezvoltarea 
bazelor sportive si a 
zonelor de agrement; 

 
Permanent 
 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Direcţia 4 - Obiectiv 4.1  Proiect 4 Permanent 
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Dezvoltare
a 
sectorului 
de 
agrement 
si sport 
 

Imbunatatirea 
managementu
lui local in 
sectorul sport 
si agrement 

Sustinerea activitatilor 
sportive si de agrement 
la nivelul comunei si in 
sistem competitional; 
 

Sprijinirea formelor 
asociative care au ca 
obiect sustinerea 
activitatilor sportive 
 

 

 Obiectiv 4.2 – 
Dezvolta- 
rea 
infrastructurii 
de  agrement 
şi petrecere a 
timpului liber 

Modernizarea 
infrastructurii 

Proiect 1 
Modernizarea terenurilor 
de sport 
 
Proiect 2 Incheierea unui 
parteneriat public-privat 
pentru constructia unei 
baze de agrement 

 
2015 
 
2015 

Directia 5 - 

Dezvoltarea 

capacitatii 

administrati

ve 

 

Obiectiv 5.1 
Imbunatatirea 
coeziunii dintre 
administratia pu 
blica locala si 
administratia  
pub. judeteana 
si alti factori 
interesati,in  
vederea realizarii 
obiectivelor de 
dezvoltare 
locala 

Dezvoltarea capacităţii 

de planificare strategică 

 

Proiect 1 

Coordonarea proceselor 
de elaborare, actualizare, 
implementare si 
monitorizare a strategiei  
de dezvoltare la nivelul 
comunei Pincesti  si 
corelarea acesteia cu 
documentele 
programatice la nivel 
judetean si national 
 
Proiect 2 
Colaborarea cu 
autoritatile administratiei 
publice locale si judetene 
in vederea realizarii 
obiectivelor din Planul de 
Actiuni al Programului de 
Dezvoltare Economica si 
Sociala a judetului Bacau. 

 
 
 
Permanent 

 Obiectiv 5.2   :  
Crearea unui  
sistem modern  
si eficient de 
administratie  
publica si 
eficientizarea 
dialogului 
tripartit 

Continuarea reformei in 
administraţia publică 
 

 
Proiect 1 
Perfecționarea 
managementului in 
administrația publică si 
coerența actului 
administrativ 
 

 
 
Permanent 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Directia 5 - 

Dezvoltarea 

capacitatii 

Obiectiv 5.2   :  
Crearea unui  
sistem modern  
si eficient de 

Continuarea reformei în 
administraţia publică 
 

Proiect 2 : 
Profesionalizarea 
resurselor umane in 
administratia  locala 

 
 
Permanent 
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administrati

ve 

 

administratie  
publica si 
eficientizarea 
dialogului  
tripartit 

Pînceşti 
 
Proiect 3: 
Asigurarea transparentei 
actelor administrative si 
comunicare operativa cu 
cetatenii si societatea 
civila 
 
Proiect 4 
Dezvoltarea 
parteneriatului sindicate – 
patronat - administratie 
 
Proiect 5 
Cresterea calitatii  si 
eficientei serviciilor 
publice locale 
 
Proiect 6 
Implementarea si 
certificarea sistemelor de 
management al calitatii; 
 
Proiect 7 
Derularea de actiuni de 
informare europeana a 
populatiei din comuna 
Pînceşti cu focalizare pe: 
dreptul la munca in 
Uniunea Europeana,  
asigurari sociale etc) 
 
Proiect 8 
Monitorizarea 
implementarii controlului 
managerial intern , 
conform Ordinul 
946/2005 cu modificarile 
si completarile ulterioare 

Directia 
strategica 

Obiectiv strategic Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare 

Directia 5 - 

Dezvoltarea 

capacitatii 

administrati

ve 

 

Obiectiv 5.3 
Fluidizarea 
comunicarii 
in cadrul 
administratiei  
publice locale  
Pînceşti si cu 
administratia publica 
judeteana si centrala 
si  

Eficientizarea 
managementului 
fondurilor 
nerambursabile 
 

Proiect 1 
Constituirea biroului  
specializat in elaborarea 
si gestionarea proiectelor 
 
Proiect 2 
Sprijinirea realizarii de 
cursuri postliceale sau 
postuniversitare pentru 
persoanele responsabile 

 
 
2014 
 
 
 
 
Permanent 
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facilitarea 
comunicarii cu 
cetatenii 

de identificarea surselor 
de finantare 
nerambursabila si 
gestionarea eficienta a 
acestora  in domeniul 
Managementului de 
proiect 
 

  Informatizarea 
administratiei publice 
locale Pînceşti 

Proiect 1 
Dotare cu hard, soft, 
modernizare  portal, retea  
si  conexiuni  broad-band. 
 
Proiect 2 
Realizarea unui telecentru  
in vederea facilitarii 
comunicarii cu cetatenii si 
a accesului acestora la 
informatii publice 
 

 
 
2014 
 
 
2015 
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   CAPITOLUL VIII.   
 
     MONITORIZAREA  ŞI  EVALUAREA STRATEGIEI 

 
Strategia de dezvoltare economica si sociala a Comunei Pînceşti, a fost 

elaborată în vederea integrării şi dezvoltării comunităţii locale în contextul naţional 

şi european post-aderare, caracterizat de coexistenţa unor oportunităţi deosebite de 

dezvoltare, concomitent cu o concurenţă acerbă pe plan intern şi extern pentru 

fondurile naţionale  şi europene nerambursabile, dublată de o criză economică 

naţională extrem de puternică. 

