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INTRODUCERE 

 

Direcția și alegerile unei comunități care determină cadrul referitor la direcția unitară a 

obiectivelor operaționale cât și a resurselor necesare pentru orientarea acesteia în atingerea 

scopului principal și a obiectivelor stabilite, poartă denumirea de strategie.  

Fiind un instrument de management participativ, strategia de dezvoltare locală reprezintă 

întreaga comunitate în vederea asigurării dezvoltării economice și sociale. Pe termen scurt, 

mediu și lung, aceasta constituie unealta principală în luarea de decizii care au la bază evaluări 

anterioare cu caracter justificativ, realizată prin colectarea datelor și analiza documentelor 

oficiale. 

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului Local și al Primăriei Comunei 

Sascut pentru a furniza toate elementele necesare în abordarea problemelor și oportunităților 

cu care se confruntă comunitatea, în luarea de decizii locale echitabile, astfel încât să fie realizat 

un ghid de dezvoltare a localității în acord cu voința cetățenilor.  

Obiectivul general al strategiei constă  în stabilirea unui cadru general de dezvoltare a 

comunei Sascut prin creșterea capacitatății economico-sociale pentru perioada 2021-2027, 

obiectiv conceput în corelație cu principiile dezvoltării durabile. 

Comuna Sascut trebuie să implementeze o viziune strategică în vederea dezvoltării 

durabile, în acord cu strategiile de dezvoltare regională și națională. Fiind un document de 

planificare strategică pentru perioada 2021-2027, reprezintă baza strategică pentru 

consolidarea proiectelor inițiate la nivelul regiunii. Acestă planificare are în vedere atât 

fondurile europene (externe) cât și naționale, locale, regionale, guvernamentale pentru perioada 

de programare prevăzută pentru 2021-2027. 

Misiunea strategiei implică mobilizarea tuturor resurselor de ordin uman, material, finaciar 

de la nivel local pentru implementarea cu succes a măsurilor, soluțiilor și a proiectelor propuse, 

misiune axată pe următorii piloni: colaborare, consultare publică, participare și planificare 

rațională.  

Viziunea strategiei de dezvoltare locală a comunei Sascut determină viitorul unei 

comunități unitare, depedentă de activitățile care vor urma a fi realizate de autoritățile locale, 

cât și de  factorii sociali, economici, de mediu. 



 

   
 

În procesul de elaborare a documentului se va ține cont de prevederile propuse la nivel 

european cât și de cadrul specific al comunei Sascut, prin identificarea necesităților și a celor 

mai potrivite soluții pentru creșterea durabilă a productivității individuale și comunitare prin 

generarea unor venituri mai mari pentru populația existentă. 

Realizarea acestui document reprezintă așadar, un instrument de lucru al administrației 

publice locale în acord cu voința comunității locale, elaborat în vederea stabilirii de noi direcții 

strategice orientate către toți factorii interesați de progresul economico-social al comunei 

Sascut. Astfel, planificarea strategică este contituită în vederea proiectării și a trasării 

obiectivelor care vor fi specificate în Strategia de Dezvoltare Locală prin respectarea procesului 

de planificare strategică.                           

În contextul noilor direcții prioritare trasate la nivel european, pentru atingerea următorului 

nivel de integrare în Uniunea Europeană, scopul principal al acestei strategii constă în 

dezvoltarea societății civile prin creșterea calității traiului din rândul locuitorilor, stabilind 

astfel un nou cadru strategic de dezvoltare durabilă a localității Sascut. 

Conținutul strategiei de dezvoltare locale include următoarele elemente esențiale: 

 Prezentarea populației și a zonei care face obiectul de referință al strategiei; 

 Identificarea resurselor și a priorităților existente; 

 Analiza necesităților și a oportunităților zonei; 

 Descrierea strategiei și a obiectivelor urmărite prin identificarea unor ținte clare 

și măsurabile; 

 Detalierea procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală; 

 Creionarea planului de acțiune al strategiei; 

 Planul financiar al strategiei; 

 Expunerea procedurilor de monitorizare și gestionare a strategiei; 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, incertitudinea mediului actual de la nivel național și 

internațional, impune o utilizare eficientă a resurselor umane și financiare limitate. O astfel de 

abordare conferă un scop și o direcție comunității în a-și valorifica resursele disponibile prin 

punerea în valoare a elementelor distinctive ale zonei. Odată elaborată o astfel de strategie, 

cererile de finațare pentru pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite 

fonduri structural și de coeziune ale Uniunii Europene sunt justificabile și măsurabile. 



 

   
 

În procesul de elaborare al strategiei se are în vedere diminuarea dezechilibrelor 

locale/regionale existente, corelarea politicilor sectoarelor guvernamentale la nivelul comunei 

Sascut și implicit stimularea cooperării inter-regionale. De aceea, în elaborarea strategiei 

trebuie stipulate etapele urmate în vederea atingerii scopului final, și anume cel de creștere a 

absorției și a impactului fondurilor de la nivel local. 

O atenție deosebită în acest sens se acordă cetățenilor, prin implicarea acestora în 

elaborarea și aplicarea acesteia, astfel încât să fie formulate obiectivele prioritățile și acțiunile 

specifice de dezvoltare a comunei Sascut. Procesul de elaborare al strategiei este structurat în 

trei etape, după cum urmează:  

1. Analiza  

 colectarea datelor (analiza situației existente, consultarea statisticilor oficiale, 

studii de fezabilitate și alte documente care conțin informații relevante); 

 analiza documentelor programatice; 

 identificarea politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene și naționale; 

 identificarea și evaluarea punctelor tari și a celor slabe; 

2. Elaborare  

 se vor stabili obiectivele pe termen scurt și mediu ale comunei; 

 se vor identifica domeniile de interes; 

 se va concepe designul strategiei; 

 se va proceda la elaborarea acesteia; 

 va presupune implicarea întregii comunități; 

3. Evaluare și implementare 

 elaborarea portofoliului de proiecte; 

Pe baza acestor informații, a contextului de planificare de la nivel local in concordanță 

cu directivele europene, a misiunii și a viziunii de dezvoltare pe termen scurt și mediu, se are 

în vedere crearea unui cadru definitor din punct de vedere strategic, anunțând o abordare 

personalizată a dezvoltării locale din comuna Sascut, județul Bacău. 

În acest sens, elaborarea strategiei de dezvoltare locală integrată la nivel regional 

îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare socială și economică durabilă și performată. 

Pentru a evita apariția de riscuri sociale și economice în procesele de accesare de fonduri 

comunitare este imperios necesară o viziune strategică pe termen mediu și lung asupra 

procesului de dezvoltare a comunei Sascut. 
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1.1 Necesitatea planificării strategice 

 

Strategia de dezvoltare locală constituie instrumentul principal - pentru luarea unor 

decizii- și participativ -implică întreaga comunitate locală-, care vizează dezvoltarea 

teritoriului din punct de vedere socio-economic astfel încât, să asigure un trai propice pentru 

locuitorii comunității. 

Planificarea strategică constituie procesul sistematic prin care comuna Sascut 

dorește să răspundă necesităților de creștere economică într-o manieră sustenabilă, prin 

stabilirea de priorități și luarea de decizii cu privire la: ce trebuie făcut, când trebuie făcut, 

unde trebuie făcut, modul cum trebuie făcut, de către cine trebuie făcut și cu ce resurse 

trebuie făcut. 

Reducerea actualelor disparități, prevenția de noi dezechilibre atât de la nivel 

național, regional dar și local presupune o bună planificare a strategiei astfel încât să fie 

stabilită o diagnoză locală a nivelului de trai de la nivelul entității în cauză din punct de 

vedere economico-social. 

Întrucât, noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea 

coeziunii sociale și economice a comunei Sascut, este absolut necesar ca administrația 

publică locală să dispună de o strategie de dezvoltare în vederea accesării fondurilor 

europene. 

 Necesitatea planificării strategice pornește de la faptul că se dorește o centralizare a 

obiectivelor de dezvoltare, a direcțiilor de acțiune a comunei în vedere consolidării 

efectivului si a resurselor necesare pentru o bună gestionare a fondurilor europene alocate 

pentru perioada 2021-2027. 

Fiind un instrument tehnic de utilitate 

publică, necesitatea planificării acestui 

document se adresează unei game largi de actori 

implicați, atât pentru comunitate, mediul de 

afaceri, autoritatea publică locală cât și pentru 

factorii de decizie locali. 

Ciclicitatea procesului de planificare oferă suport metodei de stabilire a obiectivelor 

identificate și urmărite la nivel local, focalizându-se pe spijinirea politicilor existente și 
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abordarea problemelor la nivel macro pentru definirea teritoriului prin aducerea de noi 

elemente de ordin tehnic, fianciar și managerial. 

Lucrarea prezentă analizează elementele specifice ale comunei Sascut, atât din punct 

de vedere economic, social, infrastructural cât și din punct de vedere al resurselor umane și al 

teritoriului.  

1. Atragerea de capital în zonă. 

2. Îmbunătățirea capacității administrației publice locale în gestionarea resurselor. 

3. Creșterea încrederii mediului investițional. 

4. Valorificarea potențialului zonei. 

5. Armonizarea resurselor disponibile cu prioritățile de dezvoltare socio-economică. 

6. Îmbunătățirea calității vieții generațiilor prezente și viitoare. 

Tabel nr 1.1 Obiective procesul de planificare pentru Comuna Sascut, sursă: prelucrare proprie 

Punerea în valoare a elementelor distinctive ale zonei, specificul teritorial reprezintă 

un factor cheie pentru politica de dezvoltare locală cu efecte directe asupra coeziunii 

teritoriale. 

 Conturarea cadrului general de coordonare și planificare a proiectelor strategice locale 

au un rol esențial în realizarea strategiei de dezvoltare locală pentru comuna Sascut, pentru 

perioada 2021-2027, întrucât contribuie la asigurarea progresului socio-economic al zonei prin 

absorția de fonduri europene disponibile la nivel european. 

 Punerea în valoare a elementelor distinctive ale zonei, specificul teritorial reprezintă un 

factor cheie pentru politica de dezvoltare locală cu efecte directe asupra coeziunii teritoriale. 

 

1.2 Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a comunei Sascut 
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 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Sascut se bazează pe relațiile de 

reprocitate dintre obiectivele urmărite și soluțiile ce se doresc a fi implementate, încadrându-

se în standardul cerințelor impuse de Uniunea Europeană. Criteriile după care a fost elaborată 

această strategie sunt: coerența, consecvența, eficacitatea, relevanța, eficiența, orientare spre 

câștig durabil ș.a. 

 În elaborarea documentului strategic al comunei Sascut pentru orizontul de finanțare 

2021-2027 au fost axate următoarele direcții: 

 Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent structurat pe cele trei 

etape/faze de lucru. 

 Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice și stabilirea de 

grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes. 

 Dintre aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții Primăriei Comunei Sascut, 

consilierii locali, cât și agenții economici, ONG-uri și persoanele fizice interesate. Aceste 

grupe de lucru vor dezbate în cadrul reuniunilor de lucru principalele teme și obiective ale 

comunității, organizate pe parcursul procesului de elaborare a strategiei. 

 În vederea asigurării calității lucrării, corectitudinii datelor și informațiilor incluse și 

aplicarea eventualelor modificări care se impun pe parcurs, va exista o monitorizare și o 

evaluare permanentă a procesului de elaborare și dezvoltare a strategiei. 

 Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a comunei Sascut, propune 

analiza problematicii specifice dezvoltării locale în mediul rural, prin delimitarea a 6 domenii 

de aplicare și a 27 de sectoare relevante. Aici se vor regăsi elemente de interes public, 

comunitar, privat, astfel încât toți locuitorii să-și aducă contribuția asupra modului de rezolvare 

a problemelor pe care le întâmpină.  

Administrația locală trebuie să aprobe această strategie astfel încât, utilitatea acesteia 

să fie însușită de întreaga comunitate angrenată în orizontul de dezvoltare locală pentru 

perioada 2021-2027. 

Pentru elaborarea strategiei s-au urmărit următoarele activități: 
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Tabel nr 1.2 Activități elaborare strategie locală, Comuna Sascut, sursă: prelucrare proprie

 Strategia de dezvoltare a comunei Sascut, mizează pe relațiile de reciprocitate dintre 

reprezentanții autoriității locale, Primărie și cetățeni, în vederea atingerii priorităților urmărite 

și a implementării măsurilor stabilite la nivel comunitar. 

 Ideile fundamentale care au stat la baza elaborării strategiei sunt: 

 Situația existentă a mediului rural al comunei Sascut și implicit potențialul economico-

social și ecologic. 

 Apartenența României la Uniunea Europeană și atragerea și gestionarea eficientă de 

fonduri nerambursabile europene alocate pentru perioada 2021-2027. 

  Structura procesului de elaborare a strategiei include parcurgerea a trei etape 

principale: 

 

1. realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2027 în
toate domeniile care privesc dezvoltarea economico-socială

durabilă;

2. stimularea participării cetățenilor la luarea și formularea 
deciziilor;

3. identificarea de soluții orientate spre natură și valorificarea 
resurselor locale;

4. dezvoltarea de relații de colaborare și parteneriate bazate 
pe interese comune;

5. creșterea calității traiului în rândul locuitorilor;

6. eficientizarea capacității autorității locale de gestionare a 
nevoilor și cerințelor locuitorilor;
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1. Etapa de analiză 

 Colectarea de date în vederea analizei situației existente, studii de fezabilitate, 

examinarea statisticilor oficiale și a altor documentice care conțin informații relevante. 

 Analiza documentelor programatice (PNDR), în vederea identificării politicilor și a 

direcțiilor de dezvoltare europeană și națională, regională și județeană. 

 Analiza programelor operaționale care pot fi accesate pentru a asigura o dezvoltare 

locală durabilă și locală. 

 Crearea de baze de date din toate sectoarele de activitate pentru evaluarea potențialului 

local și cunoașterea resurselor disponibile și a nevoilor comunității. 

 Identificarea riscurilor, a punctelor slabe/tari și a oportunităților care definesc 

modalitatea de mobilizare a resurselor și eforturilor necesere unei evaluări obiective a 

situației existente.  

 

2. Etapa de elaborare a strategiei 

 

 Stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung ale comunei în funcție de datele 

culese. 

 Elaborarea strategiei și a designului acesteia în conformitate cu domeniile de interes 

identificate în prima etapă de analiză. 

 Implicarea întregii comunități , de la persoane fizice la organizații publice, private 

și aleși locali în vederea formulării strategiei locale. 

 

3. Etapa de implementare și evaluare a strategiei de dezvoltare locală 

 

 Elaborarea portofoliului de proiecte. 

 

 

 

 
 

6



 

   
 

Metodologia folosită asigură strategiei de dezvoltare locale un caracter practic, 

fundamentat pe date prelucrate din diverse surse, realizată prin intermediul consultărilor și a 

întâlnirilor locale. Orientată în special pe oportunitatea de a accesa prin proiecte resursele 

financiare puse la dispoziție prin fondurile structurale de care va beneficia România în 

perioada 2021-2027, va contribui la dezvoltarea mediului rural al comunei Sascut. 

 În acest sens, menționăm că planificarea strategică a avut un rol esențial în acest proces de 

elaborare a strategiei locale astfel încât, a susținut promovarea la nivel de administrație locală 

a unui management strategic integrat, capabil să identifice eficient oportunitățile apărute în 

cadrul comunității Sascut. 

Principiile care au stat la baza elaborării acestei startegii au constat în eficiența 

validității științifice prin colectarea de date din surse sigure, transaparența, obiectivitatea, 

coereța și implicarea comunității. Specific, în elaborarea studiului au fost utilizate următoarele 

tehnici și metode: 

 

Figura nr 1.2 Tehnici utilizate pentru elaborarea strategiei locale, Comuna Sascut, sursă: prelucrare 

proprie

1.

• recenzia lucrărilor (cărţi, monografii, studii, articole, 
etc.) publicate în Europa şi România pe temele 
planificării strategice, a caracterizării comunităţii, a 
judeţului etc;

2.
• consultarea surselor de informaţie on-line;

3.

• consultarea documentelor programatice de la nivelul 
Uniunii Europene, României, Regiunii Nord-Est, dar 
și a Judeţului Bacău aferente perioadei de 
programare curentă, dar și a celor pregătitoare pentru 
următoarea perioadă de programare;
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 Identificarea celor mai relevante surse bibliografice constituie așadar, primul pas 

întrepris în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a comunei Sascut, plecând 

de la resursele existente de la nivel local, regional, județean, național și european.  

Consultarea legislației și a documentelor programtice a fost facilitată prin 

identificarea surselor electronice disponibile, a celor web a diferitor instituții (Comisia 

Europeană, Ministerul Dezvoltării Regionale și a  Turismului, Ministerul Administrației 

și Internelor, Agenția pentru Dezvoltarea Regională, Consiliul Județean Bacău, Primăria 

Comunei Sascut, ș.a.). 

Premisa elaborării strategiei constă în conturarea unui instrument de identitate 

pentru comunitatea locală prin creionarea direcțiilor viitoare de dezvoltare, pornind de 

la resursele actuale de care dispune comuna Sascut.  

Scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală pentru comuna Sascut pentru 

perioada 2021-2027 este de a centraliza într-un document, un studiu actualizat cu 

direcțiile de acțiune, obiectivele de dezvoltare și prioritizările investițiilor propuse, ca 

impact major asupra comunității locale. 

Structural, Strategia de dezvoltare locală va urmări atingerea următoarelor rezultate: 

1.Analiza socio-economică a comunei Sascut – situația existentă la nivel local; 

2.Analiza SWOT; 

3. Planul strategic de dezvoltare în vederea atingerii obiectivelor strategiei; 

4.Portofoliul de proiecte pentru perioada 2021-2027; 

5.Implementarea și monitorizarea strategiei; 

Tabel nr 1.3 Rezultate urmărite strategia de sezvoltare locală, Comuna Sascut, sursă: prelucrare proprie

 Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut se focalizează pe 

următoarele caracteristici: 

 Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de 

noi oportunități de acțiune; 

 Operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ; 

 Abordează problemele la nivel macro și se concentrează pe cazurile izolate; 
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 Aduce elemente noi în domeniul tehnic managerial și financiar, adaptând experiențe 

care s-au dovedit de succes; 

 Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Sascut, a fost elaborată în conformitate cu 

Strategia de Dezvoltare Durabilă, cu ajutorul angajaților din cadrul instituțiilor publice locale, cu 

sprijinul comunității. De asemenea, interpretarea chestionarelor, a studiilor, rapoartelor realizate 

atât la nivel local, național cât și european, au contribuit la creionarea imaginii de ansamblu a 

situației existente în comuna Sascut, dar și în cadrul județului Bacău. Strategia de dezvoltare a 

comunei Sascut 2021-2027, prin viziunea şi obiectivele propuse, a fost elaborată așadar în 

concordanţă cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele 

programatice de la nivel judeţean şi regional, asigurând beneficiul integrator al planului de 

investiţii propus. 
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2.1 Context European 

 Contextul European a fost profund afectat de criza pandemică cauzată de coronavirusul 

SARS-CoV-2 astfel încât, ani de progrese economico-sociale au scos în evidență deficiențele 

structurale ale economiei UE. Cu toate acestea, în ultimii ani contextul European a favorizat 

extinderea Uniunii Europene la 27 de state membre, conducând în acest mod la apariția de 

noi perspective de dezvoltare și de valorificare în toate sectoarele de activitate ale comunității 

europene.   

 La nivel European, s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu documente 

strategice, precum mecanismele financiare asociate sau partenere Uniunii Europene, Politica 

de coeziune 2021-2027 a Uniunii Europene, Cadrul financiar Multianual 2021-2027, al 

Uniunii Europene, Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită, 

Politica agricolă comună ș.a. 

 Dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu și lung pentru comunitățile din România 

constituie un element central în stabilirea unei traiectorii clare și stabile. Implicarea și 

angajamentul părților implicate joacă un rol important pe tot parcursul dezvoltării strategiei 

locale. 

 Prin exprimarea adeziunii la cele 17 Obiective De Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015, România, în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene dorește schimbarea paradigmei prezente de dezvoltare a 

comunei Sascut. 

 Planul de acțiune globală se adresează combaterii ilegalităților, justiției sociale, 

ameliorării și protejării planetei până în anul 2030.   

 2.1.1 Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 

 prevede pentru UE-27 un buget pe termen lung de 1.074,3 miliarde EUR la prețurile 

din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. 

 va permite UE împreună cu instrumentul de redresare Next Generation EU, să asigure 

în anii următori o finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru 

a sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale 

UE în diferite domenii de politică. 
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 Politica Agricolă și politica de coeziune vor continua să beneficieze de o finanțare 

importantă. 

 UE va cheltui 132,8 miliarde EUR în domeniul de cheltuieli „piața unică, inovare și 

sectorul digital” și 377,8 miliarde EUR pentru „coeziune, reziliență și valori”.  

 datorită finanțării suplimentare din partea Next Generation EU, aceste cuantumuri vor 

crește la 143,4 miliarde EUR și, respectiv, 1 099,7 miliarde EUR, incluzând 

împrumuturile acordate statelor membre. O altă finanțare de 356,4 miliarde EUR va fi 

alocată domeniului resurselor naturale și mediului (373,9 miliarde EUR cu contribuția 

din partea Next Generation EU). 

 în domeniul migrației și al gestionării frontierelor cheltuielile vor crește UE va cheltui 

132,8 miliarde EUR în domeniul de cheltuieli „piața unică, inovare și sectorul digital” 

și 377,8 miliarde EUR pentru „coeziune, reziliență și valori”. Datorită finanțării 

suplimentare din partea Next Generation EU, aceste cuantumuri vor crește la 143,4 

miliarde EUR și, respectiv, 1 099,7 miliarde EUR, incluzând împrumuturile acordate 

statelor membre. O altă finanțare de 356,4 miliarde EUR va fi alocată domeniului 

resurselor naturale și mediului (373,9 miliarde EUR cu contribuția din partea Next 

Generation EU). 

 finanțarea UE va fi direcționată către priorități noi și către priorități consolidate, în toate 

domeniile de politică ale UE, inclusiv tranziția verde și cea digitală. 

 2.1.2 Politica de coeziune 2021-2027 a Uniunii Europene – Cinci priorități 

investiționale mijlocite optim de UE 

 investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, 

în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

 condiţiile şi nevoile de dezvoltare variază foarte mult de la o regiune la alta, iar 

strategiile de dezvoltare trebuie să fie adaptate în consecinţă în strânsă colaborare cu 

autorităţile locale. Nu există un model unic de gestionare a dezvoltării rurale, aşa cum 

nu există un singur factor determinant al traiectoriei economice a unei regiuni. Prin 

urmare, politicile din mediul rural sunt necesare pentru a spori capacitatea locală şi 

participarea actorilor, pentru a mobiliza resursele iniţiale şi pentru a face faţă forţelor 

externe, răspunzând cel mai bine nevoilor locale.  
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 arhitectura programelor operaționale prin intermediul cărora vor fi administrate 

bugetele alocate pentru statele membre ale Uniunii Europene va fi semnificativ 

modificată.  

 în cadrul următorului buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2021-

2027, Comisia Europeană propune drept obiectiv general modernizarea politicii de 

coeziune, principala politică de investiții a UE, incluzând transformarea acesteia într-o 

economie inteligentă, ecologică, favorabilă incluziunii sociale, economice și sociale. În 

acest sens, au fost stipulate 5 priorități investiționale: 

 

 

 

Figura nr. 2.1, Priorități investiționale ale UE, sursă: europa.eu, prelucrare proprie 

 

 

 

 

 

 

O Europă mai inteligentă O Europă mai verde

O Europă conectată
O Europă mai socială

O Europă mai apropiată de 
cetățenii săi
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1. O Europă mai inteligentă 

 Inovare și cercetare (dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adaptarea 

tehnologiilor avansate). 

 Digitalizare (fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor 

și al guvernelor). 

 Competivitate (impulsionarea creșterii și competivității IMM-urilor). 

 Specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (dezvoltarea competențelor 

pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat). 

 

2. O Europă mai verde 

 Energie (promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a 

energiei din surse regenerabile, dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în 

afara TEN-E). 

 Schimbări climatice, riscuri, apă (promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii 

scurilor și a rezilienței în urma dezastrelor; promovarea gestionării sustenabile a apei). 

 Economia circulară (promovarea tranziției către o economie circulară). 

 Biodiversitate (îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării). 

 Aer (îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării). 

 Mobilitatea urbană (mobilitatea naționlă, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă, și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și 

a mobilității de transformare). 

 Situri contaminate (îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi 

în special în mediul urban și reducerea poluării. 
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3. O Europă mai conectată 

 Conectivitate (dezvoltarea unei rețele TEN-T, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală; dezvoltarea unei modalități naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața schimbărilor  climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea mobilității transfrontaliere). 

 Broadband (îmbunătățirea conectivității digitale). 

 

4. O Europă mai socială 

 Ocupare (îmbunățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate 

pe piața muncii, persoane inactive prin promovarea angajării pe cont propriu și a economiei 

sociale; modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii; promovarea participării 

echilibrate după gen pe piața muncii; promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, 

întreprinderilor și antreprenorilor). 

 Educație (îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii; promovarea accesului egal la educație și formare de calitate; promovarea 

învățării pe tot parcursul vieții). 

 Incluziune socială (promovarea integrării socio-economice a resortisanților  țărilor terțe, 

îmbunătățirea accesibilității și a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și a 

serviciilor de îngrijire de lungă durată). 

 Sănătate (îmbunătățirea accesibilității și a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată). 
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 Incluziune socială (promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială, reducerea deprivării materiale prin furnizarea  de alimente 

și/sau asistență materială). 

 

5. O Europă mai aproape de cetățenii ei 

 Turism, patrimoniu, cultură, securitate bună (promovarea dezvoltării integrate în 

domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele 

urbane). 

 Dezvoltare teriorială integrată (promovarea dezvoltării integrate, în domeniul social, 

economic și al mediului la nivel local, al patrimoniului cultural și a securități, inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității). 

  În cadrul bugetului alocat pentru perioada 2021-2027 al Uniunii Europene, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, una dintre principalele politici de 

investiții ale Uniunii Europene.  

2.1.3 Strategia Europa 2030  propune   priorități care se susțin reciproc:  

 Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

 Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;  

 Creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată mai ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

 

2.1.4 Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene  

 Îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente şi viitoare prin 

crearea unor comunități sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod 

eficient şi să valorifice potențialul de inovare ecologică în vederea asigurării prosperității, 

protecției mediului şi coeziunii sociale. 

2.1.5 Politica Agricolă comună (P.A.C.) în perioada 2021-2027 

 Dezvoltarea rurală este principalul obiectiv. 

 România va aloca fonduri importante pentru îndeplinirea acestui țel. Propunerea 

Comisiei Europene pentru Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, în 
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cazul României, este de 20.5 miliarde de euro. Din această sumă, 13.3 miliarde reprezintă 

plățile directe, în timp ce 6.7 miliarde de euro se vor acorda pentru Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Și alocările pentru FEADR se vor face în baza 

unor indicatori. 365 miliarde de euro –bugetul propus pentru Politica Agricolã Comunã 

2021-2027 (cel puțin 5% din totalul sumelor pentru FEADER vor merge către Măsura 

LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea 

vieții, dar și diversificarea economiei rurale. În plus, combate sărăcia și excluderea socială). 

 Minimum 30% din alocările pentru FEADR (2 miliarde de euro) vor merge către 

intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu și climă. 

 Măsurile pentru protejarea mediului înconjurător reprezintă o provocare specială pentru 

următoarea perioadă, fiecare țară din cadrul Uniunii Europene fiind nevoită să construiască 

un plan de acțiuni solid.  

 Finanțarea acțiunilor de asistență tehnică necesare pentru managementul eficient și 

implementarea Planului Strategic al Politicii Agricole Comune va consuma maximum 4% 

din totalul sumelor FEARD, adică în jur de 270 de milioane de euro. 

Exerciţiul financiar al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 vizează obţinerea 

unei eficacităţi maxime a utilizării fondurilor europene, cu implicaţii directe asupra 

atingerii obiectivelor fixate în programele finanţate, prin stabilirea unor elemente de 

abordare integrată a planificării şi implementării acţiunilor structurale, în vederea obţinerii 

unei dezvoltări durabile la nivel european, naţional, regional şi local. 

Abordarea personalizată a dezvoltării regionale  continuă investițiile în toate regiunile  

(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate) unde, metoda de alocare a fondurilor se 

bazează pe PIB-ul de cap de locuitor. Pentru a reflecta mai bine situația existentă, sunt 

introduse noi criterii precum șomajul în rândul tinerilor, nivelul scăzut de educație,  

primirea și integrarea migranților și schimbările climatice. Strategiile de dezvoltare 

conduse la nivel local  sunt sprijinte așadar prin prisma politicii de coeziune,  autonomizând  

gestionarea  fondurilor prin sprijinul special al Uniunii Europene. Dimensiunea urbană a 

politicii de coeziune crește prin alocarea a 6% din FEDR  dezvoltării urbane durabile, 

printr-un nou program de colaborare și de consolidare a capacităților autorităților urbane.  

Pentru a continua sprijinirea și expertiza regiunilor rămase în umă în ceea ce privește 

inovarea, Comisia Europeană a reînnoit “Calea către expertiză“. Cu alte cuvinte, aceasta 
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inițiativă are rolul de a consilia și de a ajuta statele memebre ale Uniunii Europene să-și 

conceapă, actualizeze și implicit să își ajusteze strategiile.  

 Inițiativa va ajuta regiunile să identifice resursele Uniunii Europene, potrivite pentru 

finanțarea proiectelor inovatoare. 

 

2.2 Context național 

 

Condițiile, oportunitățile și nevoile de dezvoltare variază de la o regiune la alta astfel 

încât, este necesară o adaptare continuă la cerințele comunitare, în strânsă colaborare cu 

autoritățile locale. Deși, nu există un model unic de dezvoltare rurală, așa cum nu există nici 

un singur factor determinant al fluxului economic al unei regiuni, politicile din mediul rural 

sunt cele care definesc planificarea strategică. Pentru a spori capacitatea locală și pe cea a 

actorilor implicați, prin intermediul politicilor din mediul rural se mobilizează resursele 

existente pentru a răspunde nevoilor locale. În ceea ce privește contextul național, s-a 

urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu următoarele documente strategice: programele 

de finanţare ale Guvernului României, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, liniile directoare ale Acordului de Parteneriat 2021-

2027 al României cu Uniunea Europeană, P.A.C (ș.a). 

 Începând din anul 2007, autoritățile locale au putut accesa fonduri nerambursabile 

pentru atingerea obiectivelor strategice locale. Fiind un instrument de management, 

autoritățile locale trebuie să fie receptive acestui proces, astfel încât să poată aborda cu 

succes problemele și oportunitățile cu care se confruntă o comunitate. 

 Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată în urma unor dezbateri 

organizate pentru membrii comunității dar și în urma analizelor situației actuale. Pentru 

formarea unei viziuni clare a localității s-au ținut cont de următoarele aspecte: impotanța 

regională a localității din punct de vedere economic, turistic, importanța construcției unei 

comunități primitoare, a unui mediu local, a unei administrații locale eficiente și 

transparente.  

 În prezent, decalajele regăsite la nivel național în România, referitoare la nivelul de trai, 

față de condiția medie a cetățenilor Uniunii Europene, afectează profund bunăstarea 
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cetățenilor, mai ales în mediul rural. Aceste decalaje sunt cauzate în principal de 

defieciențelor contrastelor și de nevalorificarea resurselor disponibile.  

În dezvoltarea localităților din mediul rural regăsim următoarele impedimente: 

 Organisme desconcentrate – discrepanțe între politicile de la nivel național, regional, și 

local. 

 Deficitul de capacitate administrativă, de la nivel național și local. 

           Dezvoltarea spațiului rural  nu trebuie să fie privită doar prin prisma dezvoltării 

agriculturii, turismului sau a oricăror alte activități economice, întrucât acesta să se 

constituie sub forma unui ansamblu de colectivități umane interconectate. 

Dezvoltarea durabilă a spațiului rural definește progresul calității traiului uman 

prezent și a generațiilor următoare prin fructificarea eficientă a resurselor disponibile, prin 

intermediul unor structuri economice moderne și competitive. Conform unui comunicat 

publicat de Ministerul Fondurilor Europene, bugetul disponibil pentru România în perioada 

2014-2020 a fost de 31 miliarde de euro, iar rata de decontare pana la finele anului 2019 a 

fost de doar 36 % din bugetul aprobat. 

Ținând cont de necesitatea României în continuarea dezvoltării economice, 

aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României definește orizontul 

anilor 2013-2020-2030. Orientată spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și 

a relațiilor dintre aceștia și mediul rural, propulsează interesul pentu cunoaștere și inovare 

în interiorul comunității. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea a României include un set de 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, planul fiind orientat ameliorării sărăciei, a injustiței sociale, a 

combaterii inegalităților până în 2030. În ceea ce privește colectivitățile rurale, acestea 

necesită o abordare specializată individualizată fiecărui tip de colectivitate. Se promovează 

ca temă prioritară în acest sens necesitatea asigurării vitalității demografice a comunelor 

pentru a rezolva problematica dezechilibrelor de acest tip (proporția mare a persoanelor cu 

vârstă înaintată, proporția scăzută a populației active, natalitatea scăzută, creșterea ratei 

mortalității cât și creșterea fluxurilor migratoare din rândul locuitorilor unei comunități. 
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Figura nr. 2.1 Obiective Strategia Națională pentru Dezvoltarea României, dezvoltaredurabila.gov.ro, 

prelucrare proprie 

 Prin atingerea acestor obiective se va asigura pe termen scurt, mediu și lung o creștere 

eonomică a României substanțială, dar și o scădere consistentă a decalajelor  economico-

sociale din România. În contextul crizei COVID-19, pe baza propunerilor formulate de 

Comisia Europeană din anii 2018 și 2020, Consiliul a concis asupra unui buget global alocat 

pentru CFM 2021-2021 în valoare de 1.074,3 miliarde de EUR și a unui plan de stimulare de 

750 de miliarde EUR (unde, 675,5 miliarde de EUR sunt alocate pentru Mecanismul de 

redresare și reziliență – împrumuturi de 360 de miliarde de Euro, din care granturi de 315,5 

miliarde de EUR- și  47,5 miliarde de EUR  pentru REACT-EU, 5 miliarde de EUR pentru 

Orizont Europa, 5,6 miliarde de EUR pentru InvestEU, 7,5 miliarde de EUR pentru Dezvoltare 

rurală, 10 miliarde de EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă şi  1,9 miliarde de EUR pentru 

RescEU. În acests sens, angajamentele legate de planul de recuperare în perioada 2021-2023 

va fi de 70% în 2021 și 30% în 2023. 

 Din pachetul aprobat, România primește aproximativ 80 de miliarde de EUR, respectiv 46,3 

de miliarde de EUR din bugetul UE 2021-2027 şi 33,5 de miliarde de EUR prin instrumentul 

Next Generation EU. Aceste date se transpun într-un: plus de 9,6 miliarde de EUR față de 

încorporarea organică a principiilor și 
practicilor dezvoltării durabile în ansamblul 

programelor și politicilor publice ale României 
ca stat membru al UE;

atingerea nivelului mediu actual al țărilor 
Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile;

apropierea semnificativă a României de nivelul 
mediu din acel an al țărilor membre ale UE în 

conformitate cu indicatorii dezvoltării durabile;
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alocările bugetului anterior, respectiv o creștere cu 26,09% față de alocările României din 

bugetul 2014-2020, mai mulți bani pentru coeziune, agricultură, infrastructură). 

 

Figura nr. 2..1, Alocări financiare, sursă: dezvoltaredurabila.gov.ro, prelucrare proprie 

 Este evident că oportunităţile, condiţiile şi nevoile de dezvoltare variază foarte mult de 

la o regiune la alta iar strategiile de dezvoltare trebuie să fie adaptate în consecinţă în 

strânsă colaborare cu autorităţile locale. Nu există un model unic de gestionare a dezvoltării 

rurale, aşa cum nu există un singur factor determinant al traiectoriei economice a unei 

regiuni. Prin urmare, politicile din mediul rural sunt necesare pentru a spori capacitatea 

locală şi participarea actorilor, pentru a mobiliza resursele iniţiale şi pentru a face faţă 

forţelor externe, răspunzând cel mai bine nevoilor locale. 

 Documentele publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), pentru 

următoarea perioadă financiară reflectă schimbări majore în structura instituțională cât și 

cea strategică.  Astfel, în cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de 

programe, unde Programul Operațional Regional urmează a fi gestionat la nivelul 

Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez). 

49%

34%

3%

14%

Alocări financiare 2021-2027

Politica de coeziune Politica agricolă comună

Politica pentru pescuit Fondul pentru o tranziție justă
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1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4. Programul Naţional de Sănătate (PNS) 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT) 

Tabel nr.2.2 Programe Operaționale, sursă: mfe.gov.ro, prelucrare proprie 
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 Fondul Social European 

  Nu va mai finanța programul dedicat creșterii capacității administrative, această 

intervenție regăsindu-se conform ministerului printre direcțiile viitorului Program 

Operațional Capital Uman.  Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma 

să finanțeze infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea 

Institutului Național de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de 

Referință Național, precum și alte intervenții în domeniul medical. Finațările Politicii 

Agricole și cea a Pescuitului vor fi gestionate în continuare de MADR. 

  Companiile vor putea accesa în următoarea perioada finaciară 

granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor programe, conform 

propunerilor făcute publice de autorități. Acestea se vor axa pe inovarea și sprijinirea 

IMM-urilor în digitalizare. 

     

   

Figura nr. 2.2. Programe Operaționale, sursă: mfe.gov.ro, prelucrare proprie 

 

  Strategia de dezvoltare a comunei Sascut este rezultatul activităţilor derulate de 

membrii comunităţii în colaborare cu societatea SPES CONSULTING SRL. Consultantul s-a 

asigurat că documentul propus este în conformitate cu un proces de planificare locală care să 

asigure coerența politicilor de dezvoltare.  

• va pune la dispoziție 
instrumente financiare

• se va axa pe „smart 
specialization”

Programul Operațional 
Creștere Inteligentă și 

Digitalizare 

• finanțare în domeniul 
turismului 

• finanțare în cultură

• finațare a patrimoniului 
cultural

Programul Operațional 
Dezvoltare Teritorială 

Integrată
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  Un amplu proces de consultare cu actorii locali și părțile implicate în procesul de 

planificare este o condiție prealabilă pentru planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Astfel, se asigură că intervențiile de dezvoltare reflectă nevoile reale de dezvoltare ale 

comunităților locale. Participarea actorilor locali interesați este astfel o parte esențială a 

planificării și în acest sens, este important ca actorii locali și grupurile locale interesate să fie 

implicați în proces.  

  Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un 

impact maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele pe care le propune comunităţii 

locale. Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să 

deservească atât intereselor administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor 

personale ale locuitorilor localității. 

2.3 Context regional 

            La nivel regional, au fost analizate și s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare 

locală a comunei Sascut cu planul și strategia de dezvoltare regională, strategia de dezvoltare 

a județului Bacău.  

             Conform Comisiei Europene se propune o modificare a metodei pentru a reflecta 

modul în care au evoluat sau nu, disparitățile în ultimii ani cu scopul de a remedia și de a 

menține concentrarea de resurse către regiunile care trebuie să evolueze cu rapiditate pentru 

a asigura un tratament echitabil tuturor celor implicați. De asemenea, regiunile ultraperiferice 

vor continua să primească sprijin special, pentru a fi ajutate să lupte împotriva deficiențelor 

existente, de ordin teritorial, economic și social. 

             Programul Operațional Regional a beneficiat în perioadele anterioare de identiate 

vizuală, ajungând la un grad de  notorietate de 62% și un nivel de opinie favorabilă de 42%. 

Pentru a păstra capitalul de imagine, vor fi menținute elemente din identitatea curentă, astfel 

încât POR 2021-2027 va avea o identitate vizuală adaptată. Ca orientare generală, lucrarea 

vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung: 
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Orizont 2013 Încorporarea organică a principiilor și a 

practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și a politicilor 

publice ale României ca stat membru al 

UE;  

Orizont 2020 Atingerea nivelului mediu actual al țărilor 

Uniunii Europene la principalii indicatori 

ai dezvoltării durabile 

Orizont 2030 Apropierea semnificativă a României de 

nivelul mediu din acel an, al țărilor membre 

ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. 

Tabel nr. 2.3 Orizont 2013-2030, sursă: mfe.gov.ro

 

 STRUCTURA POR NORD-EST 2021-2027

 Conform structurii POR NORD-Est se propune pentru această regiune o: 

 regiune mai competitivă, mai inovativă; 

 regiune mai digitalizată; 

 regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul; 

 regiune mai accesibilă; 

 regiune mai atractivă; 

 asistență tehnică; 

 Obiectivul specific al axei prioritare 1 constă în dezvoltarea capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea tehnologiilor avansate. Mai concret, se urmărește inițial integrarea 

organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și proiecte de cooperare interregionale și 

internaționale, aliniate domeniilor RIS3. Consolidarea capacității de cercetare-inovare la nivel 

regional, inclusiv a întreprinderilor  și promovarea colaborării între organizațiile CDI și mediul 

de afaceri reprezintă o a doua operațiune urmărită, urmată de dezvoltarea capacității de tranfer 

tehnologic regional și dezvoltarea clusterelor cu accent pe exploatarea inovativă și completarea 

verigilor lipsă din cadrul lanțului valoric. 
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 Alte obiective specifice sunt impulsionarea creșterii competivității IMM-urilor și dezvoltarea 

competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Aceste 

obiective urmăresc de fapt, investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a 

companiilor, implementarea mecanismelor de economie circulară în IMM-uri regionale, 

dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea și maturizarea 

start-up/spinn-off în domenii  de specializare inteligentă, dezvoltarea competențelor la nivelul 

entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială, în special IMM și organizații CDI 

și TT adecvate susținerii specializării inteligente, dezvoltarea capacității administrative a actorilor 

implicați cât și dezvoltarea capacității regionale de operaționalizare a propunerilor de poiecte 

aferente RIS3. 

 A doua axă prioritară Nord-Est, o regiune mai digitalizată, are următorul obiectiv specific: 

fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor. 

Aici se dorește în principal digitalizarea administrației publice locale, inclusiv prin dezvoltarea 

de Sisteme integrate inteligente, transformarea digitală a companiilor prin adoptarea 

tehnnologiilor și a instrumentelor digitale și investiții pentru crearea și dezvoltarea de huburi de 

inovare digitală. 

 Axa prioritară trei, o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, are drept obiective 

specifice: promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

îmbunătățirea protecției naturii și a biodoversității, a infastructurii verzi în special în mediul urban 

și reducerea poluării, promovarea mobilității urbane sustenabile. Printre acțiunile avute în vedere 

se enumără investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățiri eficienței energetice, 

reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor virane/abandonate, 

implementarea mobilității urbane durabile. 

Axa prioritară 4, o regiune mai accesibilă are ca obiectiv specific dezvoltarea unei 

mobilități regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și 

intermodale, inclusive îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. 

Operațiunile urmărite constau în reabilitarea, modernizarea, construirea de legături rutiere 

secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T și dezvoltarea de soluții pentru 

decongestionare/fluidizarea traficului (pasaje, variante ocolitoare, extinderi la 4 benzi, măsuri de 

siguranță). 
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 În cadrul axei prioritare 5, Nord-Est o regiune educate, obiectivul specific face referire la 

îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formarea și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, care urmărește dezvoltarea 

infrastructurii educaționale pentru nivel antrepreșcolar și preșcolar, dezvoltarea infrastructurii 

educaționale pentru învățământul secundar superior și dezvoltarea infrastructurii de învățământ 

universitar. 

Axa prioritară 6, o regiune mai atractivă, are drept obiective specific favorizarea 

dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, 

turismului și a securității în zonele urbane și favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice, 

de mediu la nivel local  și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane. 