 

Structura si metodologia de lucru pentru comitetul de evaluare si monitorizare 

Documentul elaborat prezinta situatia locala existenta la nivelul comunei 

Pînceşti judet Bacău si perspectivele de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. 

La momentul actual nu pot fi identificaţi, însă, în mod corect şi coerent toţi factorii 

care vor influenţa politicile publice în următorii ani.De asemenea planul de acţiuni 

va necesita actualizări pe măsura ce o parte din proiectele menţionate în acest 

document vor fi finalizate sau vor fi identificate altele, mai fezabile. 

În anul 2010 a fost elaborata si Strategia Europa 2020 care este o strategie pe 

10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care 

continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune să 

elimine deficienţele modelului nostru de dezvoltare şi să creeze condiţii favorabile 

pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă 

incluziunii.Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 

obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu.Ele 

acoperă domenii precum ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei şi energia/clima.  

De asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative majore care oferă un cadru prin care UE 

şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru 

Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de 

muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică. 

Europa 2020 va fi un succes doar dacă va face obiectul unui efort hotărât şi 

concertat, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. La nivelul UE se iau decizii 

esenţiale pentru a definitiva piaţa unică în domeniul serviciilor, energiei şi 

produselor digitale şi pentru a realiza investiţii în conexiuni transfrontaliere 

esenţiale. La nivel naţional, mai sunt încă numeroase obstacole în calea concurenţei 

şi a creării de locuri de muncă pe care trebuie să le eliminăm. Aceste eforturi vor 

avea impactul dorit numai dacă vor fi combinate şi coordonate. 

Acesta este motivul pentru care succesul Strategiei Europa 2020 se bazează, în mare 

măsură, pe proceduri şi structuri de guvernanţă noi, pe care UE le-a pus în aplicare 

începând cu 2010. În centrul lor se află ciclul anual de coordonare a politicilor 

economice, cunoscut sub denumirea de „semestrul european”. În cadrul acestuia, 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_ro.htm
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Comisia Europeană şi Consiliul UE oferă orientări politice, statele membre se 

angajează să realizeze reforme, iar Comisia furnizează recomandări specifice fiecărei 

ţări, aprobate la cel mai înalt nivel de către liderii naţionali reuniţi în cadrul 

Consiliului European. Statele membre trebuie să ţină cont de aceste recomandări în 

elaborarea politicilor şi a bugetelor naţionale. 

Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea proiectelor, 

Administraţia Publică Locală  Pînceşti (APL) trebuie să-şi pună la punct un sistem 

coerent şi concret de urmărire a modului în care sunt realizate şi mai ales a 

impactului pe care acestea le au asupra comunității. Abordarea acestei maniere 

implica însă şi participarea altor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, fără 

de care monitorizarea nu ar fi completă. In acest sens, recomandată Agentie/structura 

de dezvoltare locală poate juca un rol determinant. 

Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare şi evaluare) 

să reprezinte preocuparea unor structuri diferite, evitandu-se cazurile în care aceleaşi 

structuri indeplinesc concomitetnt rolurile de implementare si evaluare. 

La nivelul APL Pînceşti trebuie sa funcţioneze un mecanism de monitorizare a 

implementarii proiectelor pe axa: Primar – Viceprimar – Consiliul Local. De 

asemenea serviciile şi compartimentele din Primărie trebuie să aibă sarcini precise în 

activitatea de monitorizare a proiectelor implementate. 

Partea de evaluare trebuie sa fie asigurata de organisme independente (de 

preferat din afara APL) care urmaresc gradul de realizare a indicatorilor pentru 

fiecare din proiectele implementate. Pe lângă aceasta, foarte importantă este 

evaluarea impactului produs de respectivele proiecte asupra comunităţii locale. Este 

de subliniat ca acest impact se poate evalua după o perioada relativ mare după 

implementarea proiectelor. 

 

Indicatori de monitorizare 

 

Indicatorii socio – economici structuraţi pe domeniile strategice care trebuie urmăriţi 

anual sunt următorii: 

 
Domenii Indicator Instituții 

responsabile – 
surse de date 

INFRASTRUCTURA 

Drumuri Lungimea totală de drumuri europene, naționale, 
județene (Km) 

AND 

 Lungimea totală de străzi (Km) Primaria   Pînceşti 

 Sporul anual de drumuri (%) Primaria  Pînceşti 

Rețele de distribuție Lungimea totală rețea canalizare (Km) Primaria  Pînceşti 

 Sporul anual rețele de distribuție apă (%) Primaria  Pînceşti 

 Sporul anual rețele de distribuție caldură (%) Primaria  Pînceşti 

 Sporul anual rețea de canalizare (%) Primaria  Pînceştis 

Comunicatii Număr total abonați rețele de comunicații Furnizorii de servicii 
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 Sporul anual al conectării la rețele de comunicații 
(%) 

Furnizorii de servicii 

Servicii publice Numărul total de cetățeni deserviți (anual) Primaria  Pînceşti 

 Numărul de reclamații Primaria  Pînceşti 

Locuințe Număr de persoane fără locuință Primaria  Pînceşti 

 Persoane fara locuință (% din totalul populației 
rezidente în comună) 