Aici se au în vedere conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

dezvoltarea turismului balneo-climateric, dezvoltarea turismului de agreement, sprijinirea 

întreprinzătorilor specializați în meșteșugurile tradiționale, promovarea investițiilor orientate 

către infrastructura verde și siguranța spațiilor publice. 

 Axa prioritară 7, asistența tehnică susține sprijinirea AM POR NE, achiziția de bunuri și 

servicii necesare desfășurării activităților specific, îmbunătățirea personalului AM POR NE prin 

instruirea acestuia, ș.a. 

 La nivel administrativ Regiunea NE este compusă din 17 municipii, după cum poate fi 

urmărit în tabelul următor: 
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Categorii de 

unități 

administrative 

Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare si 

județe 

Ani 

2016 2017 2018 2019 2020 

Municipii Bacău 3 3 3 3 3 

 Botoșani 2 2 2 2 2 

 Iași 2 2 2 2 2 

 Neamț 2 2 2 2 2 

 Suceava 5 5 5 5 5 

 Vaslui 3 3 3 3 3 

Orașe Bacău 5 5 5 5 5 

 Botoșani 5 5 5 5 5 

 Iași 3 3 3 3 3 

 Neamț 3 3 3 3 3 

 Suceava 11 11 11 11 11 

 Vaslui 2 2 2 2 2 

Localități 

componente 

ale 

municipiilor și 

orașelor 

Bacău 19 19 19 19 19 

 Botoșani 17 17 17 17 17 

 Iași 11 11 11 11 11 
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 Neamț 16 16 16 16 16 

 Suceava 33 33 33 33 33 

 Vaslui 16 16 16 16 16 

Comune Bacău 85 85 85 85 85 

 Botoșani 71 71 71 71 71 

 Iași 93 93 93 93 93 

 Neamț 78 78 78 78 78 

 Suceava 98 98 98 98 98 

 Vaslui 81 81 81 81 81 

Sate Bacău 491 491 491 491 491 

 Botoșani 333 333 333 333 333 

 Iași 418 418 418 418 418 

 Neamț 344 344 344 344 344 

 Suceava 379 379 379 379 379 

 Vaslui 449 449 449 449 449 

Din care: 

aparțin de 

municipii și 

orașe 

Bacău 5 5 5 5 5 

 Botoșani 11 11 11 11 11 

 Iași 4 4 4 4 4 

 Neamț 3 3 3 3 3 
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 Suceava 24 24 24 24 24 

 Vaslui 6 6 6 6 6 

Tabel nr. 2.3.1, Regiunea NE, sursă INSSE

 

 

 

Unitate teritorială Suprafața totală (km2) 

Bacău 6.621 

Botoșani 4.986 

Iași 5.476 

Neamț 5.896 

Suceava 8.553 

Vaslui 5.318 

Regiunea Nord Est 36.85 

Tabel nr. 2.3.2, Unitatea teritorială NE, sursă  INSSE
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Având în vedere dezvoltarea strategică, Regiunea Nord-Est își propune pentru anul 

2030 următoarele elemente de ordin strategic:  

 Viziunea:  Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde îți 

vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești.  

 Obiectivul General: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces 

de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viață și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.  

 Conform raportului realizat de Comisia Europeană, privind regiunile rămase în urmă, 

regiunea se confruntă cu o serie de factori care se constituie în obstacole în calea creșterii și 

realizării de investiții. Regiunea este caracterizată de nivele reduse ale productivității și a 

competențelor dobândite, prin comparație cu alte regiuni.  

 Rigiditățile de pe piața muncii, cât și un mediu de afaceri puțin dezvoltat au un impact 

semnificativ asupra dezvoltării economice. Sistemul de inovare subdezvoltat, interacțiunile 

insuficiente dintre mediul academic și sectorul productiv, deficitul de capital uman, absența 

abilităților cerute și cadrul instituțional insuficient dezvoltat pot eroda potențialul existen. 

Mai mult, în continuare există lipsuri semnificative la nivelul infrastructurii de bază. 

Reducerea semnificativă a populației, și în special a persoanelor tinere, a absolvenților de 

învățământ superior și a lucrătorilor calificați limitează perspectivele de creștere și 

dezvoltare.  

 Soluțiile propuse vizează creșterea competitivității regionale prin dezvoltarea și 

punerea în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă, realizarea de investiții în 

educație și în infrastructura de bază, asigurarea unor legături mai bune între orașele care 

generează creștere economică și împrejurimi și realizarea de investiții în calitatea actului de 

guvernare. 

 Zonele rurale, în special cele din jumatatea estică a regiunii, sunt încă caracterizate 

printr-un nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de bază și tehnico-edilitare.  

 Gradul redus de modernizare al drumurilor comunale, al drumurilor care asigură 

conectivitatea cu spațiul urban se constituie într-un obstacol, determinând o accesibilitate 

redusă a populației la serviciile publice de educație și sănătate și la locurile de muncă din 

oraș. Din perspectiva geografică, regiunea este străbătută de lanțuri muntoase din Vest, 
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podișuri din centru, câmpii în Est cu lacuri, vii și zone agricole extinse. Regiunea include 

drept principale orașe: 

  

Figura nr. 2.3 Orașe principale Regiunea NE, sursă: prelucrare proprie 

 

Mai exact, Regiunea Nord Est reprezintă 15.45% din suprafața României cu 

36.849,83 kmp, situându-se pe primul loc ca suprafață la nivel național. La nivel regional 

reprezintă 23,2%, Județul Suceava contribuie în cea mai mare măsură la acest procent, cu o 

suprafață de 8553,5 kmp, urmat de județul Bacău cu 18% și o suprafață de 6620,52 kmp. 

De asemenea, Județul Neamț contribuie cu o suprafață de 5896.14 kmp – 16%, județul Iași 

cu 5475,58 – 14,9%, județul Vaslui cu 5318,4 kmp – 14,4%, iar județul Botoșani cu 4985,69 

kmp – 13,5%. 

Conform clasificării Eurostat, prin Nomenclatorul Unităților Teritoriale pentru 

Statistică, Regiunea Nord-Est se încadrează în palierul NUTS2, categorie care este 

reprezentată de Macroregiunea 2 iar județele se încadrează pe palierul NUTS3.   

IAȘI

-fostă capitală a Moldovei, este un renumit
centru industrial și universitar, de cultură,
artă, tradiție și spiritualitate.

BACĂU

-renumit în Evul Mediu ca punct vamal și
centru comercial, acesta este și un important
centru industrial și universitar, cu o
economie puternică.

SUCEAVA și PIATRA NEAMȚ

-orașe industriale, dar care nu și-au pierdut din
farmecul istoric, au devenit centrele unei
industrii turistice în dezvoltare.

BOTOȘANI ȘI VASLUI

-vechi centre comerciale și agricole, în prezent
sunt centre importante pentru dezvoltarea
regională, în ceea ce privește industria textilă și
prelucrătoare.
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Un punct important în localizarea teritorială a regiunii Nord-Est este reprezentat la 

nivel georgrafic de faptul că articulează frontier de Est a Uniunii Europene, existând o 

graniță de 184,2 km lungime cu Ucraina iar la limita cu Republica Moldova există o 

întindere de 562,3 km, reprezentată de râul Prut. 

 Accesibilitatea Regiunii Nord-Est este posibilă pe cale rutieră și feroviară cât și aeriană, 

arterele rutiere și de cale ferată rămânând cele care susțin cea mai mare parte a traficului 

actual. 

La nivel de regiune următoarele trasee: 

 Drumul European E85 – București – Bacău – Roman – Suceava – Siret (punct de 

control și trecere a frontierei).  

 Drumul E576 - Suceava – Vatra Dornei – Cluj, care face legătura cu Drumul European 

E60 Cluj Napoca – Oradea. 

 Drumul European E574 - Bacău – Brașov – Pitești, care face legătura cu drumul 

internațional E70 Craiova – Vidin – Skopje.  

 Drumul European E581, care străbate județul Vaslui – București – Bârlad – Albița 

(punct de trecere a frontierei) – Chișinău.  

 Roman – Târgu Frumos care se conectează către Botoșani E58 și Iași – Sculeni E583. 

La nivel rutier, conectivitatea cu capital București se realizează din județele Bacău și 

Vaslui, aflate la o distanță de 285 de km, respectiv 315 km.  

 

 Demografie și indicatori reprezentativi  

 Reducerea semnificativă a populației, și în special a persoanelor tinere, absolvenților 

de învățământ superior și lucrătorilor calificați limitează perspectivele de creștere și 

dezvoltare. Soluțiile propuse vizează creșterea competitivității regionale prin dezvoltarea și 

punerea în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă, realizarea de investiții în 

educație și în infrastructura de bază, asigurarea unor legături mai bune intre orașele care 

generează creștere economică și împrejurimi și realizarea de investiții în calitatea actului de 

guvernare.  

În anul 2017, populația după domiciliu pe localități și sexe, la 1 iulie 2017, era de 

573.495 de locuitori cu 3.026 mai puțini față de anul 2016, când au fost înregistrați conform 
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INSSE un număr de 576.521 de persoane. Ponderea populației urbane la momentul respectiv 

era de 39,2% iar a populației rurale de 60,8% din populația totală a populației. 

 

 ANUL 

2017 

  

Mediu/Localitate Total Masculin Feminin 

Județul Neamț 573.495 281.992 291.503 

Municipiul Piatra 

Neamț 

113.783 53.426 60.357 

Municipiul 

Roman 

69.832 33.200 36.632 

Oraș Bicaz 8.461 4.175 4.286 

Oraș Roznov 10.396 5.139 5.257 

Oraș Tîrgu Neamț 22.003 10.496 11.507 

Mediul rural 349.020 175.556 173.464 

Tabel nr. 2.3.4  Populația Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie 

 

În anul 2018, Regiunea NE înregistra 3.968.040 locuitori, fiind regiunea cu cea mai 

numeroasă populație din România, unde cea mai puțin populată zonă este sud-estul regiunii. 

Conform INSSE, situația demografică a devenit una instabilă  în ultimii 4 ani, astfel încât 

populația rezidentă înregistrată în 2020 din regiunea Nord-Est a fost de 2.547.489.000 milioane, 

cu 23.218.338 locuitori mai puțini față de anul 2016. Dintre aceștia, peste 600 de mii figurează 

ca fiind ocupați în agricultură-silvicultură. 

 

.  

 
 

34



 

   
 

Figura  nr. 2.3.1  Pooulație rezidentă a Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

 

  

Figura nr. 2.3.2 Procentaj populație rezidentă a Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie
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De asemenea, populația după domiciliu în anul 2019 era de 3.979.271 cu 44.882 de 

mii de locuitori mai mulți față de anul 2016.

 

Figura nr.2.3.3 Populația după domiciliu Regiunea NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

 Regiunea este ocupată de comune având dimensiuni clasice conform principalilor 

indicatori naționali minimali de definire a localităților, între 2.000 și 5.000 de locuitori. Cu 

toate acestea, există comune care numără sub 2.000 sau chiar sub 1.500 de locuitori, care 

nu se încadrează în condițiile minime de existență la nivel național și care vor prezenta 

mereu dificultăți în demersul de deservire cu dotări și servicii publice. În ceea ce privește 

densitatea populației, comunele din jurul așezărilor urbane situate de-a lungul drumurilor 

europene și naționale E85, E58 și DN15, constituie cea mai mare pondere în acest sens. 

Județul Vaslui este cea mai puțin densă zonă (sub 50 locuitori/kmp). 

 Rata natalității la 1.000 de locuitori a fost în anul 2019 de 9.9% în Regiunea Nord Est, 

cu 0,3% mai puțin decât în anul 2016 când a fost înregistrată o rată de 10.20%.  

3934389

3942507

3962515

3979271

2016 2017 2018 2019

Populația după domiciliu Regiunea Nord-Est 

2016-2019
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Figura nr. 2.3.4  Rata natalității Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

 

 Totodată, rata mortalității în Regiunea Nord Est a suferit și ea unele fluctuații, după 

cum regăsim în tabelul următor: 

 

An Rata 

2016 11% 

2017 11.20% 

2018 11.50% 

2019 11% 

Tabel nr. 2.3.5  Rata mortalității Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

Mișcarea migratorie a populației din Regiunea Nord-Est s-a amplificat încă de la 

aderarea României în Uniunea Europeană, forța de muncă emigrând în special către țările 

10,20%

10,50%

9,90%

9,90%

2016
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9,60% 9,80% 10,00% 10,20% 10,40% 10,60%

Rata natalității regiunea nord-est 2016-
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din Europa Centrală și de Vest. În anul 2019 au fost înregistrate în acest sens un număr de 

5.945 de persoane, cu 3.216 mii mai multe față de anul 2016.  

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 

2018 

Anul 

2019 

Regiunea 

NORD-EST 

2729 4197 4408 5486 5945 

Bacău 592 856 880 1062 1172 

Botoșani 277 378 385 432 474 

Iași 829 1289 1491 1876 1925 

Neamț 375 608 578 703 772 

Suceava 345 539 530 658 691 

Vaslui 311 527 544 755 911 

Tabel nr. 2.3.6  Mișcarea migratorie a Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie
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Figura nr. 2.3.5  Rata Fluxul emigranților Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

  

 Astfel, în ceea ce privește schimbările de domiciliu devine una împărțită. Discrepanțele 

le regăsim între mediul urban și cel rural. În anul 2019, s-au înregistrat 5.945 de emigranți 

definitivi, cu 1.748  mai mulți față de anul 2016. 

 

Figura nr. 2.3.6  Situație emigranți definitivi ai Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie
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Îmbătrânirea demografică constituie un alt indice demonstrativ în caracterizarea 

Regiunii Nord Est, care a înregistrat un procent mai mare al tinerilor până în 15 ani, un 

procent mai mare al populației apte de muncă (15 – 64 ani) și un procent mai mic al 

vârstnicilor de peste 65 de ani. Din punct de vedere al îmbătrânirii demografice și a înlocuirii 

forței de muncă, regiunea are o situație favorabilă, fiind înregistrați un număr de 70.1975 

de pensionari în trimestrul III al anului 2020. 

 

 

 

Figura nr. 2.3.7  Populație pe categorii de vârstă a Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie
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Figura nr. 2.3.8  Numărul mediu al pensionarilor Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

Conform Balanței Forței de Muncă elaborată de Institutul Național de Statistică, în anul 

2019, resursele de muncă ale regiunii Nord-Est au fost în număr de 1954,7 mii persoane, dintre 

care populația ocupată civilă a fost de 1194,9 din aceste resurse. Prin urmare, 38% este ocupată 

de populația activă civilă. 

Rata șomajului înregistrat în anul 2019 a fost de 4.3%, fiind înregistrați 51.030 șomeri. 

Regiunea NE, este una din cele mai avantajoase zone pentru investiții din Europa, având în vedere 

forța de muncă califică și costurile relativ scăzute. Datorită centrelor universitare din regiune, forța 

de muncă prezintă un nivel înalt de pregătire profesională și educație. Referitor la potențialul de 

dezvoltare al regiunii, pe primul loc se află turismul, zonele de munte fiind favorabile pentru 

dezvoltarea acestei ramuri economice. 

Așadar, îndreptându-ne atenția strict asupra calității vieții și bunăstării cetățenilor români 

din mediul rural, se poate observa faptul că, se întârzie să se înscrie în mod decisiv pe linia 

recuperării decalajelor față de condiția medie a cetățenilor Uniunii Europene. Echiparea 
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Trimestrul II 
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2020; 701975
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localităților din mediul rural este caraterizată de persistența deficitelor și contrastelor, resursele 

disponibile fiind valorificate într-o măsură insuficientă și deseori ineficient.  

 Principalele piedici în calea obținerii unor performanțe mai bune privind dezvoltarea 

localităților din mediul rural fac referire la: 

 Deficitul de capacitate administrativă, atât la nivel local, cât și la nivel național. 

 Disfuncțiile care se manifestă la interfața între politicile publice la nivel national, regional și 

la nivel local, din cauza organismelor deconcentrate. 

 

 Educație Regiunea NE 

Regiunea NE conform datelor publicate pe site-ul Institului Național de Statistică deține un 

număr de 6.076.830 milioane de elevi, a căror activitate se desfășoară într-un număr redus de 

unități de învățământ și anume 1.092, cu 1.200 de unități scolare mai puține față de anul 2016. 

 

Județe ANI 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Bacău 105779 104170 102692 101194 100102 

Botoșani 70872 69585 68185 66484 64370 

Iași 191754 189342 187435 185980 186319 

Neamț 76214 74450 72924 71655 70290 

Suceava 128369 125107 124176 123818 123448 

Vaslui 71780 69775 67574 65373 63154 

Tabel nr. 2.3.7  Nr. Unități școlare Regiunea NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

La nivel regional, în rândul unităților școlare se identifică în anul  2019, un număr 

de 61 de facultăți, cu 6 mai puține față de anul 2016, ele fiind în același timp și centre 

universitare. 
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Figura nr. 2.3.8  Unități școlare a Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

 

 

 

 

Figura nr. 2.3.9  Fluctuație nr. Facultăți a Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie
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 Sănătate Regiunea NE 

Regiunea Nord-Est, se confruntă cu probleme destul de mari în sectorul medical, din 

cauza resurselor umane insuficiente, al personalului medical redus comparativ cu nevoile 

pacienților, infrastructurii medicale insuficiente sau degradate, infrastructurii de sănătate 

deficitare și al accesului redus la servicii medicale.  

 Aproape fiecare UAT din Regiunea Nord-Est beneficiază de cel puțin un cabinet 

medical de familie. Deși prezența cabinetelor nu este o problemă semnificativă, numărul 

medicilor de familie este insuficient. Majoritatea comunelor înregistrează aproximativ 

2.000  de locuitori/medic de familie, dar în toate județele regiunii sunt și cazuri de comune 

care înregistrează de la 3.000 până la 7.000 locuitori pe medic de familie. Această situație 

se manifestă și pe fondul descreșterii numărului medicilor de familie în toate județele 

regiunii, mai puțin în Suceava.  

 Un număr semnificativ de comune nu beneficiază de nici o farmacie, locuitorii fiind 

nevoiți să se deplaseze în orașe pentru procurarea medicamentelor.  În ceea ce privește 

numărul de paturi în spitale, Regiunea Nord-Est se află pe locul 5 în topul regiunilor din 

România. 
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Categorii de unități sanitare Ani 

2016 2017 2018 2019 

Spitale 89 86 69 70 

Ambulatorii de specialitate 24 15 14 14 

Ambulatorii integrate spitalului 48 45 46 48 

Policlinici 10 8 9 : 

Dispensare medicale 27 25 25 25 

Centre de sanatate 2 2 2 2 

Centre de sanatate mintala 15 15 15 15 

Sanatorii balneare 5 4 4 4 

Preventorii 1 1 1 1 

Unități medico-sociale 18 18 18 18 

Centre de diagnostic și tratament 4 3 3 3 

Centre medicale de specialitate 17 18 13 16 

Centre de diagnostic si tratament cu 

paturi de spital 

  11 2 

Centre medicale de specialitate cu 

paturi de spital 

  22 31 

Centre de dializă   3 1 

Puncte de lucru ale centrelor de 

dializă 

:  8 12 

Cabinete medicale de medicină 

generală 

77 68 71 72 

Cabinete medicale școlare 256 258 259 332 

Cabinete medicale studențesti 10 10 10 10 

Cabinete medicale de familie 1703 1660 1614 1593 

Societate medicală civilă 91 105 101 146 

Cabinete stomatologice 1954 1993 1943 2026 

Cabinete stomatologice școlare 54 55 56 60 
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Cabinete stomatologice studențești 7 7 7 7 

Societate stomatologică civilă 

medicală 

127 136 176 208 

Cabinete medicale de specialitate 1549 1540 1614 1803 

Societate civilă medicală de 

specialitate 

188 211 165 232 

Farmacii 1188 1196 1298 1236 

Puncte farmaceutice 329 312 319 356 

Depozite farmaceutice 28 30 27 32 

Laboratoare medicale 623 631 664 656 

Laboratoare de tehnică dentară 422 406 409 409 

Centre de transfuzie 6 6 6 6 

Alte tipuri de cabinete medicale 107 115 115 118 

Tabel nr. 2.3.8  Nr. Categorii unități sanitare Regiunea NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

 Turism Regiunea NE 

Regiunea Nord-Est este acoperită în procent de 11.53% din suprafață de Arii 

Naturale Protejate de interes național. În acest sens, județul Botoșani are un aport de cu 

8.76%, urmat de Neamț cu 1.93%. În ceea ce privește Ariile Naturale Protejate de 

importanță județeană, acestea reprezintă 21.8% din suprafața regiunii, județele Suceava și 

Neamț având cea mai semnificativă contribuție cu 9.4%, respectiv 4.4% din suprafață. 

Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt: turismul cultural (muzeistic, 

etnografic, artistic), religios, balneo-terapeutic, de agrement, de tranzit, agroturism. 

Sectoarele productive care ocupă locurile imediat următoare, în clasament, sunt prelucrarea 

lemnului, mecanică și industria textilă. Din punct de vedere al ocupării, predominantă este 

populația ocupată în agricultură, silvicultură și pescuit. 

Rețeaua ecologică Natura 2000 este o rețea europeană de arii naturale protejate, care 

cuprinde arii de protecție avifaunistică și arii speciale de conservare. În Regiunea Nord-Est 

există 55 de arii naturale protejate care au devenit situri Natura 2000. 
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Relief Clima Rețeaua Hidrografică Resurse naturale 

- zone de deal și 

câmpie care se 

pretează unei 

game largi de 

culturi agricole. 

-în zona 

muntoasă a 

regiunii 

(zona 

vestică a 

județelor 

Suceava, 

Neamț și 

Bacău), 

climatul 

este 

continental 

moderat, cu 

veri 

răcoroase și 

ierni bogate 

în 

precipitații 

sub forma 

de ninsoare. 

-opt cursuri importante 

de apă, repartizate pe 

direcția Nord-Sud, cele 

mai mari bazine 

hidrografice revenind 

Siretului (42.890 kmp) și 

Prutului (10.990 kmp). 

-Mangan în județele 

Neamț și Suceava; 

-Turbă în județele 

Botoșani și Suceava; 

-Zăcăminte de sisturi 

bituminoase la Tazlau-

Neamț; 

- zonele de munte 

cu peisaje 

spectaculoase sunt 

favorabile 

dezvoltării 

turismului. 

-în zona 

subcarpatică 

de dealuri și 

câmpie 

(părțile 

estice ale 

județelor 

Suceava, 

Neamț, 

-pe râul Bistrița s-a 

amenajat încă din anii '70 

o “salbă” de șapte 

microhidrocentrale și cel 

mai mare lac de 

acumulare al regiunii 

(„Izvoru Muntelui”), cu 

un volum la nivel normal 

-Sulfuri polimetalice în 

Județul Suceava; 

-Sare în județele Bacău 

și Suceava 

-Zăcământ de sulf în 

masivul Căliman; 

-Gaze naturale în 

județele Bacău și 

Neamț. 
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Bacău 

precum și 

întreg 

teritoriul 

județelor 

Botoșani, 

Iași, 

Vaslui), 

climatul 

este 

continental, 

cu veri 

călduroase 

și secetoase 

și ierni reci 

și de cele 

mai multe 

ori fără 

zăpadă. 

de retenție de 1.130 

mil.mc. 

-este caracterizată 

printr-o îmbinare 

armonioasă între 

toate formele de 

relief : 30% munți, 

30% relieful 

subcarpatic, iar 

40% podiș. 

temperatura 

medie 

anuală a 

aerului este 

de 2 ºC în 

zona de 

munte și de 

9 ºC în zona 

subcarpatică 

de dealuri și 

câmpie. 

 -Ape minerale 

carbogazoase în 

județele Neamt si 

Suceava. 
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-regiunea este 

delimitată 

geografic astfel: 

 Vest - 

Munții 

Carpați cu 

înălțimi 

apropiate 

de 2000 m 

în Nord 

(Vf. 

Pietrosu, 

Vf. Rarau, 

Vf. 

Giumalău, Vf. 

Ocolasu Mare, Vf. 

Hasmasu Mare) și 

cu o scădere de 

inălțime spre Sud 

(Munții Ciuc, 

Munții Trotusului 

și, în mica măsură, 

Munții Vrancei). 

 Jumătatea 

estică este 

împărțită 

în două 

mari zone: 

Câmpia 

colinară a 

Moldovei, 

în partea 

nordică și 

  -Ape minerale 

sulfuroase și 

feruginoase în județele 

Iași, Vaslui și Bacău. 
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Podișul 

Bârladului, 

în partea 

de Sud. 

 Nord –

Vest - 

Podișul 

Sucevei cu 

o inălțime 

medie de 

500 metri  

   -Materiale de 

constructii: Calcare; 

Argile; Gresii; Gipsuri; 

Nisipuri cuarțoase; 

Nisipuri pentru 

construcții. Acestea se 

găsesc în toate județele 

regiunii; 

Tabel nr. 2.3.8  Relieful  Regiunii NE,  sursă: INSSE, prelucrare proprie

 

 Teritoriul Regiunii Nord-Est prezintă un număr de 103 arii protejate Natura2000, din 

care 24 de situri de tipul arie de protecție specială avifaunistică (SPA) și 79 de tipul sit de 

importanță comunitară (SCI). Siturile de tip SPA ocupă o suprafață de aproximativ 297 mii 

ha – 8%, iar cele de tip SCI 265 mii ha – 7% din suprafața regională. 

 Există monumente ale naturii, zone naturale protejate de interes național, în Regiunea 

Nord-Est, mai exact Parcul Național Munții Călimani, Parcul Național Cheile Bicazului 

Hășmaș, Parcul Național Ceahlău. 

 Regiunea Nord-Est prezintă un potențial important turism balnear, datorită fondului de 

resurse disponibile. Climatul Regiunii este potrivit pentru tratamentele terapeutice și includ 

arii cu un bio-climat tonic, sedativ și de salină. Stațiuni importante cu potențial balneo-

climateric sunt: Slănic Moldova, Târgu Ocna, Sarata Bai, Strunga, Nicolina, Durău, Oglinzi, 
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Baltatesti și Negulești, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și centrul 

balnear de la Ghermănești. 

 La nivelul Regiunii Nord-Est discrepanțele de dezvoltare dintre vestul regiunii și estul 

regiunii se resimt mai ales în mediul rural.  

 Deținând un potențial turistic ridicat, care poate fi comparat cu alte zone turistice din 

țară și din străinătate, acesta se datorează condițiilor favorabile de care dispune Regiunea 

Nord Est, a frumuseții locurilor, zonelor montane din județul Bacău, Neamț, Suceava, 

precum și a inestimabilului patrimoniu cultural și religios existent care se îmbină armonios 

cu ospitalitatea, tradițiile populare, obiceiurile, specificul gastronomiei moldovenești, 

tradiționalele gustări de vinuri din podgoriile Cotnari și Huși. 

 Turismul rural și agroturismul, s-au dezvoltat în ultima perioadă în Regiunea Nord-Est, 

Bucovina fiind una dintre zonele agroturistice consacrate datorită arealelor cu caracteristici 

specifice, Țara Huților din nordul Sucevei (se întinde și în județul Maramureș, zona 

Moldovița – Izvoarele Sucevei în județul Suceava) ș.a. Masivul Ceahlău este o altă zonă 

importantă din regiune, Bicaz, Ceahlău și Durău fiind cunoscute drept cele mai speciale 

zone datorită frumuseții naturale. 

Principalele tipuri de turism care pot fi practicate aici sunt: 

1. Turism cultural 

 Muzeistic. 

 Etnografic. 

 Artistic. 

2. Turism religios 

 Mănăstirile: Putna, Neamț, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Humor, Arbore, Agapia, 

Văratec, Dragomirna, Bistrița, Zâmca. 

3. Turism balneo-terapeutic 

 Stațiunile: Vatra Dornei, Câmpulung-Moldovenesc, Balțătești, Oglinzi, Slănic 

Moldova, Târgu Ocna. 

4. Agroturism 

 De agreement, rural. 

5. Turism sportiv 
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 Alpinism, vânătoare, pescuit, sporturi extreme – zborul cu parapanta, rafting, orientare 

turistică, mountainbike, schi, ș.a. 

 

 

Figura nr. 2.3.10, Tipuri de turism, prelucrare proprie

Cultural Religios

Agroturism Sportiv

TURISM
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 Specificul deosebit al satelor din Regiunea Nord-Est, gradul de dotare al localităților, 

joacă un rol important în turismul de lungă durată cu activități sportive, agrement și implicit 

în optimizarea sănătății (Vatra Dornei, Solca, Cacica, Valea Bistriței).  În ceea ce privește 

domeniul economic tradițional al regiunii, industria de prelucrare a lemnului cunoaște o 

creștere semnificativă în ultimii ani, nu  numai din perspectiva locurilor de muncă (11.6% 

în 2004), ci și din punctul de vedere al cifrei de afaceri (100% mai mult decât în 2001 spre 

exemplu). Prin urmare, creșterea ponderii industriei de mobile în totalul de afacere 

evidențiază o valorificare masivă a lemnului.  

 Planul de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR Nord-Est) reprezintă instrumentul prin 

care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social, 

reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea Planului Național de 

Dezvoltare. PDR Nord-Est a fost realizat de către Direcția Plan Programare Fonduri 

Structurale din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est într-un larg cadru 

partenerial, stabilit conform Hotărârii de Guvern 1115/2004 privind elaborarea în 

parteneriat a Planului Național de Dezvoltare. 

 Pentru 2030, Regiunea NE își propune următoarele elemente: 

 “Un spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și 

să investești!” 

 Obiectivul general: derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un 

proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă 

la creșterea standardului de viață și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și 

inter-regionale.  

 Grupurile de lucru regionale au fost dezvoltate pe următoarele tematici: 

 Dezvoltarea infrastructurii și protejarea mediului 

 Dezvoltarea mediului de afaceri 

 Dezvoltarea turismului 

 Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale 

 Agricultura si dezvoltare rurală 

 În prezent, Regiunea Nord-Est se confruntă cu criza sanitară și economică generate de 

virusul SARS-CoV2, pandemie care a afectat sever consumul individual, investițiile, 

comerțul intracomunitar și fluxurile de capital.  

 De asemenea, numeroase domenii de activitate au fost diminuate sau oprite, afectate 

fiind în special următoarele sectoare: serviciile hoteliere de restaurant și catering, industria 

prelucrătoare, transportul, comerțul cu amănuntul. Prin urmare, datorită măsurilor de 
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disponibilizare sau de șomaj tehnic, o bună parte din populație se confruntă cu o reducere 

semnificativă a veniturilor. 

 Astfel, în recentul plan de redresare economică, Comisia Europeană susține pe baza 

lecțiilor învățate din pandemia COVID-19, un proces bazat pe transformarea digitală și 

neutralitatea climatică. Obiectivele Agendei Digitale Europa 2020 au fost preluate și 

adaptate situației actuale din Romania, subliniindu-se astfel impotanța pe care o au 

infrastructura și serviciile digitale  în educație, sănătate, economie, ocupare, etc.  

 Cele 4 arii definite în acest sens sunt: egurvernare, securitate cibernetică, cloud 

computing, open data,big data, interoperabilitate, TIC în educație, sănatate, cultură și e-

incluziune, etc. Planul Național de Dezvoltare stabilește cadrul strategic care fundamentează 

accesul țării noastre la asistența financiară din fondurile de tip structural acordate de 

Uniunea Europeană (PHARE, SAPARD, ISPA).  

 Acesta constituie documentul pe baza căruia se va negocia asistența financiară acordată 

României în calitate de Stat Membru și destinată implementării politicilor europene. 

 Obiectivul general constă în continuarea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-

un proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la 

creșterea standardului de viață și implicit la reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și 

interregionale. 
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Figura nr. 2.3.11  Obiective strategie UE,  sursă: mfe.gov.ro, prelucrare proprie

OP 1: O Europă mai 
inteligentă

•Dezvoltarea capacitaților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate.

•Fructificarea avantajelor digitalizarii, în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor și al guvernelor.

•Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor.

•Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat.

OP 2: O Europă cu 
emisii scăzute de 

carbon și mai 
ecologică

•Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de sera.

•Imbunătațirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 

poluării.

•Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile.

OP 3: O Europă mai 
conectată

•Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale 
durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 
mobilității.

OP4:  O Europă mai 
socială

•Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și invățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurii.

OP:  Europă mai 
aproape de cetățeni

•Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității în zonele urbane.

•Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului si 

securității în afara zonelor urbane

•Asigurarea funcționării sistemului de management.
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3. CONTEXTUL JUDEȚEAN GENERAL PRIVIND 

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR RURALE 
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 3.1 Caracterizarea generală a județului Bacău 

 

 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.  
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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 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. 

 Așezare 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 cărui hotar urmăreşte o linie sinuoasă 

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

urmăreşte în general culmile Munților Ciuc şi Nemira delimitând teritoriul de cel al 

Județului Covasna şi Harghita. 

În aceste limite, suprafaţa totală a judeţului este de 6.621 kmp, cu reşedinţa în 

Municipiul Bacău. Cu această suprafaţă, Județul 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 Podișul Moldovei, 

dispuse pe direcţie N-S dau teritoriului un peisaj 

deosebit de armonios.  

Altitudinile reliefului variind în funcţie de 

forme, între 1664 m din Vf. Grinduş al Munților 

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. Totodată Județul Bacău dispune 

de 5 orașe și 85 de comune. 

 

 Caracteristici geografice 

a. 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 

Podișul Moldovei (E).  

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

precumpănitor componente ale grupei Munților 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 Depresiunea Dărmăneşti.  

Grupa Munților Trotuşului cuprinde culmile: Goşmanului (N), Tarcău (N), Ciuc (V), 

Nemira (SV), iar în partea sudică se află în proporţie de 6% culmi ale Munților Vrancei. 

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

de Târgu 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 - Târgu 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 Culmea Pietricica cu versanţi puternic înclinaţi şi înălţimi mari pe conglomerate 
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(Capăta 740 m şi Cărunta 717m) separată de Carpaţi prin Depresiunea Tazlău. La sud de Râul 

Trotuş se află Dealul Ouşoru separată de munţi prin Depresiunea Caşin.  

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

subdiviziuni: Culmea Siretului (11% din suprafața Județului), vestul Colinelor Tutovei, iar în 

N o mică suprafaţă din Podişul Central Moldovenesc – Colinele 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 Podișul 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. 

b. Clima 

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 vestică, în sectorul de climă 

montană, ţinutul climatic al munţilor cu altitudini medii, acoperiţi cu păduri.  

Regimul climatic general al Județului 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; 
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 dinamica atmosferică – frecvenţa medie anuală vânturilor determină o  predominare 

accentuată a circulaţiei aerului dinspre N, NV, NE şi mai  limitat din S şi SE. 

 

c. Hidrografia 

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.  

Râul 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.  

Râul 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;  

 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: 

 Râul Siret 125 km; 

 Râul Bistriţa 45 km;  

 Râul Trotuş 125 km; 

 celelalte ape 2.201 km;  

d. 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 Lacul 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. 
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e. Flora și fauna 

 Flora 

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 Colinele 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.  

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. 

 Rezervații 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). 

 Solurile 

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

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

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. 

 Economia Județului Bacău 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat la sfârșitul lunii iunie 2019, 

principalii indicatori economico – sociali în profil teritorial până pentru perioada 2019 – 

2022. Conform cifrelor oficiale, județul Bacău se situează pe locul doi în regiunea Nord-
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Est, după Iași. În ceea ce privește PIB-ul, județul Bacău pleacă de la o valoare de 20.208 

milioane de lei la finele lui 2019 și ajunge la 25.529 milioane de lei în 2022, conform 

prognozei. Astfel, peste 3 ani, județul Bacău va ocupa locul doi în regiune după PIB, în 

spatele Iașului care va avea un produs intern brut de peste 40.000 de milioane în 2022. Cel 

mai sărac județ rămâne Vaslui, cu un PIB de 12.093 milioane lei. În ceea ce privește numărul 

de salariați, județul Bacău va ocupa tot poziția secundă după Iași. Dacă la sfârșitul anului 

2019 au fost 112.000 de angajați, se prognozează că în 2022 numărul acestora va ajunge la 

123.000 de salariați. Potrivit acelorași estimări, Iașul va avea peste trei ani un număr total 

de 189.200 angajați, Suceava – 118.400 angajați, Neamț – 94.700, Botoșani 63.700 angajați 

și Vaslui doar 61.000. 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2020 populația activă a ocupării 

forței de muncă la nivelul Județului Bacău a fost de 213.200 mii de persoane. Totodată 

valoarea ratei șomajului a fost de 1,97%, numărul total înregistrat fiind de 11.505 mii de 

persoane. 

 

 

Figura nr. 3.1.1, Situația populației active/șomere, Sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrare 

proprie 

 

Ținând cont de principalele resurse care au ajutat de-a lungul timpului la dezvoltarea 

economică a județului Bacău, menționăm în continuare că, în trecut existența industriei 

petroliere a fost cunoscută pe teritoriul județului ca atingând o maximă producție în anul 

1988. În prezent cele două mari rafinării care au prelucrat țițeiul pe teritoriul județului sunt 

închise, una din ele procesând în continuare clorură de sodiu. Extracția sării este o activitate 

95%

5%

Situația populației active/șomere

Populație activă

Șomeri

 
 

64



 

   
 

cunoscută în județul Bacău de la începutul secolului al XIV-lea. În prezent, instalațiile de 

preparare au o capacitate de 370 mii tone anual. Un rol important au și industria nutrițională, 

industria de lemn și de hârtie, industria textilă, industria mecanică și industria aeronautică 

care au cunoscut o stabilizare după căderea perioadei comuniste cât și o continuă dezvoltare. 

În ceea ce privește agricultura județului Bacău, acesta dispune de o suprafață de 320.597 ha. 

Pădurile, care ocupă o suprafață de 267.000 ha, reprezintă una din bogățiile cele mai mari 

ale județului. 

Varietatea peisajului, stațiunile balneare, monumentele istorice și de artă conferă 

județului Bacău titlul de județ turistic, principalele regiuni turistice fiind Slănic-Moldova, 

pentru izvoarele sale de ape curative, Poiana-Sărată, Târgu Ocna și Poiana Uzului. Pe 

teritoriul județului se găsesc 14 hoteluri cu 2.431 de locuri, 21 de cabane turistice cu 1.292 

locuri, 4 hanuri și moteluri cu 114 locuri, 4 locuri de campare cu 634 locuri, 6 tabere școlare 

și o pensiune turistică cu 28 de locuri. 

Enumerăm în continuare principalele atracții turistice: 

 Muzeul De Științe ale Naturii; 

 Muzeul de Istorie; 

 Muzeul de Arte; 

 Casa memorială George Bacovia; 

 Casa memorială Nicu Enea; 

 Biserica Precista; 

Județul Bacău se bucură și de existența Aeroportului Internațional George Enescu care 

aduce o contribuție semnificativă la economia acestuia. 

 Sănătate 

În anul 2019, serviciile de sănătate numărau în județul Bacău 7 spitale publice, 1 

ambulatoriu de specialitate, 8 ambulatorii integrate spitalelor, 6 dispensare medicale, 2 

centre de sănătate mintală, 1 centru medical de specialitate, 36 cabinete medicale școlare, 1 

cabinet medical studențesc, 9 farmacii, 1 punct farmaceutic, 45 de laboratoare medicale, 1 

centru de transfuzie și încă alte 7 tipuri de cabinet medicale. 

 Educație 

Judeţul Bacău şi în special Municipiul Bacău este reprezintat 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 
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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) și biologie.  

O importanţă in evoluţia învăţământului superior băcăuan, îl constitue înfiinţarea 

Universităţii „George Bacovia” prima universitate privată din judeţ care în prezent 

cuprinde patru specializări în cadrul studiilor de licență, patru în cele de master și 2 în cele 

de doctorat. 

 Turismul 

Datorită poziționării geografice, județul Bacău oferă forme variate de petrecere a 

timpului liber, tratament şi recuperare medicală, incursiune în istoria şi cultura românească 

şi pelerinaj spiritual. Cheile şi Cascada Slănicului, traseele montane în Munții Nemira, 

izvoarele minerale, centrele de tratament, casele memoriale, castelele, bisericile şi 

mănăstirile reprezintă adevarate motive pentru vizitarea acestor locuri. Municipiul Bacău, 

reşedința județului, este un oraş industrial şi al serviciilor, ce beneficiază şi de un 

diversificat potențial turistic, însă mai redus în comparație cu celelalte municipii din 

regiune. Astfel, în prezent Bacăul este doar un punct de tranzit în marile circuite naționale, 

dar potențialul acestuia poate fi exploatat mai mult printr-o promovare corespunzătoare. 

Accentuând varietatea cadrului natural, precum şi bogăţia elementelor cu 

caracteristic istoric şi social – cultural, judeţul conferă un potenţial turistic aparte. 

Enumerăm în continuare principalele zone turistice ale județului: 

 Subzona Trotuş-Slănic constituie aria turistică principală prin obiectivele diverse de la 

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

tradiţionale), Oituz (Monumentul Eroilor căzuţi în Primul război mondial), Dofteana 

(Parcul Dendrologic), Dărmăneşti (Muzeul Etnografic, Poiana Uzului (L.Bălătău), 

Mânăstirea Caşin (mănăstirea), Târgu 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 turistică. 
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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). 

 

Figura nr. 3.1.2, Slănic Moldova, Sursa: https://invacante.ro/slanic-moldova-2/ 

 

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 aproximativ 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 într-un perimetru destul de restâns. Principalele tipuri de izvoare:  

ape clorosodice, alcaline, calcaroase, carbogazoase, slab sulfuroase,bro-murate, iodate 

(unice în ţară şi în Europa); 

 ape alcaline clorurate, carbogazoase, hipotone (asemenea locației Vichy – Franţa); 

 ape alcaline slab feruginoase, necarbogazoase; 

 ape sulfuroase;  

 ape feruginoase; 

 ape vitriolice feruginoase şi silicioase;  

 ape oligominerale reci (Izvorul 300 Scări) . 

Salina Târgu Ocna, mina de sare supranumită şi inima sării, minunea din adâncul 

pământului, oraşul scufundat în adâncuri, reprezintă un punct turistic important.  
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Figura nr. 3.1.3, Salina Târgu Ocna, Sursa: https://www.moldaviabest.ro/salina-targu-ocna/ 

 

Salina se întinde pe o suprafață de 8.900 mp, având adâncimea pe verticală de 240 

m, iar temperatura medie de 12 grade C. Caracteristicile benefice ale salinei sunt: 

temperaturile cu variații minime, valorile umidității relative ale aerului cu variații sub 10%, 

variația extrem de redusă a cantității de oxigen, precum și a aerosolului salin, absența totală 

de alergeni, vitezele extrem de reduse ale curenților de aer.  

Subzona Tazlău unde se regăsește casa Rosetti-Tescanu în care a trăit şi lucrat 

marele compozitor George Enescu. 

 

 

Figura nr. 3.1.4, Casa Rosetti-Tescanu, Sursa:https://cnipttirguocna.ro/casa-memoriala-rosetti-enescu-

tescani/ 
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Subzona Culuarului Bistriţa include Municipiul Bacău şi împrejurimi cu numeroase 

muzee, case memoriale, parcuri, staţiuni dendrologice – Hemeiuş sau Grădina Botanică 

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

  

 

Figura nt. 3.1.5 Parc din județul Bacău, Sursa:http://www.dozadebine.ro/gradina-botanica-intr-o-comuna-

bacauana/ 

Subzona turistică Bîrlad este marcată de cele două cetăţi dacice „Zargedava” de la 

Brad-Negri şi Răcătău la care se adaugă numeroase biserici de lemn. 