Primaria  Pînceşti 

 Persoane fără locuință (% din totalul populației 
rezidente în comună) 

Primaria  Pînceşti 

Domenii Indicator Instituții 
responsabile – 
surse de date 

 Prețul mediu al unei locuințe, raportat la venitul 
mediu anual pe gospodarie 

Primaria  Pînceşti 

 Locuințe fără acces la infrastructura de bază 
(energie, apa, canalizare) (%) 

Primaria  Pînceşti 

 Suprafața de locuit pe locuitor (m2) 
 

Primaria  Pînceşti 

 Rezidenți care achiziționează și dețin locuințe în 
proprietate 

Primaria  Pînceşti 

 Populație care locuiește în locuințe sociale (%) Primaria  Pînceşti 

 Populație care locuiește în locuințe închiriate (%) Primaria  Pînceşti 

 Număr de locuințe convenționale Primaria  Pînceşti 

 Locuire în case (%) Primaria  Pînceşti 

 Locuire în apartamente (%) Primaria  Pînceşti 

 Locuire în alte tipuri de locuințe (%) Primaria  Pînceşti 

 Numărul de locuințe nou construite anual 
(locuințe sociale sau particulare) 

Primaria   Pînceşti 

 Locuințe conectate la rețeaua de distribuție a apei 
potabile (%) 

Primaria  Pînceşti 

 Locuințe conectate la rețeaua de canalizare (%) Primaria Pînceşti 

 Locuințe conenctate la rețeaua de energie 
electrică (%) 

Electrica 

Mediu Numărul de zile în care concentrația de SO2 
depășește valoarea maximă admisibilă 

(125μg/m3) (media pe24h) 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Bacău 

Aer Numărul de zile în care concentrația de NO2 
depășește valoarea maximă admisibilă (200mg / 

m3) (media pe 24h) 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Bacău 

 Numărul de zile în care concentrația de O3 
depășește valoarea maximă admisibilă (125μg / 

m3) (media pe 8h) 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Bacău 

 Emisiile de CO2 / locuitor Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Bacău 

Zgomot Populație expusă nivelului de zgomot superior 
valorii de 65 db (media pe 24h) 

 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Bacău 

Domenii Indicator Instituții 
responsabile – 
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surse de date 

Apa Numărul de determinări privind parametrii chimici 
ai apei potabile efectuate în decursul unui an care 

depășesc valorile prescrise în standardele 
internaționale (OMS) 

Directia de Sănătate 
Publică Bacău 

 Numărul de determinări privind parametrii 
biologici ai apei potabile efectuate în decursul 

unui an care depășesc valorile prescrise în 
standardele internaționale (OMS și Directiva 

80/778/EEC) 

Direcția de Sănătate 
Publică Bacău 

 Consumul anual de apă pe locuitor (m3 ) 
 

SC Compania de Apă 
Bacău 

Clima Numarul de zile cu precipitații (media pe an) Centrul meteorologic 
Bacău 

 Zile cu soare (media pe an) Centrul meteorologic 
Bacău 

Managementul 
deșeurilor 

Cantitatea de deșeuri solide (menajere și 
industriale) colectată anual (tone / locuitor) 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 

Bacău 

 Deșeuri solide (menajere și industriale) procesate 
la gropile de gunoi, incineratoare și uniățti de 

reciclare (%) 
 

Agenția pentru 
Protecția Mediului 
Bacău ;Serviciul de 

Salubritate 

 Volumul materialelor reciclate Agenția pentru 
Protecția Mediului 
Bacău ;Serviciul de 

Salubritate 

 Cantitatea de deșeuri solide colectate anual Agenția pentru 
Protecția Mediului 
Bacău; Serviciul de 

Salubritate 

 Procentul deșeurilor reciclate în unități 
specializate 

Serviciul de Salubritate 

 Numărul de arbori plantați anual Primaria  Pînceşti 

Utilizarea terenurilor Creșterea suprafeței spațiilor verzi, anual Primaria  Pînceşti 

 Numărul de terenuri de sport în fiecare cartier Primaria  Pînceşti 

 Spații verzi cu acces public (m2/locuitor) Primaria  Pînceşti 

 Distribuția utilizării terenurilor (%) și terenuri 
neutilizate (%) în intravilan 

Primaria  Pînceşti 

 Suprafața urbană destinată activităților specifice 
de amenajare a teritoriului și conservare (%) 

 

Primaria  Pînceşti 
 

 Densitatea populației (locuitori / km2) Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

Domenii Indicator Instituții 
responsabile – 
surse de date 

Transportul local Distribuția utilizării mijloacelor de transport, 
autobuz, 

autoturism, bicicletă (%) 

Primaria  Pînceşti 
 

 Caracteristici ale transportului (scop, distanță și Primaria Pînceşti 
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mijloc de transport)  

 Numărul de automobile înregistrate local /1000 
locuitori 

Primaria  Pînceşti 
 

 Numărul de accidente rutiere cu consecințe grave 
(decese, răniri grave)/1000 locuitori 

 

Inspectorat Județean 
de Poliție-Secția rutieră 

 Nr. mediu de pasageri în vehicule motorizate Inspectorat Judetean 
de Poliție-Secția rutiera 

Energia Consumul total pe categorii de surse de energie 
(cărbune, gaz, electrica, petrol) 