 

3.2 Județul Bacău: Dezvoltarea comunităților rurale 

 

Zonele rurale din toată Europa suferă schimbări rapide. Pe de o parte, provocările 

persistente, precum infrastructura slabă, serviciile rurale de calitate scăzută și emigrarea 

tinerilor, continuă să pună sub presiune multe comunități rurale și accelerează rapid declinul 

acestora. Pe de altă parte, există și oportunități noi și interesante pentru oamenii din mediul 

rural și pentru întreprinderile rurale care rezultă din „factorii cheie ai schimbării rurale din 

secolul XXI”, factori ce includ o serie de modificări de valori sociale și preferințe ale 

consumatorilor, impactul tehnologiilor digitale, imperativul dezvoltării economiilor 

circulare și  emisiilor reduse de carbon, bioeconomia emergentă și așa mai departe. Politica 

de dezvoltare rurală a UE are o înregistrare de lungă durată a stimulării diverselor forme de 

inovare, ca răspuns la astfel de provocări și oportunități, și o inițiativă relativ nouă care are 

potențial să adauge – și să se bazeze pe – acest concept de „Sate inteligente”. Pe scurt, 
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Satele Inteligente pot fi înțelese ca și „comunități rurale care refuză să aștepte să se întâmple 

o schimbare”. Astfel de comunități sunt formate din oameni din mediul rural care iau 

inițiativa de a se mobiliza și de a explora soluții practice pentru provocările de zi cu zi cu 

care se confruntă, precum și de a profita de noi oportunități pentru îmbunătățirea calității 

lor de viață și a nivelului de trai. Și, desigur, există mii de comunități rurale din UE care fac 

acest lucru în diferite moduri. 

În semn de recunoaștere a fenomenului în creștere al satelor inteligente, Comisia 

Europeană a lansat o acțiune a UE pentru satele inteligente în primăvara lui 2017, iar acest 

lucru a atras un interes larg, de la instituțiile UE, guvernele naționale și regionale până la 

părțile interesate din teren. Satele inteligente au fost evidențiate în continuare în 

Comunicarea Comisiei privind viitorul alimentelor și agriculturii (noiembrie 2017) ca o 

prioritate pentru a ajuta „comunitățile locale să abordeze problemele legate de conectivitatea 

în bandă largă inadecvată, oportunități de angajare și furnizarea de servicii într-un mod clar 

și cuprinzător”. Conceptul de „Sate inteligente” este acum încorporat în proiectul de 

legislație pentru politica agricolă comună post-2020 (PAC), iar statele membre vor avea, 

prin urmare, oportunitatea de a pune la dispoziție sprijinul în planurile strategice ale PAC 

pentru comunitățile rurale care doresc să dezvolte sate inteligente. Spaţiul rural al României 

are un potenţial extraordinar care trebuie pus în valoare şi exploatat durabil, atât pentru a 

reînvia fiinţa identitară a românilor, cât şi 

pentru a creşte calitatea vieţii acestora. 

Dezvoltarea comunitară urmăreşte exact 

acest lucru, cu atât mai mult în mediul 

rural; este un proces formativ care are ca 

scop creşterea calităţii vieţii pentru toţi 

membrii unei comunităţi şi presupune 

crearea capacităţii membrilor 

comunităţilor de a fi proactivi. Valorile pe 

care se bazează dezvoltarea comunitară şi, în acelaşi timp, le promovează în rândul 

membrilor şi actorilor dintr-o comunitate rurală sunt: participare civică, spirit de iniţiativă, 

voluntariat, abordare participativă, echitate şi coeziune socială, oportunităţi egale, abordarea 

dezvoltării de jos în sus, responsabilitatea socială a tuturor membrilor comunităţii, 

potenţialul latent al comunităţii (cunoaşterea existentă la nivel local) şi încrederea că 

membrii comunităţii sunt cei mai potriviţi să găsescă cele mai bune soluţii la problemele cu 

care se confruntă. 
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Actorii sectorului non-profit care lucrează în mediul rural folosesc adesea procesele 

specifice dezvoltării comunitare în proiectele lor curente. Există mai multe tipuri de 

metodologii specifice dezvoltării comunitare; toate se bazează pe învăţarea experienţială, 

ceea ce duce la construirea capacităţii actorilor din mediul rural şi asigură, în plus, 

sustenabilitatea demersului, având următoarele avantaje: 

 Creează obişnuinţa actorilor din comunitate de a aborda dezvoltarea comunităţii într-o 

manieră integrată şi participativă, care generează responsabilitate pe termen lung şi o 

bună gestiune a resurselor locale; 

 Promovează cetăţenia activă şi favorizează creşterea calităţii democraţiei locale prin 

dialogul de la egal la egal al cetăţenilor cu reprezentanţii autorităţilor locale, prin 

parteneriatele dintre actorii locali şi autorităţi – astfel crescând gradul de legitimitate al 

autorităţii locale; 

 Favorizează implicarea persoanelor direct afectate în analiza nevoilor, în propunerea de 

soluţii, în luarea deciziilor şi în implementarea soluţiilor alese, aducând astfel pe agenda 

publică adevăratele priorităţi ale comunităţii; 

 Conduce la formarea unor structuri formale sau informale durabile (grupuri de 

iniţiativă, organizaţii comunitare înființate conform legii asociațiilor și fundațiilor sau 

altor legi speciale, precum cea care reglementează activitatea FRDS) care pot acţiona 

pe termen lung, cu resurse relativ puţine şi care, în plus, au competenţe pentru atragerea 

de noi resurse în comunitate; 

 Promovează şi apără drepturile grupurilor dezavantajate, promovează incluziunea 

socială activă; 

 Contribuie la cunoaşterea şi promovarea conceptelor şi instrumentelor de dezvoltare 

durabilă şi de responsabilitate socială; 

 Contribuie la identificarea, cunoașterea şi valorificarea resurselor locale şi la utilizarea 

patrimoniului local, istoric, cultural, natural, etnic etc., ca instrument de dezvoltare 

durabilă a comunității. 

 Pregăteşte şi consolidează capactitatea actorilor locali şi a membrilor comunităţii de a-

şi construi noi strategii şi noi abordări în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

în funcţie de dinamica comunităţii, de experienţele anterioare, de noi resurse. 

În județul Bacău sunt 87 de comune. Acesta exploatează o suprafață agricolă totală 

de 267.190,60 ha, din care teren arabil 144.093,64, grădini familiale 6.045,95, pășuni și 

fânețe 109.045,53 și 8.005,48 culturi permanente. 
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În Uniunea Europeană, dezvoltarea rurală a devenit al doilea pilon al Politicii Agricole 

Comune. Obiectivul major al MAPDR, raportat la noua orientare a PAC, este 

implementarea unei dezvoltări rurale durabile, prin asigurarea pe termen lung a dezvoltării 

și stabilității sociale, economice și culturale a spațiului rural, în conexiune directă cu 

protecția și conservarea mediului și peisajelor, a menținerii fertilității solului, păstrării 

tradițiilor și patrimoniului cultural românesc. 

Principiile urmărite de MAPDR pentru aplicarea unei politici de dezvoltare durabilă, 

vizează: 

 multifuncționalitatea agriculturii; 

 abordarea multisectorială și integrată a economiei rurale; 

 flexibilitatea financiară; 

 transparența în elaborarea, implementarea și gestionarea fondurilor; 

Conform INSSE, ultimul raport publicat în anul 2019, referitor la suprafețele cultivate 

ne indică faptul că cerealele pentru boabe sunt principalele culturi pe teritoriul județului 

Bacău. 

Figura nr. 3.2.1, Principalele culturi agicole, Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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4. PROFILUL COMUNEI SASCUT ȘI ANALIZA 

SITUAȚIEI EXISTENTE 
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4.1 Date geografice și încadrarea în teritoriu 

 

Comuna Sascut este situată în extremitatea sudică a judeţului Bacău, în lunca şi pe 

terasele de pe dreapta râului Siret, la poalele de sud-est ale Culmii Pietricica, pe pâraiele 

Conţeşti şi Valea Păncești, la o distanță de 46 km de Municipiul Bacău și la 42 km de 

Municipiul Onești.  

Comuna Sascut face parte 

din Regiunea Nord-Est, regiune de 

dezvoltare cu cea mai mare 

suprafață din România (36.850 km). Din 

punct de vedere administrativ, comuna 

Sascut se află la marginea de sud a judeţului, la limită cu judeţul Vrancea, pe malul drept al 

Siretului, în dreptul lacului de acumulare Bereşti, acolo unde Siretul primeşte apele 

afluenţilor Râul Fântânele şi Conţeşti, care curg în întregime pe teritoriul ei. 

Vecinătățile teritoriului comunei sunt:  

 

La Nord – comuna Valea Seacă; 

La Vest – comuna Căiuți și comuna Coțofănești; 

 

La Sud-Vest – comuna Urechești; 

 

La Sud-Est – comuna Tătărăști; 

 

La Sud - județul Vrancea; 

 

La Nord-Est – comuna Corbasca; 

 

Tabel nr. 4.1.1 Vecinii comunei Sascut, prelucrare proprie 

Comuna Sascut are în componență șapte sate: Sascut, Bereşti, Conţeşti, Pănceşti, 

Sascut-Sat (cu cătunele Balcuta şi Fântânele), Schineni şi Valea Nacului. 
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Potrivit împărțirii administrative, comuna Sascut este formată din șapte localități. 

Acestea sunt:  

 Localitatea Sascut – sat reședință de comună, localitate de rang IV;  

 Localitatea Berești - localitate de rang V, situată la aproximativ 4,4 km față de centrul 

administrativ al comunei, spre est;  

 Localitatea Conţeşti - localitate de rang V, situată la aproximativ 7 km față de centrul 

administrativ al comunei, spre sud;  

 Localitatea Pănceşti - localitate de rang V, situată la aproximativ 3,3 km față de centrul 

administrativ al comunei, spre vest;  

 Localitatea Sascut-Sat - localitate de rang V, situată la aproximativ 4 km față de 

centrul administrativ al comunei, spre sud-vest;  

 Localitatea Schineni - localitate de rang V, situată la aproximativ 2,4 km față de 

centrul administrativ al comunei, spre sud;  

 Localitatea Valea Nacului - localitate de rang V, situată la aproximativ 6 km față de 

centrul administrativ al comunei, spre sud-vest. 

Până în data de 16 februarie 1968 comuna Sascut s-a numit Sascut-Târg.  

Din punct de vedere al accesibilității rutiere, comuna Sascut este traversată de 1 drum 

național și 1 drum județeam, respectiv:  

 DN 2: limită jud. Vrancea – Sascut -Bacău – Filipești - limită jud. Neamț  

 DJ119A: Urechești (DN 11A) – Conțești -Sascut Sat 

- Sascut – Berești – Limita jud. Vrancea (Cornii de 

Jos).  

Traversată de şoseaua naţională DN2, care leagă 

Bacăul de Focşani,  Șa Sascut, acest drum se intersectează 

cu şoseaua judeţeană DJ119A, care duce spre sud-vest la 

Urecheşti (unde se termină în DN11A) şi spre sud-est în 

judeţul Vrancea la Homocea. 

Pe cale feroviară, legăturile naționale se realizează 

prin rețeaua CFR, magistrala 500, ce străbate județele: Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, 

Bacău, Neamț, Iași, Suceava. 

Figura nr. 4.1.2 Harta județul Bacău, 

sursă Sursa: 

http://www.dadrbacau.ro/bacau.php 
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Figura nr. 4.1.3 Gara Sascut, sursă: Strategia de dezoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

Buna conectivitate cu exteriorul, alături de accesibilitatea internă, reprezintă una dintre 

importantele premise de dezvoltare locală, acestea înlesnind accesul producătorilor și 

produselor locale la principalele piețe de desfacere externe și la centrele de dezvoltare și 

asigurând fluxul și potențialul de cooperare al acestora în cadrul teritoriului. 

Distanța către municipiile și orașele din județul Bacău:  

Oraș 
Km 

Bacău 
46 

Onești 
42 

Moinești 
83 

Comănești 
79 

Buhuși 
74 

Dărmănești 
73 

Târgu Ocna 
54 

Slănic-Moldova 
73 

Tabel nr. 4.1.1 Distanța dintre municipii, sursă: Strategia de dezoltare Locală a comunei Sascut 2014-

20, prelucrare proprie 

 

Cel mai apropiat aeroport de comuna Sascut este Aeroportul Bacău. Distanța dintre 

Comuna Sascut și Aeroportul Bacău este de 46 km și poate fi parcursă cu mașina în 

aproximativ o oră. Rutele directe disponibile de pe aeroportul Bacău spre oraşe europene 

din cadrul unor ţări dezvoltate economic, reprezintă un real suport pentru atragerea 
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investitorilor străini în zonă cu efecte directe asupra impulsionării mediului de afaceri şi a 

diversificării domeniilor investiţionale.  

O alternativă mai îndepărtată pentru rute aeriene este şi Aeroportul Internaţional din 

Iaşi, aflat la o distanţă de 174 km de comuna Sascut. Acesta operează zboruri atât pe rute 

interne cât şi pe rute externe. 

 

4.2 Repere istorice 

Prima atestare documentară a comunei Sascut datează din 11 aprilie 1639. Sascut era 

un sat răzeşesc dar, prin pătrunderea marilor familii boiereşti, satul a devenit o localitate de 

clacaşi. Dafina Buhuş, soţia domnitorului Moldovei, Eustatie Dabija, a cumpărat aproape 

tot satul Sascut. În primele decenii ale sec. al XIX-lea, Costache Aslan, rudă cu domnitorul 

Moldovei, Ioniţă Sandu Sturdza, obţine un hrisov domnesc pentru a-şi deschide târg pe 

moşia sa de la Sascut. 

La sfârşitul sec. al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Răcăciuni a judeţului Putna 

şi era formată din satele Bălcuţa, Conţeşti, Fântânele, Sascut, Schineni şi Valea Nacului, 

având în formată din satele Bălcuţa, Conţeşti, Fântânele, Sascut, Schineni şi Valea Nacului, 

având în total 2.414 locuitori. În comună erau o fabrică de zahăr, trei biserici şi o şcoală 

mixtă cu 109 elevi.  

 

Fotografia nr. 4.2 .1, Fabrica de zahăr Sascut, Sursa: http://www.desteptarea.ro 
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La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcţionau în aceeaşi plasă şi comunele 

Bereşti şi Pănceşti. Comuna Păncești era formată din satele Fântânele, Păncești şi Târgu 

Păncești, cu 2.069 de locuitori ce trăiau în 548 de case; aici existau o biserică şi o şcoală mixtă 

cu 77 de elevi. 

La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcţionau în aceeaşi plasă şi comunele 

Bereşti şi Pănceşti. Comuna Păncești era formată din satele Fântânele, Păncești şi Târgu 

Păncești, cu 2.069 de locuitori ce trăiau în 548 de case; aici existau o biserică şi o şcoală mixtă 

cu 77 de elevi. 

Comuna Bereşti avea doar satul de reşedinţă, o biserică şi o populaţie de 872 de locuitori 

ce trăiau în 205 case7.  

Anuarul Socec consemnează comunele în plasa Trotuş a aceluiaşi judeţ. Comuna Sascut 

avea 2.621 de locuitori în satele Bălcuţa, Conţeşti, Fântânele, Sascut, Schineni, Târgu Sascut 

şi Valea Nacului8; comuna Păncești avea aceeaşi alcătuire şi 2.494 de locuitori9; iar comuna 

Bereşti, cu unicul ei sat, avea 868 de locuitori10.  

În anul 1950, comuna a fost transferată raionului Adjud din regiunea Putna, apoi (după 

1952) din regiunea Bârlad şi (după 1956) din regiunea Bacău. În 1968, comunele au trecut la 

judeţul Bacău, iar comunele Păncești şi Bereşti au fost desfiinţate, iar satele lor au trecut la 

comuna Sascut; au fost desfiinţate satele Bălcuţa şi Fântânele (comasate cu Sascut-Sat), iar 

satele Pănceşti-Târg şi Sascut-Târg au fost comasate şi au format satul Sascut11.  

Comuna Sascut ocupa o suprafaţă totală de 10.783,79 ha.  
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Fotografia nr. 4.2.2 – Recoltarea sfeclei de zahăr 

Sursa: http://www.desteptarea.ro 

 

Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 

2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 

2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei 

Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, în comuna Sascut 

se regăsesc următoarele monumente istorice:  

 BC-I-s-B-00745 - Aşezare medievală, sat SASCUT, comuna SASCUT, în dreapta 

șoselei Sascut-Berești, pe terasa superioară a râului Siret, în spatele fermei zootehnice, 

datată din sec. XIV - XV;  

 BC-II-m-B-00790 - Biserica "Sf. Pantelimon”, sat BEREŞTI, comuna SASCUT, 

datează din anul 1859;  

 BC-II-m-B-00896 - Conacul Elias, sat SASCUT, comuna SASCUT, datează din sec. 

XIX;  

 BC-II-m-B-00898 - Biserica "Sf. Nicolae”, sat SASCUT, comuna SASCUT, datează 

din anul 1809;  

 BC-II-m-B-00897 - Şcoală, sat SASCUT, comuna SASCUT, Str. Jaques M. Elias 2, 

datează din anul 1906;  
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 BC-IV-m-B-00941 - Monumentul eroilor din războiul pentru independență, sat 

SASCUT, comuna SASCUT, datează din anul 1910;  

În ceea ce privește evoluția spațială a comunei, s-a evidențiat o evoluție social economică ce a  

determinat în timp configurarea morfostructurală a localităților. Caracteristica principal a acestor 

localități este dezvoltarea dezechilibrată a lor, care în timp conduce la o unificare și exacerbare a 

dimensiunilor lor. 

 

4.3 Relief 

Teritoriul administrativ al comunei din punct de vedere geomorfologic face parte din 

platforma Pănceşti şi Lunca Siretului şi se desfăşoară pe trei unităţi de relief distincte şi anume:  

 Lunca Siretului;  

 Terasele Siretului;  

 Sectorul colinar premontan.  

Teritoriul comunei Sascut se încadrează geografic între terminația sudică a Culmei 

Pietricica și lunca râului Siret.  

Geomorfologic, teritoriul cuprinde atât zona de luncă, formată din roci sedimentare 

aluvionare, cât și zona de terasă, formată din sedimente eoliene sau nisipoase-argiloase și zona 

deluroasă, formată din roci sedimentare de origine lacustră, roci care formează fundamentul 

Sarmațian și Pliocen al zonei subcarpatice. Relieful este în procent de aproximativ 40% 

deluros, cu înălțimi de cca. 250 metri în zona central-vestică, cu folosință în majoritate agricolă 

și cu înălțimi mai mari în partea vestică, în majoritate împădurit. Despărțirea de teritoriul 

comunelor de pe valea Trotușului (Coțofănești, Căiuți și Ștefan cel Mare), se face în general 

pe culmea dealurilor cu înălțimi de 350-400 metri13.  

Zona deluroasă este brăzdată 

de multe văi de mică întindere, toate 

colectate de cele două văi 

principale – pârâurile Pănceștilor 

și Fântânelelor, cu lungimea de cca. 

14 km pe direcția vest-est, afluenți de 

mal drept ai Siretului.  

În general, zona intravilană 

este ușor accesibilă drumurile 
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principale din și dintre sate sunt destul de bine întreținute, iar ulițele sunt scurte și cu pante 

reduse. 

Intravilanul celor șapte sate ale comunei, se dezvoltă în principal pe un relief plan, orizontal 

sau cu înclinări de 5-10%, cu stabilitatea foarte bună. 

 

4.4 Rețeaua hidrografică 

Hidrografia teritoriului comunei Sascut este direct legată de râul Siret, care delimitează, 

prin lacul de acumulare Berești, partea estică a extravilanului; această legătură se exprimă atât 

prin apele de suprafață – toate văile sunt colectate spre valea Siretului, cât și prin apele 

subterane, care în partea estică, pe terasele inferioară și medie sunt legate de pânza de infiltrație 

a luncii Siretului.  

Lacul Bereşti are o lungime de aproximativ 15 kilometri şi lăţimi medii de 1 kilometru14. 

Caracteristic acestui lac este acumularea redusă a poluanţilor, fapt deosebit de favorabil faunei 

din zonă. Acesta este supus unui proces de colmatare mai lent, fapt ce conduce la existenţa 

unui relief subacvatic accentuat şi la prezenţa unor zone întinse cu adâncimi mari, de peste 10 

metri. Lacului Bereşti oferă vizitatorilor peisaje deosebite în care alternează pădurea specifică 

zonei de deal, golfuri sălbatice sau versanţi abrupţi. 

Luciul de apă și zonele din coada lacului sunt incluse în aria naturală protejată „Lacurile de 

acumulare Buhuși – Bacău – Berești”, făcând parte integrantă din rețeaua europeană de arii 

protejate Natura 2000. Suprafața totală a zonei inclusă în sit este de 2.253,7 ha. Lacul are o 

importanță deosebită pentru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nr. 4.2.3, Lacul Berești 

Sursa: http://cre.naturabacau.ro 
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cele aproximativ 160 de specii de păsări identificate aici, planul de management desemnând un 

perimetru de 221,4 ha ca fiind zona de cuibărit și o suprafață de 1441,5 ha ca zona de iernare 

și pasaj. Habitatele prielnice oferă condiții deosebite pentru fauna piscicolă, amfibieni sau 

mamifere acvatice, în zonă fiind semnalate inclusiv vidre15.  

 

Caracteristici geotehnice  

La nivelul comunei Sascut există patru unități stratigrafice, care cuprind atât intravilanul 

cât și extravilanul și anume: 

 Complexul aluviunilor grosiere, care alcătuiește în totalitate terasa inferioară a 

Siretului;  

 Complexul nisipos-argilos, care alcătuiește o fâșie ce se identifică terasei medii;  

 Complexul pământurilor loessoide, asimilat terasei superioare; de remarcat că în special 

în zona Păncești, erosiunea a îndepărtat în mare parte acest strat, indetificând până în 

apropierea suprafeței, stratul grosier de pietriș cu nisip, din baza terasei superioare;  

 Complexul argilos deluvial, care alcătuiește stratigrafia cuaternarului zonei deluroase 

și a văilor din partea vestică, precum și rocile de bază ale acestor zone.  

În ceea ce privește factorii de risc natural, comuna Sascut se află în zona cu risc seismic, printre 

care zonele cu potențiale riscuri naturale, sunt reflectate în alunecări de teren sau inundații în zona 

pârâurilor  care ar putea afecta intravilanul. 

 

4.5 Clima 

Comuna Sascut se încadrează într-un climat temperat continental caracteristic zonei de 

silvostepă; aceasta se datorează predominării influenţei directe a maselor de aer continental, de 

origine asiatică, care în general, iarna sunt uscate şi reci, iar vara sunt calde sau chiar foarte 

calde şi uscate. Ca urmare, precipitaţiile sunt reduse; iarna acestea cad sub formă de zăpadă 

care este frecvent viscolită. Pe parcursul anului repartiţia precipitaţiilor este neuniformă, 

înregistrându-se perioade secetoase cu o frecvenţă mai mare vara.  

În anotimpurile de tranziție se resimt influențele maselor de aer temperat-oceanice, iar în 

anotimpul cald cele tropical-uscate. În timpul iernii, sunt frecvente advecțiile de aer temperat-

continental din nord-est și est.  

Un factor important care accentuează caracterul excesiv al climatului din sezonul rece este 

substratul, dominant neted și cu pondere ridicată a suprafețelor acvatice. Acestea favorizează 

intensificările vântului și scăderile accentuate de temperatură. 
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 Temperatura medie anuală de 9,1 grade Celsius şi media precipitaţiilor în jur de 500 

ml/mp/an.  

 Luna cu cele mai bogate precipitaţii este luna iunie, iar luna cea mai săracă fiind luna 

februarie. Precipitațiile medii anuale sunt relativ reduse.  

 Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest. Vânturile sunt puternic influenţate 

de relief atât în privinţa direcţiei, cât şi a vitezei.  

 Zona este străbătută de curenți reci, în special în partea estică, unde acționează curenții 

din lungul văii Siretului. Climatul zonei se caracterizează prin alternanțe de ierni 

viscolite și apoi moderate.  

 Adâncimea maximă de îngheț este de 0.80-0.90 m, conform STAS 6054/77, „Adâncimi 

maxime de îngheț”.  

 Încărcarea dată de zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR = 50 ani: 2,5 

kN/mp. 

 

4.6 Resurse naturale 

Resusele naturale constituie o componentă importantă a bogăției unei țări. De aceea, 

valorificarea acestor resurse prin exploatarea atât a materiilor prime neregenerabile, cât și a 

celor regenerabile și prelucrarea lor în procese necesare vieții, determină în mare măsură stadiul 

de dezvoltare economică și socială, starea mediului și condițiile de trai ale populației. 

1. Resurse naturale neregenerabile  

În strânsă legătură cu condiţiile geologice şi geomorfologice locale, subsolul comunei 

Sascut este destul de limitat de resurse energetice (petrol, gaze). 

2. Resurse naturale regenerabile  

 Flora  

Flora spontană este caracterizată de: mentă, muşeţel, galbenele. Aceste plante la ora actuală 

se găsesc în anumite zone ale păşunilor terenurilor agricole, recoltarea lor se face neorganizat 

însă uşor, uşor ele devin plante aducătoare de venit pentru populaţie care timid încep să le 

cultive în grădini sau terenuri proprietate.  

Tot ca floră spontană se găsește și coada şoricelului, pojarniţa, potbalul, pelinul, tătăneasa, 

hreanul, şocul, măceşul, cătina. 

Flora cultivată este reprezentată de: grâul, porumbul, secara, mazărea, fasolea, lucerna, 

zarzavatul, floarea soarelui, trifoiul, vița de vie, inul, cânepa. Condiţiile pedoclimatice ce 
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caracterizează teritoriul comunei sunt prielnice culturilor agricole ca cerealele, culturi 

tehnice şi furajere care se regăsesc în zonele de câmpie, de luncă, iar pe versanţii 

corespunzători ca expunere şi valoare a pantei se pretează foarte bine culturile viti-

pomicole. 

 Fauna  

Cadrul natural, cu o bogată vegetaţie, se remarcă printr-o diversitate ridicată. În pădurile 

comunei se găsesc cerbi, căprioare, vulpi, jderi şi veveriţe. În zona dealurilor: iepuri, viezuri, 

bursuci, mistreţi şi în zonele mai joase, şoareci de pădure, nevăstuici, raşi, pârşi. 

Bogată este şi categoria păsărilor, începând cu neamul ciorilor şi continuând cu corbii, 

pupezele, ciocănitoarele, piţigoii, mierlele, sturzii, gaiţele, turturelele, prepeliţele, etc. 

Primăvara apar berze, rândunele şi lăstuni, vin apoi privighetorile, ciocârliile, cucii, 

cintezele. Între păsările de noapte, amintim, bufniţa, huhurezul şi cucuveaua. Dintre 

răpitoare, îşi fac deseori apariţia ulii.  

Vin la rând reptilele (şerpi, broaşte, salamandre) şi familiile greu de cuprins ale 

insectelor, fluturilor, furnicilor şi altor numeroase gângănii de tot felul.  

În apele Siretului se întâlnesc şi o serie de specii de interes piscicol: crap, ştiucă, șalău, 

fitofag. 

 Resursele de apă  

Resursele de apă cuprind potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi 

subterane, în regim natural şi amenajat.  

Resursele disponibile la nivelul localităţii Sascut sunt reprezentate de:  

 râul Siret, care traversează teritoriul comunei Sascut în partea de est a acestuia;  

 reţeaua hidrografică este completată prin mici cursuri de apă care au debit numai la 

topirea zăpezilor şi la viituri şi care formează afluenţi ai râului Siret;  

 surse de apă subterană, din care se asigură alimentarea localităţilor comunei.  

Corpul de tip poros permebil se dezvoltă în depozitele din lunca şi terasele râului Siret 

şi a afluenţilor acestuia şi este de vârstă cuaternară.  

Acviferul freatic este cantonat în nisipuri şi pietrişuri cu bolovănişuri, acoperite de 

depozite de argile, argile siltice sau nisipoase. Stratele permeabile au grosimi medii de circa 

5 metri. Grosimi mai mari ale formaţiunilor acvifere se înregistrează în zona staţiilor 

hidrogeologice Hârleşti şi Gherăeşti, Bacău şi Sascut, unde acestea ajung la circa 10 metri 

grosime, precum şi la staţiile Adjud şi Ciorani unde grosimile pietrişurilor sunt de 20 metri.  
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Între Răcăciuni şi Sascut, aluviunile se găsesc la adâncimi de 0-14 m, nivelul apei 

subterane situându-se la 1-5 m sub cota terenului. Debitele au valori de 4,5-13,5 l/s, pentru 

denivelări de 0,2-7,2 m, iar permeabilitatea este de 8-200 m/zi. 

 Ape de suprafaţă  

Teritoriul comunei Sascut este traversat la limita estică a acestuia (satul Bereşti) de râul 

Siret, acesta colectând toate cursurile de apă minore care străbat teritoriul analizat21.  

Siretul, cel mai mare râu din ţară ca debit (222 m3/s la vărsare) străbate România pe 

direcţia generală N – S pe o distanţă de 596 km (din totalul de 706 km). Între intrarea în ţară 

(oraşul Siret) şi sud de Adjud el străbate Podişul Moldovei; la sud de Adjud intră în Câmpia 

Română, menţinându-se în această unitate până la vărsarea în Dunăre. 

 

Fotografia nr. 4.6.1, Râul Siret în comuna Sascut 

Sursa: https://maps.google.com/ 

 Ape subterane  

Pe teritoriul aferent comunei Sascut, captările de ape subterane sunt relativ reduse 

având 4 captări subterane care alimentează cu apă 4 sate. Alte câteva captări subterane sunt 

folosite de agenţi economici care exploatând, calitatea de excepţie a apei, cu un PH natural 

foarte mare au dezvoltat afaceri de îmbuteliere şi comercializare.  

În satul Sascut, pe teritoriul unei societăţi, există o captare de apă subterană, ce se 

comercializează. Apa naturală “PERLA MOLDOVEI” provine dintr-un zăcământ de apă 

plată hidrogen-carbonatată, sodică şi oligominerală (slab mineralizată) şi cu un pH de 9,2 la 

sursă, aflat la 210 metri adâncime, în dealurile din jurul localităţii Sascut.  
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Apa este filtrată natural prin straturi de nisip, pietriş cu nisip, bolovănişuri, argile 

siltice şi nisipoase, pământ vegetal. Datorită acestei filtrări naturale şi a alcalinităţii ridicate 

“PERLA MOLDOVEI” este microbiologic pură.  

Conform buletinului de analiză efectuat de la-boratorul SNAM (Societatea Nationala a 

Apelor Minerale) sub numărul 624/21.05.2011 apa a fost încadrată în rândul apelor alcaline 

cu beneficii asupra sănătăţii corpului uman, astfel:  

 reduc secreţia, aciditatea şi motilitatea stomacului;  

 fluidifică bila, favorizează depunerile de glicogen în ficat;  

 scad colesterolul, alcalinizează urina;  

 fluidifică secreţiile mucoasei căilor respiratorii.  

 Apă potabilă  

La nivelul comunei, alimentarea cu apă potabilă este asigurată de Serviciul Primăriei, 

sursele fiind reprezentate de forajele amplasate pe teritoriul satului Sascut pentru satele 

Sascut, Sascut-Sat şi Schineni, la Pănceşti alimentarea cu apă realizându-se prin drenuri de 

suprafaţă, la Conteşti este în lucru o reţea, iar în satul Bereşti localnicii folosesc doar fântâni.  

Indici de nepotabilitate s-au constatat în cazul apei distribuite prin instalaţii mici sau 

surse locale (fântâni, izvoare captate).  

 Ape uzate  

Colectarea şi epurarea apelor uzate din satele Sascut şi Schineni se face prin staţia de 

epurare Sascut, staţie de epurare a căror lucrari de modernizare au fost finalizate în cursul 

anului 2014.  

 Aerul  

Calitatea aerului, la nivelul comunei, se încadrează în limitele admise pentru indicatorii 

monitorizaţi.  

4.7 Resurse antropice  

Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României în ceea ce 

privește numărul de locuitori și suprafața deținută. Deși regiunea Nord-Est are cea mai mare 

populație dintre toate regiunile de dezvoltare, contribuția la Produsul Intern Brut național 

este de numai 10,6% în 2010. Produsul Intern Brut al Regiunii Nord-Est se cifra la 55.669 

milioane lei în anul 2010, reprezentând doar 10,63% din PIB-ul României.  

Infrastructura rutieră a comunei Sascut este reprezentată de drumul național DN 2, 

drumul județean DJ 119 și drumurile comunale care asigură circulația în interiorul comunei. 

 
 

86



 

   
 

Cea mai mare parte a drumurilor locale sunt asfaltate sau pietruite, reţeaua acestora fiind 

în continuă extindere ca urmare a dezvoltării rezidenţiale pe care localitatea o cunoaşte 

în ultimii ani.  

Suprafața totală a comunei Sascut este de 10.784 ha, din care 7.163 ha reprezintă 

suprafața agricolă24.  

La sfârșitul anului 2016, fondul locativ al comunei Sascut se cifra la un număr de 

4.19425 locuințe, din care 25 proprietăți publice.  

Comuna Sascut beneficiază de un sistem de alimentare cu apă, canalizare și gaze 

naturale.  

În comună există 12 unități de învățământ, printre care și Liceul Tehnologic "Jacques 

M. Elias".  

În ceea ce privește domeniul sanitar, în comună există 4 cabinete medicale (medicină 

de familie), 3 cabinete stomatologice și 4 farmacii.  

Principalele obiective turistice din comuna Sascut sunt: Biserica "Sf. Pantelimon”, 

Biserica "Sf. Nicolae”, Conacul Elias, Lacul de acumulare Bereşti. 

 

4.8 Resurse energetice  

Comuna Sascut deține un potențial bun în ceea ce privește valorificarea resurselor de 

energie regenerabilă. De aceea, profitând de dinamica vânturilor fie în interiorul văilor, 

unde masele de aer se canalizează, fie pe înălțimile descoperite, comuna are un potențial 

crescut în ceea ce privește energia eoliană, care poate fi utilizată la producerea 

electricității. 

Studiind harta solară a României, se constată că Sascut se află în zona de însorire 

galbenă (4.781,2-4.891.9 MJ/mp), propice reținerii energiei solare, care este gratuită, în 

totalitate ecologică, nu emite noxe, nu produce reziduri, este inepuizabilă și nu implică 

instalații de prelucrare sau transport a resurselor. 
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Fotografia nr. 4.2.3 Harta administrativă a României, sursă: Sursa: http://energystreet.ro 

 

4.9 Situația demografică 

Populaţia nu este doar un agregat statistic, o sumă de indivizi, un număr sau un sistem 

relativ autonom determinat de naşteri şi de decese; populaţia se caracterizează printr-o 

mare complexitate, prin interdependenţe în care factorii biologici se înlănţuiesc cu cei 

sociali, economici, culturali. Mai mul decât atât, dimensiunii cantitative a populaţiei i se 

adaugă tot mai pregnant caracteristici calitative, pe măsura progresului social-economic. 

Este deci pe deplin explicabil de ce pe primul plan se situează astăzi calitatea populaţiei, 

calitatea vieţii, iar măsura cea mai deplină a acesteia ne dau indicatorii sociali. 

 Evoluția populației-scurt istoric 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Răcăciuni a județului 

Putna și era formată din satele Bălcuța, Conțești, Fabrica Zaharină, Fântânele, Sascut, 

Schineni și Valea Nacului, având în total 2.414 locuitori.  

În comună era o fabrică de zahăr, trei biserici și o școala mixtă cu 109 elevi. La acea 

vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau în aceeași plasă și comunele Berești 

și Păncești. Comuna Păncești era formată din satele Fântânele, Păncești și Târgul Păncești, 

cu 2.069 de locuitori ce trăiau în 548 de case; aici existau o biserică și o școală mixtă cu 
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77 de elevi. Comuna Berești avea doar satul de reședință, o biserică și o populație de 872 

de locuitori ce trăiau în 205 case.  

Anuarul Socec consemnează comunele în plasa Trotuș a aceluiași județ. Comuna 

Sascut avea 2.621 de locuitori în satele Bălcuța, Conțești, Fântânele, Sascut, Schineni, 

Târgu Sascut și Valea Nacului; comuna Păncești avea aceeași alcătuire și 2.494 de 

locuitori; iar comuna Berești, cu unicul ei sat, avea 868 de locuitori.  

În anul 1950, comuna a fost transferată raionului Adjud din regiunea Putna, apoi (după 

1952) din regiunea Bârlad și (după 1956) din regiunea Bacău. În anul 1968, comunele au 

trecut la județul Bacău, iar comunele Păncești și Berești au fost desființate, iar satele lor 

au trecut la comuna Sascut; au fost desființate satele Bălcuța și Fântânele (comasate cu 

Sascut-Sat), iar satele Păncești-Târg și Sascut-Târg au fost comasate și au format satul 

Sascut. 

 Situația demografică actuală 

Populația comunei Sascut este în număr de 9.869 de locuitori conform datelor oficiale 

ale Primăriei Comunei Sascut. 

Populația după domiciliu 

Conform INSSE, în comuna Sascut, populația existentă după domiciliu era în număr 

de 9.743 de locuitori în anul 2020, cu 3.160 de locuitori mai puțini față de anul 2016. 

 

Figura nr. 4.9.1, Populație după domiciliu Comuna Sascut, sursă: Institutul Națională de Statistică, 

prelucrare proprie 
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În anul 2020, în Comuna Sascut populația masculină era reprezentată de 4843 

de locuitori, iar cea feminină de 4900 de persoane. 

 

Sex 2019 2020 

Masculin 
4854 4843 

Feminim 
4915 4900 

 

Tabel nr. 4.9.1, Populație după sexe Comuna Sascut, sursă: Institutul Națională de Statistică, 

prelucrare proprie 

 

 

 

 

 

Figura nr. 4.9.2, Populație Comuna Sascut, sursă: Institutul Națională de Statistică, 

prelucrare proprie 
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Populația cuprinsă cu vârste între 0-14 ani, în anul 2020 a fost potrivit surselor 

INSSE, următoarea: 

 

 

Vârste și grupe de vârstă 2019 2020 

0- 4 ani 371 408 

0 ani 69 95 

1 ani 71 74 

2 ani 86 72 

3 ani 75 87 

4 ani 70 80 

5- 9 ani 494 457 

5 ani 78 72 

6 ani 116 78 

7 ani 93 120 

8 ani 91 96 

9 ani 116 91 

10-14 ani 529 524 

10 ani 93 123 

11 ani 101 91 

12 ani 107 100 

13 ani 108 108 

14 ani 120 102 

 

Tabel nr. 4.9.2, Populație pe grupe de vârste Comuna Sascut, sursă: Institutul Națională de Statistică, 

prelucrare proprie 
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Figura nr. 4.9.3, Populație Comuna Sascut, sursă: Institutul Națională de Statistică, prelucrare proprie 

 

Între anii 2019-2020 se observă o fluctuație în ceea ce privește situația demografică a grupelor de 

vârstă.  
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0- 4 ANI 371 408 

5- 9 ANI 494 457 
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15-19 ANI 507 508 

20-24 ANI 583 570 

25-29 ANI 634 620 

30-34 ANI 740 758 

35-39 ANI 772 744 

40-44 ANI 816 817 

45-49 ANI 773 746 

50-54 ANI 678 770 
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55-59 ANI 484 440 

60-64 ANI 532 541 

65-69 ANI 516 492 

70-74 ANI 406 423 

75-79 ANI 382 364 

80-84 ANI 325 331 

85 ANI SI PESTE 227 230 

 

Tabel nr. 4.9.3, Populație Comuna Sascut pe grupe de vârstă, sursă: Institutul Națională de Statistică, 

prelucrare proprie 

 

 

Populația Comunei Sascut 2021 

 
0-16 ani 17-18 

ani 

19-20 

ani 

21-35 

ani 

36-55 

ani 

55-60 

ani 

Peste 

60 ani 

Femei 
834 91 97 912 1405 213 1343 

Bărbați 
814 100 95 1030 1636 245 926 

Total 
1648 192 192 1942 3041 458 2269 

 

Tabel nr. 4.9.4, Populație pe categorii de sexe și vârste, Comuna Sascut, sursă: Institutul Națională de 

Statistică, prelucrare proprie 
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Rata natalității 

Conform INSSE, în ceea ce privește rata natalității din Comuna Sascut, identificăm 

o fluctuație între anii 2016-2019 astfel încât, în anul 2019 exista un număr de 94 de nou 

născuți, cu 4 mai mulți față de anul 2016. 

 

 

Figura nr. 4.9.5 Natalitatea comunei Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare 

proprie 

 

 

Rata mortalității 

Conform INSSE, rata mortalității în Comuna Sascut a fost în anul 2016 de 27%, 

fiind înregistrate un număr de 171 de decese, pe când în anul 2019 au fost înregistrate doar 

154 de decese, reprezentând 24%. 
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Figura nr. 4.2.6 Natalitatea comunei Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare 

proprie 

 

 

 

 

Figura nr. 4.2.7 Mortalitatea comunei Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare 

proprie 

 

Stabiliri de reședință 

Conform datelor oficiale INSSE, în anul 2019 au fost înregistrate 19% stabiliri de 

reședințe în Comuna Sascut, cu 16% mai puține decât în anul 2016. 
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Figura nr. 4.2.8 Stabiliri de reședință Comuna Sascut, sursă Institutul Național de Statistică, 

prelucrare proprie 

 

Stabilirile de reședință constituie un proces a cărui rezultat urmărește: 

 Accelerarea procesului de privatizare; 

 Stabilirea populației; 

 Reducerea ratei șomajului; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Calificarea și recalificarea forței de muncă; 

 Dezvoltarea sectorului agricol și al zootehniei și industrializarea pe plan local a 

produselor proprii; 

 Atragerea de noi surse de venituri la bugetul local pentru realizarea unor obiective de 

utilitate publică; 

Întrucât comuna Sascut exercită o influență de atracție concretizată prin stabilirea de noi 

locuitori ce revin de la orașe sau de la alte sate, relansarea economică pe plan local poate 

avea un randament progresiv dacă sunt urmărite rezultatele menționate anterior. 

Mișcarea migratorie din comuna Sascut  

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a 

acesteia, ci şi de mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor 

cu domiciliu înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. Până în anul 1990, 
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se înregistra o migraţie către centrele urbane apropiate: Bacău, Comănești, Onești, Adjud, 

Focșani (ca centre economice polarizante). Tinerii, plecau mai întâi pentru a studia (în 

general licee cu profil industrial şi şcoli profesionale), apoi primeau locuinţă şi loc de 

muncă. Exista şi o migraţie zilnică, cunoscută sub numele de navetism, practicată de către 

elevi şi de populaţia activă (ca forţă de muncă) către centrele urbane.  

După 1990, graniţele s-au deschis şi tinerii au migrat în căutarea unui loc de muncă, 

pentru asigurarea existenţei zilnice şi a unor venituri substanţiale, mai întâi în ţări precum 

Turcia şi Italia. Începând cu anii 1998 şi 2000 populaţia din comună, a cunoscut o scădere 

accentuată. Tinerii au plecat în special în Italia, Spania şi Anglia, dar au ajuns şi în Grecia, 

Cipru, Norvegia, Austria, Germania etc. Cei mai mulţi dintre aceştia, prestează o muncă 

brută (în construcţii) sau servicii neagreate de populaţia autohtonă a ţării respective 

(asistenţă socială – îngrijire bătrâni).  

Evoluția numărului plecărilor cu domiciliul pe perioada 2006-2015 din comuna 

Sascut urmează trendul celei de la nivel județean. Tendinţa actuală este de migraţie a 

populaţiei, cu domiciliul sau cu reşedinţa, şi se manifestă dinspre marile centre urbane, către 

periferia lor. Mulți dintre aceştia s-au stabilit definitiv, au întemeiat familii mixte, au 

cumpărat case. Unii şi-au construit locuinţe în localitatea de unde au plecat, iar alţii s-au 

întors şi au deschis afaceri de familie. 