Direcția județeană de 
Statistică Bacău 

 Consumul anual de energie electrică pe locuitor 
(kw / locuitor) 

Direcția județeană de 
Statistică Bacău 

ECONOMIC   

 Distribuția forței de muncă (femei / barbați) pe 
sectoare 

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă 

 PIB/locuitor la nivel local Adm. Financiară 

 Numărul de companii cu sediul în municipiu Oficiul Registrului 
Comertului 

 Numărul de firme înregistrate anual Oficiul Registrului 
Comertului 

 Spații comerciale și birouri neocupate Primaria  Pînceşti 

 Numărul de turiști/an înregistrați în unitățile de 
cazare 

Direcția Județeană de 
Statistică 

 Cifra de afaceri a companiilor private (Euro) Oficiul Registrului 
Comertului 

 Numărul de firme pe domenii de activitate 
(producție – comerț – servicii) 

Oficiul Registrului 
Comertului 

 Aportul la PIB al firmelor funcție de domeniul de 
activitate (industrie – agricultură – turism) 

Oficiul Registrului 
Comertului 

 Volumul investițiilor anuale (Euro) Oficiul Registrului 
Comertului 

 Volumul investițiilor străine (Euro) Oficiul Registrului 
Comertului 

SOCIAL 
 

  

Domenii Indicator Instituții 
responsabile – 
surse de date 

Populația Populația totală distribuită pe sexe și grupe de 
vârstă 

Direcția Județeana de 
Statistică Bacău 

 Populație cu vârsta sub 16 ani (%) și populație cu 
vârsta peste vârsta medie de pensionare (%) 

Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Numărul de persoane care părăsesc orasul Direcția Județeana de 
Statistică Bacău 

 Numărul de persoane care intră în oras Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Populația de origine română (% din total) Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Alte naționalitțăi (% din total) Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 
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Gospodarii Total gospodarii Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Mărimea medie a gospodăriilor Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Gospodării cu o persoană (%) Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Gospodării cu familie (%) Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Gospodării deținute de pensionari Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

Forța de muncă Populația activă (femei, bărbați, total) 
 

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Personal angajat (femei, bărbați, total) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Rata activității (femei/bărbați/total) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Numărul total de șomeri Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Rata șomajului (pe sexe) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Șomeri bărbați/femei (%) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Șomeri pe o perioadă mai mare de 1 an (%) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

 Numărul de locuri de muncă nou create Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bacău 

Veniturile populației Venitul mediu pe gospodărie Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Distribuția veniturilor (femei/bărbați) Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

Domenii Indicator Instituții 
responsabile – 
surse de date 

 Număr de familii cu venit peste valoarea medie a 
veniturilor corespunzătoare unui trai decent 

Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Număr de familii cu venit sub valoarea medie a 
veniturilor corespunzătoare unui trai decent 

 

Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 

 Gospodării fără autoturism proprietate personală Direcția Județeană de 
Statistică Bacău 
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Sănătate   

 Număr de medici la 1000 locuitori Direțtia de Sănătate 
Publică Bacău 

 Frecvența și specificul bolilor Direcția de Sănătate 
Publică Bacău 

 Numărul total de persoane în evidență Direcția de Sănătate 
Publică Bacău 

 Speranța de vițăa la naștere (femei/bărbați) Direcția de Sănătate 
Publică Bacău 

 Rata mortaliății infantile Direcția de Sănătate 
Publică Bacău 

 Rata mortalității datorate afecțiunilor 
cardiovasculare și respiratorii, pentru persoane 

sub 65 de ani 

Direcția de Sănătate 
Publică Bacău 

Securitatea și pacea 
socială 

Numărul total de infracțiuni înregistrate/1000 
locuitori pe an 

Inspectorat Județean 
de Poliție Bacău 

 Numărul de crime înregistrate /1000 locuitori pe 
an 

Inspectorat Județean 
de Poliție Bacău 

 Infracțiuni comerciale înregistrate /1000 locuitori 
pe an 

Inspectorat Județean 
de Poliție Bacău 

 Furturi de/din automobile înregistrate /1000 
locuitori pe 

an 

Inspectorat Județean 
de Poliție Bacău 

 Numărul de polițiști comunitari Inspectorat Județean 
de Poliție Bacău 

Educație Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal care 
au 

trecut examenul de bacalaureat (%) 
 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

 Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal care 
nu au 

trecut examenul de bacalaureat (%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

 Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal care 
urmează cursurile de învățământ superior (%) 

 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

 Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ primar 
(%) 

 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

 Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ 
secundar (%) 

 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

Domenii Indicator Instituții 
responsabile – 
surse de date 

 Absolveți (bărbați/femei) de învățământ liceal 
(%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

 Absolvenți (bărbați/femei) ai cursurilor de 
învățământ 

superior (%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 

 Absolvenți (bărbați/femei) al cursurilor de 
învățământ postuniversitar (%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Bacău 
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 Bugetul local reflectă evoluţia activităţii economico – sociale a comunei 

încercând să realizeze un echilibru între nevoile comunităţii şi posibilităţile de 

satisfacere a acestora, funcţie de sursele existente la nivel local şi a celor atrase (in 

special din programele Uniunii Europene). 