 

Emigranți definitivi comuna Sascut 

Potrivit INSSE, în ceea ce privește numărul de emigranți definitivi din comuna 

Sascut în anul 2016 s-au înregistrat 10 emigranți definitivi, în 2017 - 8 emigranți definitivi, 

în 2018 – 10 emigranți definitivi, în 2019 – 13 emigranți definitivi. Astfel, în 2019 au fost 

înregistrați 32% de emigranți definitivi. 
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Figura nr. 4.2.9, Emigranți definitivi Comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică, 

prelucrare proprie 

 

 

Figura nr.4.2.10 Procentaj Emigranți definitive Comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistic, 

prelucrare proprie 
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4.10 Mediul economic 

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

măsură întregul continent, „progresele constante în materie de creştere economică şi 

de creare de locuri de muncă înregistrate în ultimii zece ani fiind anulate”.  

O analiză viabilă a contextului economic actual al comunei Sascut impune o 

trecere informațională de la contextul național către cel regional, județean și local și o 

analiză comparativă a indicatorilor economici reprezentativi în acest sens. 

Pocentajul mediu al salariaților în Comuna Sascut a fost de 26% în anul 2019, 

observând în graficul de mai jos, o liniaritate în perioada anilor 2016-2019. 

 

Figura nr. 4.10.1, Procentajul mediu al salariaților Comuna Sascut, sursă: Institutul Național de 

Statistică 

 

Conform datelor transmise de Primăria Comunei Sascut în cadrul sectorul 

economic al comunei activează un numar de aproximativ 100 de agenți economici, care 

dețin punctul de lucru/sediul social în comună. Repartizarea după forma de organizare 

este evidențiată în tabelul de mai jos.  

În sectorul terțiar – servicii, ocupând 84% din sectoarele economice, sectorul 

secundar – industrii – are o pondere de 9%, pe când restul întreprinderilor își desfășoară 

activitatea în sectorul primar – agricultură, silvicultură, pescuit (într-un procent de 7%).  
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Dezvoltarea economică este încă defectuoasă, datorită lipsei unei strategii de 

dezvoltare a întreprinderilor, a managementului, a resurselor de menținere a investițiilor, 

cu pierderea piețelor de desfacere și reducerea nivelului de competitivitate al produselor.  

Pentru o stimulare a mediului local, Comuna Sascut dorește să susțină industria 

locală prin: 

 

Figura nr. 4.10.2, Obiective economice comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică 

 

 Agricultura  

Lumea satului prezintă dezechilibre socio-economice importante, ceea ce face din 

mediul rural românesc un spațiu expus riscurilor sociale.  

Evidenta subdezvoltare a celor mai multe dintre sate, supraocuparea agricolă a 

populației rurale sau deficitul de calificare înregistrat de segmente importante ale 

locuitorilor domiciliați la sate reprezintă consecințe ale situației economice precare 

înregistrate la nivel național. 

Agricultura, sector economic de bază al județului Bacău, a cunoscut schimbarea 

prin reforma proprietății, care a dus la distrugerea vechilor structuri atât în sectorul culturii 

plantelor, cât şi în zootehnie, silvicultură. Ţăranii au devenit proprietari de terenuri, fără a 

dispune de mijloace financiare necesare cultivării acestora. Factorii negativi pentru piaţa 

produselor agricole au fost creşterea preţurilor carburanţilor, a seminţelor, utilajelor şi altor 

produse industriale necesare producţiei agricole, insustenibile de micul proprietar de 
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pământ, dar şi inexistența unei cereri constante de produse agricole de către industria 

prelucrătoare  

Pentru comuna Sascut, agricultura poate reprezenta una din oportunitățile de 

dezvoltare a zonei, însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată.  

Ca și resurse existente pe plan local care pot constitui baza pentru dezvoltarea socio-

economică a comunei Sascut, terenurile agricole prezintă un potențial ridicat. În prezent, 

agricultura nu este exploatată suficient însă oportunitatea fondurilor europene în acest sector 

de activitate poate reprezenta un stimulent în creșterea interesului antreprenorial pentru 

realizarea de proiecte investiționale în acest domeniu. Micii producători agricoli, dar și 

societățile private din agricultură constituie un fundament al revitalizării agriculturii locale.  

Pentru o stimulare a mediului local, Comuna Sascut dorește să susțină industria 

locală prin: 

În 2014, conform datelor preluate de pe Institutul Național de Statistică, cea mai mare 

parte a suprafeței agricole este reprezentată de suprafața arabilă 5.406 ha (75%), acesteia 

adăugându-i-se viile în proporție de 945 ha (13%), pășunile 763 ha (11%) și fânețele 37 ha 

(1%). Livezile ocupă doar 12 ha din suprafața agricolă a comunei.  

 

Figura nr. 4.10.3, Suprafețe agricole comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică 

 

În prezent, conform datelor primite din partea Primăriei Sascut, comuna este formată 
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Figura nr. 4.10.4, Teren intravilan și extravilan Comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică 

 

În ceea ce privește structura terenului agricol din prezent, acesta prezintă ușoare 

fluctuații față de anul 2014, unde: pășunile reprezintă 699 ha, fânețele 3 ha, vii 590 ha și 

livezi 20 ha. 

 

Figura nr. 4.10.5, Structura teren agricol, sursă: Institutul Național de Statistică 
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Terenul arabil poate fi folosit pentru culturi cerealiere precum cele de grâu, ovăz, 

porumb boabe, dar si pentru alte culture precum sfecla de zahăr, legumicultura, grădinărit, 

plante de nutreț. 

În gospodăriile individuale, sau cele arendate se realizează activitățile agricole. În 

schimb în sectorul zootehnic sunt folosite cu precădere pășunile și fânețele. 

În vederea comercializării produselor locale, în comuna Sascut este amenajată o 

piață agroalimentară.  

 

Figura nr. 4.10.6, Piața Sascut sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

 

Pădurea poate fi o resursă foarte importantă a unei zone având un rol economic şi 

social deosebit. Conform datelor furnizate de Primăria comunei Sascut pe teritoriul comunei 

există o suprafață forestieră de 400 ha, reprezentând 3,7% din suprafața totală a comunei. 

Masa lemnoasă care rezultă din exploatare este folosită pentru construcții, comerț sau 

combustibil. 

Perimetrul silvic existent, pe lângă rolul important pe care îl are prin crearea unei 

protecții naturale a mediului înconjurător, poate conferi și un cadru natural deosebit de 

pitoresc, propice turismului, a cărui dezvoltare este însă condiționată de modernizarea 

infrastructurii.  

Sistemul de irigații de la nivelul comunei Sascut are o suprafață amenajată de 5.028 

ha și este structurat pe patru ploturi (Sascut, Schineni, Păncești, Conțești). Alimentarea cu 

apă se face din Lacul de acumulare Berești de pe râul Siret, prin sifonare.  

Volume de apă autorizate la sursă:  

 max anual = cca. 6.958,9 mii mc;  

 max lunar = cca. 993,9 mii mc;  
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 max zilnic = cca. 33,12 mii mc;  

 mediu zilnic = cca. 27,6 mii mc;  

Norma brută de irigare:  

 an secetos (p=80%): cca. 3.256 m3/ha an;  

 an cu umiditate medie (p=50%): cca. 3.131 m3/ha an.  

 Norma medie de irigare: cca. 1.086 mc/s;  

 Metoda de udare, care caracterizează suprafața (ha): aspersiune prin conducte și canale.  

 Norma de udare porumb = cca. 800 mc/ha;  

 Norma de irigare porumb = cca. 800 mc/ha x 3-5 udări/an = 2400-4000 mc/ha;  

 Norma de udare grâu, orz = cca. 700 mc/ha;  

 Norma de irigare porumb = cca. 700 mc/hax3-5 udări/an = 2100-3500 mc/ha.  

 Norma de udare floarea soarelui, rapiță = cca. 600 mc/ha;  

 Norma de irigare floarea soarelui, rapiță = cca. 600 mc/ha x 3-5 udări/an = 1800-3000 

mc/ha.  

 Timpul efectiv de irigare = cca. 210 zile/an.   

Alimentarea cu apă necesară sistemelor de irigații se realizează din Lacul de 

acumulare Berești. 

 Zootehnia 

Creșterea animalelor se practică atât în ferme de exploatare, dar și în gospodării mici, 

în general pentru uzul familiilor. Sunt așa numitele exploatații de semi-subzistență, dar 

mai ales de subzistență în care producția agricolă este destinată consumului propriu, foarte 

puține fiind acele gospodării care reușesc să disponibilizeze mici cantități de produse 

pentru piață. În fermele de semisubzistență fermierii desfășoară diverse activități agricole 

de cultivare a plantelor și creșterea animalelor, bazate pe tradiții specifice zonei. Aceste 

ferme se caracterizează printr-o structură de producție foarte diversificată, determinată de 

necesitățile gospodăriei, precum și printr-o dotare tehnică redusă și necorespunzătoare 

ceea ce împiedică creșterea productivității și obținerea unui surplus de produse destinate 

vânzării.  

Orientarea acestor ferme către piață necesită schimbarea sistemului de producție și 

implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu și le pot permite.  

La nivelul comunei Sascut, agricultura se dorește a fi susținută prin: 
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Figura nr. 4.10.7, Obiective agricultură: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

 

În schimb, pentru a proteja culturile agricole, silvice, sunt vizate măsuri precum: 

 Combaterea fenomenelor de degradare prin eroziune pluvială (aereolară), îndeosebi în 

regiunile de podiș și de deal piemontane; 

 Combaterea fenomenelor de torențialitate; 

 Crearea de zone verzi, în scopul puneriii în valoare a terenurilor respective, slab 

productive; 
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Figura nr. 4.10.8, Obiective agricultură: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

1. realizarea de perdele antierozionale.

2. împădurirea integrală.

3. efectuarea de lucrări hidrotehnice de corectare a
torenților.

4. împădurirea de terenuri solriatropice.

5. realizarea de perdele de protecție filtrante.
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Din punct de vedere agrozootehnic, pe teritoriul comunei Sascut se regăsesc 

aproximativ  20 de  asociații agricole, dintre care o parte se numără: 

 

Asociație agricolă Sat 

Agropan Pâncești 

Montana Pâncești 

Agrosal Sascut Sat 

Agropam SRL Sascut Sat 

Agrocom Contești 

Agromec Contești 

Romco Berești 

Simbol Berești 

Agromec Berești 

Agromais S.A Sascut 

Agromec Sascut 

 

Figura nr. 4.10.9, Obiective agricultură: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

În ceea ce privește numărul dotărilor din domeniul agriculturii, în anul 2020 se 

înregistrau conform datelor primite din partea primăriei următoarele echipamente: 

Utilaj Număr 

Tractoare 107 

Motocositoare 7 

Pluguri 33 

Grape 10 

Combinatoare 2 

Semănători 25 

Combine 6 

Remorci 15 

 

Figura nr. 4.10.10, Obiective agricultură: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 
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4.11 Educație, cultură și artă 

În contextul actual se constată o creștere semnificativă a rolului ocupat de resursa 

umană în cadrul elaborării planurilor și strategiilor de dezvoltare economică. Aceasta este un 

factor decisiv în atragerea investitorilor și asigurarea dezvoltării economice, decizia de a 

investi într-o anumită zonă fiind de multe ori condiționată de calitatea, nivelul de instruire și 

specificul forței de muncă.  

Motiv pentru care, una din preocupările principale ale autorităților comunei Sascut 

trebuie să fie creșterea actului de instruire prin îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat 

al infrastructurii școlare și al facilităților aferente educației. 

În anul 2019, populația școlară a Comunei Sascut a fost de 1928 de școlari, cu 101 

mai mulți față de anul 2016. 

 

Figura nr. 4.11.1, Populația școlară Comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică 

 

  În schimb, în prezent, în anul 2021, conform datelor primite din partea școlilor 

din comuna Sascut, în luna aprilie, nr. școlarilor este de 136, conform datelor primite din 

partea Primăriei. Astfel, se observă o scădere semnificativă a a numărului lor. 
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Figura nr. 4.11.1, Populația școlară Comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică 

 

În ceea ce privește personalul didactic, în anul 2019 au fost înregistrați 97 de cadre 

didactice, cu 11 mai multe față de anul 2017. 

 

 

Figura nr.4.11.2, Personalul didactic, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 

În schimb, în anul 2021 numărul de cadre didactice este de 60, cu 37 mai puține 

față de 2019. 
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Figura nr.4.11.3, Nr. Cadre didactice comuna Sascut, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare 

proprie 

 

Efectivul dotărilor IT în cadrul școlilor comunei Sascut este în număr de 160 de 

echipamente. 

 

Dotări IT Număr 

Desktop 65 

Laptop 50 

Imprimante 16 

Videoproiector 25 

Table interactive 4 

 

Figura nr.4.11.4, Dotări IT, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 

 

Numărul de școli existente în cadrul comunei Sascut este în număr de 4, unde 

structura acestora include: 5 corpuri, 43 de săli de clasă, 3 săli de sport și 6 laboratoare). 
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Figura nr.4.11.5, Structura școlilor Comuna Sascut 2021, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare 

proprie 

 

 

Figura nr.4.11.6, sursă: Liceul Tehnic, prelucrare proprie 

 

 Liceul Tehnologic “Jacques M. Elias”  

A fost înfiinţat în anul 1976, prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr.74/1976, sub 

numele Liceul Agroindustrial Sascut. Clădirea internatului şi cantina liceului sunt inaugurate 

în anul 1978.  

Prima promoţie de absovenţi termină studiile în anul 1979.  
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În anul 1997, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 3659/1997, numele 

instituţiei se schimbă în Grupul Şcolar Agricol "Jacques M. Elias".  

În anul școlar 1997-1998 sunt inaugurate laboratorul fonic, cu dotări ultramoderne 

pentru acea perioadă, precum şi primul laborator de informatică al şcolii, ambele finanţate de 

către Fundaţia "Elias" a Academiei Române.  

În perioada 2000-2001, clădirea liceului este consolidată şi reabilitată cu finanţare de 

la Banca Mondială, valoarea totală a lucrărilor fiind de 5,6 mil lei vechi. În cadrul aceluiaşi 

proiect, s-a construit şi centrala termică proprie, alimentată cu gaz metan.  

După lucrările de reabilitare, baza materială a instituției s-a modernizat continuu, 

finanţarea fiind asigurată fie prin fonduri de la Ministerul Educaţiei, fie de la Fundaţia "Elias", 

fie cu fonduri proprii.  

Începând cu 1.09.2012, ca urmare a OMECTS nr. 6564/13.12.2011, instituţia îşi 

schimbă numele în Liceul Tehnologic "Jacques M. Elias", care este numele său actual.  

 

Figura nr.4.11.7, Jacques M. Elias, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

 

 Școala Gimnazială Sascut  

Prima atestare documentară a localităţii Sascut datează din data de 11 aprilie 1639. 

Sascutul era un sat răzeşesc dar, odată cu trecerea anilor, orânduirile sociale în schimbare au 

dezvoltat economia localității. Școala Gimnazială Sascut, "mezina" școlilor din comună, a 

fost construită spre finalul anilor '70, începutul anilor '80, fiind inaugurată în anul 1982. 

Personalități marcante precum Ioan Athanasiu (n.27 aprilie 1868, Sascut, d.20 iulie 1926, 

 
 

112



 

   
 

București) medic veterinar și fiziolog român, membru corespondent al Academiei 

Române, sunt la loc de cinste în istoricul cultural al comunei. Din relatările primilor 

profesori și dascăli care au educat încă de la început generații de copii (amintim aici, înv. 

Costea Nicolae, Tofan Constantin, prof. Coman Lenuța, Gruber George, Turcu Georgeta, 

Corobană Elena), școala dispunea de trei laboratoare complet utilate: fizică, chimie și 

biologie.  

Astăzi, recent renovată și modernizată, laboratoarele CDI, AeL, sala de sport si baza 

sportivă de aproximativ 2000 m2 completează resursele didactice puse la dispoziția 

elevilor.  

Starea clădirii  

Școala a fost renovată în perioada martie 2012-aprilie 2013, fiind înlocuită toată 

lemnăria, instalația electrică, instalația sanitară și alte îmbunătățiri cu fonduri de la Banca 

Mondială. 

 

 Școala Gimnazială Sascut-Sat  

Clădirea școlii a fost construită în anul 1971 sub atenta îndrumare și supraveghere a 

domnului primar Minea Ion și a domnului director, prof. Apostu Neculai. Școala este 

situată în centrul satului, fiind compusă din parter și două etaje totalizând 20 de încăperi 

(săli de clasă, laboratoare, cabinete).  

Dintre personalitățile marcante care s-au născut și au învățat în Sascut-Sat amintim 

pe savantul UNESCO Ion Athanasiu (1868-1925), și pe exploratorul polar Theodor 

Gheorghe Negoiță (1947-2011). Dintre profesorii remarcați ai școlii dar care din păcate 

nu mai sunt printre noi amintim: Crețu Alecu, Florea Ion, Florea Maria, Vetrea Maricica, 

Apostu Neculai, Apostu Gheorghen și Maria, Negoiță Iftimie și Elena, Cândea Gheorghe 

și Mărioara, Dumitrescu Mihai, Bunea Dumitru, Bejan Constantin și Maria, Vetrea 

Maricica, Tuhan Ion și Aurica, Scutaru Maria, Țarălungă Maria.  

Școala a fost renovată recent, fiind izolată cu polistiren și văruită la exterior. S-au 

realizat numeroase amenajări interioare cu ajutorul elevilor, părinților și a comunității 

locale cu ocazia desfășurării proiectului Comenius “So different…and so alike, 

everybody needs a chance”. 
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Figura nr.4.11.8, Școala Gimnazială Sascut, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 

2014-2020 

 

 

 

 Școala Gimnazială Păncești  

Situată în centrul satului, Școala Gimnazială Păncești este o mândrie a locuitorilor 

satului răzeșesc. Aceasta, împreună cu Grădinița cu program normal Nr.1 și Grădinița cu 

program normal Nr.2 sunt structuri arondate Școlii Gimnaziale Sascut.  

Şcoala primară din Pănceşti a fost înfiinţată in anul 1864, iniţial într-o casă veche. 

Clădirea construită ulterior în 1868, avea 4 săli de clasă în care invăţau 71 de copii după 

cum reiese din "Marele Dicţionar Geografic al României" din 1902. Mai târziu, s-a impus 

construirea altei şcoli, formată din 8 săli de clasă, aceasta fiind o mare realizare a 

pănceştenilor. Astfel, toamna anului 1968 a însemnat pentru mulţi dascăli şi elevi începutul 

activităţii didactice, într-o unitate şcolară nouă. Măiestria, tactul, şi răbdarea de care au dat 

dovadă dascălii şcolii, dar şi ambiţia elevilor au făcut posibilă obţinerea a numeroase premii 

la concursuri şcolare, la admiterea în licee şi şcoli profesionale, dar şi la concursurile 

cultural-artistice şi sportive. Mulţi elevi s-au realizat profesional, unii dintre ei devenind 

medici, ingineri, profesori, economişti, sau buni meseriaşi. Grădiniţa Nr.1 îşi desfăşoară 

 
 

114



 

   
 

activitate într-o clădire nouă, modernă, iar Gradiniţa Nr. 2, situată la 3 km distanţă, în 

vechea clădire a Şcolii Primare Nr. 2.  

Școala se află într-o stare bună, a fost recent văruită la exterior, când au fost montate 

geamuri și uși de termopan. Încălzirea se face cu sobe, ceea ce este un neajuns, deoarece 

acestea trebuie anual verificate, scot fum, iar rezultatul nu este tocmai cel mai bun – au 

fost alocate fonduri de primărie pentru centrală și calorifere, care au fost montate în 

octombrie-noiembrie 2015. 

 Școala Primară Berești  

Deși nu se cunoaște data apariției satului Berești, denumirea acestuia se regasește 

într-o monografie din anul 1904, numele provenind de la boierul Bereșteanu, ce stapânea 

moșiile din zonă.  

Primele începuturi de școlarizare a copiilor de vârstă școlară se amintesc în deceniul 

al VII-lea din secolul XIX. Până atunci, cititul și scrisul erau cunoscute de preotul 

satului.  

Școala Primară a fost înființată la 20 martie 1879, primul învățător fiind preotul Vasile 

Catană. Alți învătători, înscriși în Cartea Școlii, în perioada 1962-1963, sunt: Ichim 

Gheorghe, Ichim Maria, Nițescu Elena, Cândea Mărioara, Cândea Gheorghe, Vetrea 

Valeria, Istrate Veta, Corobană Eugen.  

 

Figura nr.4.11.9, Școala Berești, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

 

Având în vedere dinamica demografică şi social-economică a Comunei Sascut se 

poate constata o reducere semnificativă a numărului de elevi în ultimii ani, precum şi 
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plecarea multor locuitori în afara ţării. Cu toate acestea, învăţământul din Comuna Sascut a 

funcţionat, conform următoarei structuri:  

 Liceul Tehnologic "Jacques M. Elias"  

 Şcoala Gimnazială Sascut – şcoală cu personalitate juridică;  

 Şcoala Gimnazială Sascut-Sat – structură;  

 Şcoala Gimnazială Păncești – structură;  

 Şcoala Primară Berești – structură;  

 Grădiniţa cu program normal Sascut;  

 Grădiniţa cu program prelungit Sascut;  

 Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Sascut-Sat;  

 Grădiniţa cu program normal Nr. 2 Sascut-Sat;  

 Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Păncești;  

 Grădiniţa cu program normal Nr. 2 Păncești;  

 Grădiniţa cu program normal Berești.  

Populația școlară reprezintă totalitatea copiilor din grădinițe și creșe, a elevilor și 

studenților cuprinși în procesul de instruire și educare dintr-un an școlar/universitar din 

cadrul educației formale, indiferent de formele de învățământ pe care le frecventează (de zi, 

seral, cu frecvență redusă și la distanță), programul de studii și de vârstă. 
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   Figura nr.4.11.10, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 

 

 

 

Figura nr.4.11.11, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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Figura nr.4.11.12, sursă: Institutul Național de Statistică, prelucrare proprie 
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4.12 Sănătate și servicii medicale 

Creșterea accesibilității la serviciile medicale presupune implementarea unor 

investiții majore în spațiul rural, care să răspundă problemelor de sănătate publică 

prioritare și nevoilor grupurilor vulnerabile. Prin urmare, creșterea finanțării serviciilor 

sanitare și un management mai eficient al resurselor existente reprezintă priorități ce 

trebuie implementate, având în vedere că dezvoltarea socială este de investirea în capitalul 

uman.”  