          Veniturile realizate şi cheltuielile de funcţionare a autorităţii locale, precum şi 

cele pentru asigurarea serviciilor prestate pentru comunitate, inclusiv programele 

pentru dezvoltare au urmatoarea structură: 

- încasări din impozite şi taxe 

- prelevări de la bugetul de stat 

- venituri cu destinaţie specială 

- venituri din auto-finanţare (administratea patrimoniului) 

Un exemplu de bilanţ previzionat pe cinci ani poate fi următorul: 
 

Venituri 
(Euro) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venituri proprii         

Venituri curente         

Venituri din capital         

Venituri cu destinație specială         

Venituri din auto-finanțare         

Prelevări din bugetul de stat         

Subvenții         

Încasari din rambursarea 
împrumuturilor acordate 

        

Împrumuturi         

Fonduri nerambursabile         

TOTAL VENITURI 
 

        

Servicii publice generale 
 

        

Cheltuieli social-culturale TOTAL         

Învățământ         

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ   LOCALĂ  

 Număr de angajați în sectorul public 
 

Primaria  Pînceşti 

 Cheltuială publică anuală (Euro) Primaria  Pînceşti 

 Datoria publică (%) Primaria  Pînceşti 

 Gradul de încasare a obligațiilor (taxe, impozite, 
etc.) (%) 

Primaria  Pînceşti 

 Managementul financiar al patrimoniului (bilanțul 
consolidat de venituri și cheltuieli al Primariei) 

Primaria  Pîncerşti 

 Numărul de angajați în Primarie Primaria  Pînceşti 

 Numărul de persoane din Primarie instruite / an Primaria  Pînceşti 

 Proiecția financiară *) Primaria  Pînceşti 
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Sănătate 
 

        

Cultura, religie, activități sportive și 
de tineret 

        

Asistenta socială, alocații, pensii și 
indemnizații 

 

        

Sercvicii și dezvoltare publică, 
locuințe, mediu și ape 

 

        

Acțiuni economice 
 

        

Agricultura si silvicultura 
 

        

Transporturi și telecomunicații 
 

        

Alte acțiuni economice 
 

        

Alte acțiuni 
 

        

Imprumuturi acordate 
 

        

Parți de dobânzi și alte cheltuieli 
 

        

Rambursări de imprumuturi 
 

        

Fonduri de rezervă 
 

        

Cheltuieli cu destinație specială 
 
 

        

TOTAL CHELTUIELI 
 

        

BALANTA (total venituri – total 
cheltuieli) 

 

        

 

În fazele de implementare, monitorizare şi evaluare sunt foarte importante 

comunicarea şi transparenţa, astfel încât APL trebuie să-şi dezvolte o strategie de 

comunicare a fazelor şi realizărilor inregistrate în implementarea strategiei. 

           Pentru o bunăcomunicare cu comunitatea locală, APL trebuie sa folosească  în 

special  întâlnirile publice. 

           Întâlnirile publice între APL şi comunitatea locală trebuie să capete un 

caracter de regularitate (ex. semestrial) având în vedere impactul major pe care 

aceste întâlniri le au asupra informării corecte a cetăţeanului şi implicit a comunităţii 

locale. 
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 Identificarea riscurilor 

 O categorie semnificativă de riscuri pe care o autoritate publica locală, 

îndreptăţită de lege să gestioneze şi să armonizeze toate pârghiile de dezvoltare ale 

unei comunităţi, este cel legat de cadru legislativ actual. 

Astfel, in cadrul acestei categorii de riscuri putem identifica cateva aspecte 

definitorii care pot afecta dezvoltarea strategică. 

 Un factor care afecteaza negativ activitatea primariei constă în lacunele 

legislatiei pentru reglementarea achiziţiilor publice, care crează numeroase dificultăţi 

autorităţii contractante, ceea ce determină riscuri de întârzieri în realizarea 

proiectelor, pierderi financiare sau chiar pierderi definitive de finanţări. Mai exista şi 

riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de către operatorii economici, datorită 

contextului economic şi fiscal care le afectează grav capacitatea tehnică şi financiară, 

şi care, implicit, inhibă dezvoltarea activităţilor economice şi ameninţă îndeplinirea 

în bune condiţii a contractelor finanţate din fonduri publice. 

 O a doua mare categorie de riscuri este cea legată de aspectul 

imposibilităţii atragerii finanţărilor destinate unei autorităţi publice locale, ceea ce 

presupune o limitare atât sub aspectul cantităţii, cât şi sub aspectul surselor existente.    

Aceste riscuri afectează probabilitatea îndeplinirii măsurilor de dezvoltare locală, 

care în principal constau în activităţi de investiţii în obiective majore. 

                Cea de a treia categorie de riscuri derivă din situaţia existenţa la nivel 

local, respectiv  de capacitatea adminitrativă redusă, nivelul de pregătire a resurselor 

umane ,  gradul de dotare cu echipamente şi tehnici moderne şi instrumentele la  

îndemână aparatului propriu, ceea ce determină riscul unei implementări deficitare a  

startegiei de dezvoltare. 

                 Considerăm identificate următoarele riscuri concrete la nivelul 

comunităţii, riscuri care fac obiectul unui plan de management în măsura în care 

măsurile identificate se pot rezolva la nivelul şi cu instrumentele specifice 

administraţiei publice locale: 

 I.Riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de catre operatorii economici; 

 II.Riscul pierderii finanţărilor datorită slăbiciunilor legislaţiei achiziţiilor 

publice; 

 III.Riscul nerealizarii investiţiilor proprii datorit neîncasării veniturilor la 

bugetul local; 

 IV.Riscul neaccesării fondurilor europene; 

 V.Riscul neaccesării fondurilor din mediul privat. 

 

Evaluarea riscurilor 

 Evaluarea riscurilor sau cuantificarea riscurilor reprezintă o metodă de 

apreciere a “pierderilor” care vor aparea la nivelul administraţiei publice locale, ca 

urmare a nerealizării sau realizării parţiale a obiectivelor propuse prin strategia de 

dezvoltare locală .“Pierderile “ pot fi financiare, in sensul neatragerii unor fonduri 

nerambursabile sau investiţii private, scăderea gradului de satisfacţie sau de 
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încredere a cetăţenilor în administraţia publică locală , realizarea cu întârziere a unor 

investiţii publice locale prioritare pentru comunitate. 

        În funcţie de probabilitatea de producere  şi impact, riscurile se împart în patru 

categorii : 

 riscuri cu probabilitate şi impact reduse; 

 riscuri cu probabilitate redusă şi impact mare (riscuri catastrofice); 

 riscuri cu probabilitate ridicată şi impact mic; 

 riscuri cu probabilitate şi impact mare. 

 

I.Riscul neindeplinirii obiectivelor contractuale de catre operatorii economici 

           Acesta este un risc semnificativ care apare din ce in ce mai prezent, in 

situatiile in  care  procesul de evaluare si selectie a ofertelor , care este anterior 

atribuirii contractelor de lucrări, furnizare sau servicii, nu a cuprins o analiză 

riguroasa a capacităţilor tehnice şi financiare ale operatorilor economici participanţi           

la procedurile de achiziţie publică , inclusiv a capacităţii acestora de a susţine 

golurile de finanţare datorate sistemului de rambursare cu intârziere a cheltuielilor, 

aplicabil proiectelor cu finantare europeană. 

 
Probabilitate             Impact 

          Medie-2            Maxim-3 

 
II.Riscul pierderii finanţărilor datorita slăbiciunilor legislatiei achizitiilor publice 
 

 Problemele  legate de imperfecţiunile legislaţiei achiziţiilor apar foarte des, 

în special în perioada implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din 

fonduri europene post aderare .Concurenţa acerbă dintre operatorii economici duce 

la utilizarea în exces a dreptului de a contesta documentaţia de atribuire sau decizia 

autorităţii contractante , întârziind realizarea activităţilor sau determinînd chiar 

nerealizarea acestora. 

 
 

Probabilitate                 Impact 

          Medie-2               Mediu-2 

 
III.Riscul nerealizarii investiţiilor proprii datorită neincasarii veniturilor la bugetul 
local 

 Resursele proprii din ce în ce mai scăzute reprezintă o realitate certă, dar în 

condiţiile actuale, ponderea acestora faţă de resursele atrase ar trebui să fie 

comparabilă. 

Acest grad de comparabilitate se referă la următoarele : 

- urmare a descentralizarii administrative, o serie de cheltuieli trebuie asigurate 

din bugetul propriu al primăriei; 

- anumite investiţii sunt prioritare şi nu sunt finanţate din fonduri 

nerambursabile; 
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- în cazul investiţiilor din fonduri nerambursabile, rambursarea cheltuielilor 

poate dura cateva luni de zile. 
 

         Probabilitate                 Impact 

                   Medie-2               Minim -1 

 

IV.Riscul neaccesarii fondurilor europene 

Probabilitatea de a nu accesa fonduri europene este medie , motivat de faptul ca 

concurenta autoritatilor publice locale din mediu rural este foarte mare 
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CAPITOLUL IX   
 

CAPACITATEA DE FINANŢARE 
 
       Capacitatea de cofinanţare 
 

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a 

comunei  Pînceşti pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul local, din 

fonduri nerambursabile guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din 

fonduri rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă 

posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care s- au dovedit a fi 

soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre 

statele europene dezvoltate. 

Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale 

prezintă avantaje şi dezavantaje. În primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul 

local este cea mai puţin recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă 

sunt extrem de limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este relativă (spre 

exemplu, într-un anumit trimestru se poate ca încasările la bugetul local să fie foarte 

mici). 

 

         Creditarea 

Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de 

obţinere a finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt 

mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a 

datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza 

financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a 

posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece administraţia publică 

devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite dar şi pentru atragerea de 

fonduri nerambursabile. 

 

         Parteneriatele de tip public-privat 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi 

promovată pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. La 

momentul redactării Strategiei, cadrul legislativ în vigoare nu facilitează dezvoltarea 

acestui gen de prateneriate. În comuna Pînceşti există posibilitatea dezvoltării 

parteneriatelor de tip public- privat în diverse domenii. 

 

         Finanţare nerambursabilă din fonduri europene 

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi 

temporale) aferente documentanţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor 

tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi 

finanţarea în totalitate a cheltuieluilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce 
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pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul 

programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele 

avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene 

este că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este relativ 

redus (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar 

foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare. 

Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai 

recomandată modalitate de susţinere financiară a proiectelor cuprinse de Strategie. 

De aceea, majoritatea acţiunilor prevăzute în strategia de dezvoltare se bazează pe 

programe cu finanţare europeană. 
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CAPITOLUL X. 
   

PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI CRIZEI 
 

Criza financiară globală a afectat considerabil statele membre ale Uniunii 

Europene, caracterizându-se prin reducerea posibilităţilor de creditare, scăderea 

preţurilor locuinţelor, declinul pieţelor bursiere şi diminuarea încrederii 

consumatorilor, a consumului şi a investiţiilor. Având în vedere amploarea crizei, 

toate statele membre trebuie să ia măsuri pentru a contracara criza. 

         Coordonate corespunzător, eforturile naţionale pot viza în paralel obiective 

diferite. Acestea pot atenua pe termen scurt efectele recesiunii, dar pot, de asemenea, 

promova, simultan, reformele structurale necesare pentru a ajuta UE să iasă mai 

puternică din criză, fără să submineze pe termen mai lung viabilitatea fiscală. În 

acest sens a fost elaborat Planul European de Redresare Economică, care pune un 

accent special pe inovare şi pe ecologizarea investiţiilor UE. 

Obiectivele strategice ale Planului European de Redresare Economică sunt: 

 stimularea rapidă a cererii şi consolidarea încrederii consumatorilor; 

 diminuarea costurilor umane ale încetinirii creşterii economice şi ale 

impactului acesteia asupra persoanelor celor mai vulnerabile. Se pot 

întreprinde acţiuni pentru a împiedica pierderea locurilor de muncă iar apoi 

pentru a ajuta oamenii să revină rapid pe piaţa muncii, în loc să se confrunte 

cu şomajul pe termen lung; 

 sprijinul acordat Europei pentru a valorifica creşterea, atunci când se va 

produce, astfel încât economia europeană să fie în consonanţă cu cererile 

competitivităţii şi necesităţile viitorului, astfel cum au fost conturate în 

Strategia de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă. Aceasta înseamnă 

continuarea reformelor structurale necesare, sprijinirea inovării şi construirea 

unei economii a cunoaşterii; 

 accelerarea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, fapt care va 

face ca Europa să fie bine plasată pentru a-ţi aplica strategia de limitare a 

schimbărilor climatice şi de promovare a securităţii energiei: o strategie care 

va încuraja noile tehnologii, va crea noi locuri de muncă ecologice şi va 

deschide noi posibilităţi pe pieţele mondiale în creştere rapidă, va ţine sub 

control factura de energie a cetăţenilor şi întreprinderilor şi va reduce 

dependenţa Europei de energia de peste hotare. 

Pentru a obţine avantaje maxime şi pentru a atinge obiectivele planului de 

redresare, şi anume protejarea oamenilor şi evitarea distragerii atenţiei ca urmare a 

crizei de la interesele pe termen lung ale UE şi de la necesitatea de a investi în 

viitorul acesteia ar trebui să existe o legătură strânsă între stimulul fiscal şi acţiunile 

din cele patru domenii prioritare ale Strategiei de la Lisabona (oameni, afaceri, 

infrastructură şi energie, cercetare şi inovare). 
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Acţiunile propuse în cadrul Planului European de Redresare Economică sunt: 

 Lansarea unei importante iniţiative europene de sprijinire a ocupării forţei de 

muncă; 

 Crearea cererii de muncă; 

 Creşterea accesului întreprinderilor la finanţare; 

 Reducerea sarcinii administrative şi promovarea antreprenoriatului; 

 Accelerarea investiţiilor în vederea modernizării infrastructurii Europei; 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor ; 

 Promovarea adoptării rapide a „ produselor ecologice”; 

 Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, inovare şi educaţie; 

 Internet de mare viteză pentru toţi . 

La nivel local, criza economică mondială a fost şi încă mai este resimţită de 

întreaga comunitate din comuna Pînceşti , fie că este vorba de autorităţile publice 

locale, oamenii de afaceri sau simpli cetăţeni. Un prim efect este diminuarea destul 

de considerabilă a nivelului taxelor colectate, fapt ce pune în pericol posibilitatea 

plăţii la timp a creditelor angajate de către administraţi a publică locală. Mediul 

economic al comunei Pînceşti trebuie să devină unul competitiv atât pe plan local cât 

şi regional, oferind şanse şi oportunităţi reale antreprenorilor locali dar şi externi.    

Dezvoltarea economică trebuie să susţină creşterea nivelului de trai a întregii 

populaţii prin numărul locurilor de muncă şi nivelul de remunerare al acestora. 

Pentru depăşirea crizei economice, Primăria trebuie să urmărească atingerea 

următoarelor obiective specifice: 

 Crearea premiselor necesare activităţilor de atragere de resurse externe în 

scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală; 

 Stimularea investiţiilor locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin 

promovarea oportunităţilor locale şi prin încurajarea parteneriatelor de tip 

public-privat; 

 Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale pentru îmbunătăţirea 

capacităţii de planificare şi control, eficientizarea serviciilor furnizate 

publicului, îmbunătăţirea managementului financiar şi optimizarea metodelor 

de lucru intra-instituţionale; 

 Sporirea veniturilor bugetare locale prin eficientizarea mecanismelor de 

încasare, reducerea cheltuielilor; 

 Îmbunătăţirea sistemului de servicii publice locale prin eficientizarea 

activităţilor şi cadrului de funcţionare a furnizorilor publici. 

 

Astfel, pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra comunităţii locale, 

administraţia publică locală trebuie să aibă în vedere următoarele priorităţi : 

 Dezvoltarea capacităţii administrative; 

 Eficientizarea serviciilor publice; 
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 Sprijinirea dezvoltării economice; 

 Sporirea veniturilor bugetare. 

Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la îmbunătăţirea aspectelor ce ţin 

de profesionalizarea resurselor umane şi de eficientizarea proceselor de lucru ale 

Primăriei Comunei  Pînceşti astfel încât să se atingă un stadiu care să favorizeze 

dezvoltarea de proiecte locale, furnizarea de servicii publice calitative, îmbunătăţirea 

mecanismelor de coordonare şi colaborare cu alte instituţii publice. Eficientizarea 

serviciilor publice este o prioritate foarte clar definită chiar de titlul acesteia, 

referindu-se strict la sfera serviciilor publice locale din Comuna Pînceşti. 

Aspectele abordate pe termen scurt şi mediu se referă la îmbunătăţiri de proces, 

întărirea managementului, optimizarea activităţilor etc. 

Prioritatea „Economie” urmăreşte punerea în practică unor măsuri şi proiecte care să 

susţină mediul economic local şi care să ofere posibilitatea implementării viitoarelor 

proiecte de dezvoltare economică locală. În cadrul planului de acţiuni acestea sunt 

detaliat prezentate. 

     Astfel, modalităţile prin care autorităţile publice locale pot contribui la depăşirea 

perioadei de recesiune sunt identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, din 

surse proprii sau parteneriate cu mediul privat şi organizaţii internaţionale. În acest 

sens trebuie să fie evaluate şi promovate oportunităţile pecare le oferă Comuna 

Pînceşti. 

      De asemenea, trebuie promovate parteneriatele de tip public-privat. 

      Autorităţile publice locale trebuie să creeze premisele necesare activităţilor de 

atragere de resurse externe în scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală.   

Totodata, trebuie stimulate investiţiile locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local 

prin promovarea oportunităţilor pe care le oferă Comuna Pînceşti. Autorităţile locale 

trebuie să îmbunătăţească capacitatea de planificare şi control, să îmbunătăţească 

managementul financiar şi să optimizeze metodele de lucru intra-instituţionale. 

De asemenea, sporirea veniturilor bugetare locale se poate realiza prin 

eficientizarea mecanismelor de încasare, reducerea cheltuielilor şi identificarea unor 

noi surse de venituri. Trebuie avut în vedere faptul că limitarea efectelor crizei 

economice se poate realiza şi prin creşterea semnificativă a gradului de absorbţie a 

fondurilor de la Uniunea Europeană. 

Colectarea la bugetul local a unor venituri importante trebuie să se realizeze 

fără a afecta foarte mult contribuabilii, dar însă să consolideze capacitatea de 

finanţare a activităţilor şi proiectelor administraţiei publice. 

Pe de altă parte, această prioritate presupune o mai bună gestionare a resurselor şi a 

mecanismelor proprii care să conducă la o eficientizare a costurilor şi a veniturilor 

bugetare. 

Aşa cum se poate vedea cele 4 priorităţi ale planului de reducere a impactului 

crizei economice se suprapun într -o foarte mare măsură pe planul de acţiune al 

Strategiei, acesta din urmă fiind conceput de la bun început prin raportarea la o 

situaţie reală, prezentă. 
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Ca atare, diminuarea efectelor crizei economice reprezintă unul dintre 

obiectivele subsidiare ale prezentei strategii, atât datorită actualităţii temei cât mai 

ales datorită rolului pe care dezvoltarea economică îl are atât asupra depăşirii 

prezentei crize cât mai ales asupra dezvoltării sociale şi economice viitoare a 

comunităţii din Pînceşti. 

Dată fiind interconexiunea dintre obiectivele specifice şi priorităţile sau 

domeniile majore de intervenţie, se răspunde simultan mai multor măsuri care vor 

conduce atât la diminuarea efectelor crizei economice cât şi la dezvoltarea socială şi 

economică a Comunei Pînceşti. 
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CAPITOLUL XI 
CONCLUZII ŞI PREVEDERI FINALE 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Pînceşti se constituie ca un document legal 

de lucru al Consiliului Local. Documentul are un caracter prospectiv şi angajează la 

o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a oraşului pentru a 

le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 

Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul 

economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul 

constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici. 

Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un 

limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor Comunei Pînceşti a obiectivelor 

prioritare şi direcţiilor de dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru 

realizarea dezideratelor respective. 

În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi adoptare 

o politică transparentă de administrare publică în spirit european. 

Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi 

realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele 

imediate, altele în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi 

amendate, completate cu altele sau chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii 

viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar reprezintă un punct de reper ce 

permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate. 

Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de necesităţi, 

de sursele de finanţare disponibile şi detalii tehnico- economice de execuţie a 

proiectelor. 

De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea proiectelor 

îl are în vederea atingerii obiectivului strategic general privind dezvoltarea durabilă a 

comunei prin utilizarea eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării 

prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi. 

Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului Local şi obligaţia 

instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza - cu respectarea legilor în 

vigoare – toate procedurile, deciziile, acţiunile, activităţile, operaţiile pentru 

realizarea programelor şi proiectelor prevăzute în strategie. 

Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de 

domeniul public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile. 
 