Comuna Sascut dispune de 3 dispensare, 3 cabinete stomatologice și 2 farmacii.  

În prezent, sistemul sanitar al comunei Sascut este format din 4 cabinete medicale de 

familie, care deservesc locuitorii din cele șapte localități aparținătoare comunei. Sub acest 

aspect, se poate preciza că prin intermediul cadrelor medicale sunt oferite servicii de 

specialitate locuitorilor comunei Sascut.  

Este evident faptul că personalul medical din comună este insuficient, întrucât se 

constată faptul că un medic deservește un număr de 1.996 de locuitori. Această problemă se 

identifică și la nivel regional (la nivelul Regiunii Nord-Est se înregistrează o valoare de 18,3 

medici/10.000 locuitori).  

Cadrele de specialitate efectuează triaje epidemiologice periodice la școlile din 

comună, în vederea prevenirii și tratării bolilor infecțioase și parazitare, des întâlnite în 

rândul copiilor. De asemenea, personalul medical se implică în educația sanitară a elevilor, 

efectuând vizite educative cu rol de preîntâmpinare a diverselor epidemii sau afecțiuni de 

sezon.  

Important de precizat este faptul că, în caz de urgență, pentru a se acorda primul 

ajutor, comuna Sascut deține dotările necesare pentru astfel de cazuri, întrucât în anul 2015 

a fost înființat în comună un centru de ambulanță SMURD și un pichet de Pompieri, urmând 

ca în anul 2018 aceștia sa își schimbe activitatea în noul sediu. 
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Figura nr.4.12.1, Noul Sediu SMURD 

 

Echipajul SMURD aparține Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. 

CONSTANTIN ENE” al judeţului Bacău și efectuează intervenţii de acordare a primului 

ajutor calificat şi de transport al pacienţilor la unităţile de primiri urgenţe din judeţ.  

 

Figura nr.4.12.2, Noul Sediu SMURD 

 

Gradul de acces la serviciile medicale este reflectat în primul rând prin prisma 

distanţelor ce trebuie parcurse de către locuitori până la locaţia unităţilor 

spitaliceşti/sanitare. Majoritatea punctelor sanitare sunt amplasate cu precădere în centrul 

localităților, ceea ce înlesnește accesul tuturor locuitorilor comunei la serviciile medicale. 
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În ceea ce priveşte distanţa până la cea mai apropiată unitate spitalicească locuitorii 

comunei Sascut trebuie să parcurgă o distanţa de 15 km, unde pot beneficia de serviciile Spitalului 

Municipal Adjud.  

Pentru realizarea unei infrastructuri sanitare eficiente și pentru a crește calitatea 

serviciilor trebuie să se creeze condiții pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

prin investiții în extinderea portofoliului de servicii oferite, dar și dotarea și modernizarea 

infrastructurii sanitare deja existente. 

 

Figura nr.4.12.3, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sascut 2014-2020 

Valorificarea patrimoniului cultural reprezintă un factor important în dezvoltarea 

comunei Sascut, contribuind totodată la consolidarea identităţii locale. Este importantă 

asigurarea unei dezvoltări durabile a patrimoniului cultural, pentru ca şi generaţiile 

următoare să beneficieze de aceste resurse dobândite de la înaintaşi. Având în vedere 

caracterul lor neregenerabil, acestea trebuie protejate, deoarece risipirea lor este 

ireversibilă, nemaiputând fi ulterior recuperate.  

 Patrimoniul cultural  

Comuna Sascut are un patrimoniu cultural bogat și cu o tradiție îndelungată. Deși nu 

reprezintă o zonă puternic reprezentată sub aspectul valorii istorice sau arhitectural-

arheologice, există totuși câteva edificări reprezentative de interes istoric şi arhitectural cât 

şi arheologi, precum:  

Biserica "Sf. Pantelimon”  

Biserica Sfântul Pantelimon este situată în comuna Sascut, sat Bereşti, la 2 km de albia 

râului Siret, făcând parte dintr-un peisaj armonios. Această Biserică datează din anul 1859 
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și este monument istoric, având cod BC-II-m-B-00790. Are o vechime de 158 de ani şi este 

zidită din cărămidă, are formă de navă, îmbinând stilul vechi creştin, cu elemente gotice şi 

apusene, cu o singură turlă pe pridvor, ce a fost folosită ca şi clopotniţă până în anul 1980, 

când s-a construit una nouă la intrare în curtea bisericii.  

Biserica prezintă încă o particularitate, având dedesubt, în partea sudică o criptă de 2x3 

metri cu intrare prin pridvor, care probabil ar fi avut scopul să fie folosită drept cavou pentru 

ctitori, dar care nu a fost folosită niciodată în acest scop.  

Până în momentul de faţă, numele arhitectului şi al meşterilor au rămas necunoscute, dar 

se poate bănui după caracterele specifice că sunt de origine străină.  

În interior biserica a fost pictată în stil neobizantin de pictorul Vasile Pascu din Focşani, 

lucrarea fiind executată în anul 1957, sub păstorirea preotului de atunci, Vasile Armencea. 

În urma cutremurului din 1977 pereţii bisericii au fost fisuraţi şi tindeau să cadă. Totul a fost 

refăcut pe timpul preotului paroh Dumitru Isvoranu, iar în perioada 1980-1983 a fost 

efectuată repictarea in fresco, dar de data aceasta de către tânărul pictor Sorin Belciu şi soţia 

sa Monica. A fost resfințătă în anul 1983 de către P.S. Etimie al Romanului și Hușilor. 

 

Figura nr.4.12.4, Biserica Sf. Pantelimon, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Sascut 2014-2021 

 

Biserica "Sf. Nicolae”  

Biserica cu hramurile „Sf. Ierarh Nicolae” are o așezare pitorească pe o culme de deal ce 

domină o bună parte din lunca Siretului. Vechimea bisericii parohiale”Sf. Ierarh Nicolae” se 

pierde în timp. Din mărturiile celor vârstnici reiese că ”pe vremuri aici a fost mănăstire, 

având și chilii construite împrejurul ei, care au dispărut în timp”.  
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Potrivit unei inscripții de pe un clopot existent și astăzi. ”Acest clopot s-a dat bisericii 

de soții Iștgatar și soția sa Teodorovna și s-a pus în biserica ”Sf. Nicolae” din Sascut în anul 

1796” ne putem da seama de vechimea ei.  

Biserica este construită din cărămidă pe temelie de piatră în formă de cruce, acoperită cu 

tablă zincată, fațada exterioară îmbinând stilul armean și rus. În anul 1958 P.C. Pr. Paroh 

Străistaru Alexe, începe la interior o reparație capitală constând în tencuirea pereților și 

apoi pictarea lor, în tehnică frescă terminată în 1960. În exterior biserica este reparată 

radical în anul 1966. Vrednicii credincioşi păstoriţi de către P.C Pr. Paroh Laurenţiu Stan 

au început din anul 1994, cu binecuvântarea Prea Sfințitului Episcop EFTIMIE al 

Romanului, lucrări de reparaţie capitală a sfântului lăcaş, care au constat în subzidirea şi 

fortificarea temeliei cu fier beton, pentru susținerea zidurilor slăbite de intemperii și 

trecerea timpului, turnarea unor stâlpi de rezistenţă pentru consolidarea biserici, refacerea 

în totalitate a bolţilor, a acoperişului, prin înlocuirea lemnăriei şi acoperirea cu tablă 

zincată. Totodată, s-a refăcut Sfânta Masă din beton şi s-a adus o nouă catapeteasmă, străin 

şi iconostase din stejar sculptate de meşterul Costică Tănase din Vânători-Neamţ. La 

interior pereţii au fost acoperiţi cu o nouă pictură în tehnica fresco, iar la exterior au fost 

tencuiţi în praf de piatră. Biserica a fost dotată cu încălzire termică.  

Toate lucrările s-au executat prin contribuţia benevolă a credincioşilor parohiei care au 

dorit să continue strădaniile ctitoriceşti ale înaintaşilor şi să-și înscrie, astfel, numele în 

veşnicie. 

 

Figura nr.4.12.5, Biserica Sf. Nicolae, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Sascut 2014-2021 
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Conacul Elias  

Conacul a fost folosit de către Elias de-a lungul timpului, atunci când venea în zonă. 

Clădirea este modestă, construită în stil țărănesc, cu o verandă înaltă și temelie de piatră. 

Vederea spre valea Siretului este superbă. De asemenea, conacul este înconjurat de viță de 

vie și de o livadă de meri, ambele ale fundației, care dau dealului un farmec aparte. 

Monumentul eroilor din războiul de independenţă  

Amplasat în centrul satului, lângă Şcoala generală şi Căminul Cultural, obeliscul a fost 

dezvelit în anul 1910 din iniţiativă locală. Are o înălţime de 5.30 metri, fiind împrejmuit cu 

un gard metalic. Alcătuit din piatră, mozaic şi beton, monumentul are un postament pătrat 

pe care se ridică un soclu şi un obelisc care se termină în vârf cu un vultur metalic.  

Acest monument a fost ridicat în cinstea eroilor căzuţi în urma războiului. Încheierea 

victorioasă a războiului pentru independentă a avut o însemnătate deosebită în istoria 

poporului român. 

Activitatea culturală a comunei Sascut este susținută și de cele patru cămine culturale 

din cadrul comunei. De-a lungul timpului autoritățile publice locale au depus eforturi în 

vederea atragerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea / modernizarea 

infrastructurii culturale (dotarea căminului cultural din localitatea Păncești, lucrări de 

renovare a căminului cultural din localitatea Sascut Sat). 

Evenimente culturale  

Comuna Sascut prezintă o activitate culturală plină de evenimente, multe din acestea 

fiind organizate cu sprijinul cadrelor didactice dar și al personalului administrației publice 

locale.   

Cu toate acestea, lipsa unei promovări adecvate, amploarea scăzută a evenimentelor nu 

au ridicat nivelul de interes al publicului din alte localități. Activitatea culturală se 

desfășoară cu precădere pentru comunitatea locală, însă reluarea unor activități cu impact 

pozitiv asupra comunității locale și a dezvoltării sectorului culturale precum meșteșugurile 

populare (fierăria, țesutul, împletitul din nuiele) pot determina o creștere a gradului de 

popularitate a comunei și a consolidării identității culturale.  

Printre activitățile culturale derulate anual de autoritățile locale în colaborare cu 

unitățile de învățământ, se remarcă următoarele:  

 15 august – Ziua comunei  
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 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române;  

 1 Martie – Ziua Mărțișorului;  

 9 Mai – Ziua Europei;  

 1 Iunie – Ziua internațională a copilului;  

 26 Iunie – Ziua drapelului internațional al României;  

 29 Iulie – Ziua imnului național al României;  

 13 Septembrie – Ziua pompierilor din România;  

 1 Octombrie – Ziua internațională a persoanelor în vârstă.  

 

4.13 Asistență socială 

În România, sistemul de asistență socială încă se confruntă cu multe lipsuri și 

incoerențe, având o dezvoltare inegală mai ales în ceea ce privește mediul rural. Asistența 

socială cuprinde, în afară de plata prestațiilor sociale, acordarea de servicii adresate 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, copiilor aflați in situatți de dificultate, 

victimelor violenței în familie, altor categorii de persoane cu venituri mici. Una din cele 

mai des invocate probleme ale sistemului de asistență socială este prezența redusă a 

specialiștilor și, adesea, substituirea acestora cu angajați fără studii de specialitate. Deficitul 

de specialiști în mediul rural este dublat de numărul redus al personalului cu atribuții de 

asistență socială. Aproape 50% din consiliile locale au transferat atribuțiile de gestionare a 

beneficiilor de asistență socială unuia sau mai multor angajați, de regulă lucrătorului social, 

secretarului primăriei sau bibliotecarului. 

Infrastructura de servicii sociale din comuna Sascut constă într-un: 

 Serviciul acreditat de asistență socială din cadrul primăriei;  

În comuna Sascut în anul 2020, s-au realizat 1370 de anchete sociale. Numărul 

persoanelor cu dizabilități din comuna Sascut este de 19 locuitori. 

În ceea ce privește numărul asistaților sociali acesta este de 56 de persoane. 
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Figura nr.4.13, Infrastructură asistență socială comuna Sascut, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală 

Comuna Sascut 2014-2021 

 

4.14 Infrastructura 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere 

economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și 

umane pe care le deţin.  

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care 

menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România şi care, cu 

atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-

economice a zonelor rurale. Așadar, nfrastructura joacă un rol important în dezvoltarea 

locală, fiind necesară îndreptarea atenţiei către acţiuni de modernizare şi de creştere a 

accesibilităţii populaţiei la aceasta. Regiunea Nord-Est face parte din zonele cu un grad 

scăzut de modernizare a infrastructurii, acest lucru având implicaţii directe şi asupra 

comunei Sascut. 

a) Infrastructura rutieră  

În zonele rurale, cum este și în cazul comunei Sascut, drumurile locale dețin un rol 

cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare naționale și, prin urmare, la 

25%

75%

Infrastructura asistență socială

Persoane cu dizabilități Asistați sociali
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principalele centre economice, sociale și culturale ale județului și obiective de interes general.  

Între infrastructura de transport a unei regiuni şi dezvoltarea sa economică există o 

influenţă reciprocă, starea necorespunzătoare a infrastructurii provocând un regres al 

dezvoltării locale din punct de vedere economic şi nu numai. 

 

Figura nr .4.14.1 Infrastructura comunei Sascut, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Sascut 2014-

2021 

 

Comuna Sascut are o poziţie importantă din punct de vedere al infrastucturii rutiere 

fiind străbătută de DN 2 care pe harta TEN-T a coridoarelor europene de transport rutier, 

traseul DN 2 (E 85) face parte din reţeaua "core", în categoria drumurilor care urmează să fie 

upgradate. CNADNR are în plan (într-un viitor incert) construcţia unei autostrăzi ”Moldova”, 

care ar urma traseul Culoarului Siretului şi care ar lega coridorul IX pan-european (în zona 

Focşani – Mărăşeşti) de autostrada Târgu Mureş – Iaşi în apropiere de Târgu Neamţ. 

Așadar, la nivelul comunei Sascut infrastructura rutieră este reprezentată de 

următoarele categorii de drumuri:  

 DN 2: limită jud. Vrancea – Sascut -Bacău – Filipești - limită jud. Neamț, pe o distanță 

de 2,7 km  

 DJ119A: Urechești (DN 11A) – Conțești -Sascut Sat - Sascut – Berești – Limita jud. 

Vrancea (Cornii de Jos), pe o distanță de 19,2 km;  

 DC 102A: Sascut (DN2)-DC102, pe o distanță de 2,9 km;  

 DC 104: Sascut (DN2)-Schineni, pe o distanță de 1,8 km;  

 DC 105: Sascut (DN2)-Păncești, pe o distanță de 6,3 km;  

 DC 105A: DJ 119A (Sascut-Sat)-Valea Nacului, pe o distanță de 5 km;  
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 DC 105B: Păncești (DC105)-Sascut Sat, pe o distanță de 2,6 km;  

 Drumuri sătești și străzi  

 Drumuri de exploatație agricolă  

Cea mai mare parte a drumurilor locale sunt asfaltate sau pietruite, reţeaua acestora 

fiind în continuă extindere ca urmare a dezvoltării rezidenţiale pe care localitatea o cunoaşte 

în ultimii ani. În vederea realizării unei diagnoze a stării actuale a infrastructurii rutiere de la 

nivelul comunei Sascut, se pot aduce în evidență faptul că 11 km sunt in lucru, fiind finalizați 

cca. 90% din numărul acestora. 

În ultimii ani, autoritățile publice locale au depus eforturi în vederea atragerii de 

fonduri pentru modernizarea infrastructurii rutiere. 

Transportul auto pentru călători este asigurat de S.C Masaro și S.C Dragolin, facând 

legătura dintre Sascut, Bacău, Onești și toate celelalte comune limitrofe.  

În anii trecuți, prin programul FEADR, Măsura 322, s-a obţinut la nivelul comunei 

Sascut o finanţare nerambursabilă pentru proiectul ,,Modernizare drumuri comunale şi 

săteşti din comuna Sascut; construire centru ,,After school” sat Pănceşti, comuna Sascut; 

dotarea Serviciului public de gospodărie comunală şi locativa şi a Serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă comuna Sascut; achiziţionarea de costume populare pentru 

ansamblul folcloric Mugurelul şi dotarea căminului cultural Pănceşti în vederea conservării 

specificului local şi a moştenirii culturale în comuna Sascut, judeţul Bacău". 

 

Figura nr.4.14.2, Drumuri comuna Sascut, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Sascut 2014-2021 
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b. Infrastructura feroviară 

Comuna Sascut beneficiază de transport pe C.F (aparține de regionala Iași) și are 

stație C.F.R în localitatea Sascut. În cee ace privește transportul mărfurilor, pe C.F. gara 

Sascut deține un serviciu ce coordonează mișcarea marfarelor și ține legătura cu agenții 

economici pe care îi deservește pe liniile uzinale. 

c. Infrastructura de hidro-edilitară  

Dezvoltarea activităților socio-economice de la nivelul comunei, precum și calitatea 

vieții cetățenilor este în mare măsură datorată gradului de accesibilitate la serviciile de 

utilități publice.  

În prezent, comuna Sascut dispune de o reţea centralizată de alimentare cu apă, 

respectiv de un sistem public de canalizare și epurare a apelor uzate.  

d. Alimentarea cu apă  

Comuna Sascut dispune de un sistem de alimentare cu apă ce deservește localitățile 

Sascut, Schineni, Sascut Sat și Păncești. Acest lucru a fost posibil prin obținerea unei 

finanțări prin intermediul SAPARD și din fonduri ale Bugetului Local.  

Principalele caracteristici ale rețelei de alimentare cu apă Sascut 

Sursa de apă este asigurată de un front de captare constituit din 3 puțuri forate amplasate 

în Sascut (Q1foraj=3,5 l/s), un foraj amplasat în Păncești (Q = 2l/s) și 3 drenuri (Qtotal 

= 7,38 l/s).  

În ceea ce privește tratarea apei, schema de alimentare include următoarele 

gospodăriri de apă:  

 Gospodărire de apă Sascut – dezinfecție cu UV, Q=46 m3/h;  

 Gospodărire de apă Sascut-Sat – dezinfecție cu UV, Q=23 m3/h;  

 2 Gospodării de apă Păncești – 2 instalații de dezinfecție cu clor.  

Schema de alimentare cu apă cuprinde următoarele: 

 Sascut: V=500 m3, subteran;  

 Sascut-Sat: V=200 m3, subteran;  

 Păncești: V1=100 m3, V2=200 m3 – rezervoare subterane, necesită lucrări de 

reabilitare.  

 Sistemul de alimentare cu apă deservește un număr de 2.533 gospodării, după 

cum urmează:  

 Sascut Sat și Schineni: 1.088 gospodării;  
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 Păncești: 1100 gospodării;  

 Sascut-Sat: 345 gospodării. 

e. Canalizare  

În ceea ce privește rețeaua de canalizare aceasta există doar la nivelul localității Sascut, 

emisarul atat pentru apă uzată cat şi pentru cea pluviala fiind pârâul Fântânele. Lungimea 

totală a reţelei de canalizare este de cca. 9.95 km, deservind un număr de cca. 8763 

gospodării. 

f. Alimentarea cu gaz metan  

Comuna Sascut dispune de o rețea centralizată de distribuție și furnizare gaz. În prezent, 

sistemul de alimentare cu gaze naturale există doar la nivelul satelor Sascut, Schineni și 

Sascut Sat.  

Întrucât sistemul de alimentare cu gaze naturale nu asigură un grad de deservire de 

100%, o mare parte din locuitorii comunei utilizează sisteme individuale bazate pe 

combustibili lichizi, solizi (lemn, cărbune, petrol), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și 

energie electrică. 

Conform datelor primite din partea primăriei există cca. 5-6 km de alimentare cu gaz 

metan în comuna Sascut. 

g. Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a comunei Sascut este realizată printr-o rețea de 

distribuție de joasă tensiune dezvoltată în cadrul fiecărei localități și racordată la rândul ei 

la rețelele de transport de medie tensiune existente. Aceasta este pozată pe stâlpi de beton.  

Pe teritoriul comunei Sascut, rețeaua de energie electrică asigură electricitatea pentru 

cca. 95% din numărul total al locuințelor din comună. 

Iluminatul public are un rol important în buna funcționare și dezvoltare a comunei 

Sascut și este, totodată, un sector cu un potențial mare de îmbunătățire și eficientizare.  

Din cei cca. 1.051 stâlpi existenți doar cca. 955 sunt echipați cu aparate de iluminat. De 

asemenea, există în prezent 955 aparate de iluminat stradale vechi și foarte vechi (tip Norris, 

PVB, PVT), echipate cu surse de lumina economice și cu vapori de mercur.  

Consumul anual cu energia electrică la nivelul anului 2016 facturate către Primăria 

Comunei Sascut a fost de 138.200 lei cu TVA.  
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Nu există un program de întreținere corectivă sau preventivă a sistemului de iluminat 

existent. În funcție de resursele financiare ale Primăriei, se comandă înlocuirea unor surse de 

lumină. Există numeroase deficiențe în funcționarea corectă a sistemului de iluminat public.  

Având în vedere nivelul necorespunzător al iluminatului public stradal din Comuna 

Sascut, vârsta înaintată pentru majoritatea echipamentelor precum și problemele specifice 

semnalate anterior, se impune:  

 îmbunătățirea calității sistemului de iluminat stradal pentru a corespunde normativelor 

în vigoare.  

 scăderea consumului și a cheltuielilor cu energia electrică.  

Dezvoltarea comunității este într-o relație de interdependență cu facilitarea pe piață a 

accesului la informație. Motiv pentru care infrastructura de comunicații are un rol la fel de 

important precum dezvoltarea infrastructurii de bază.  

h. Telefonie și poștă  

La nivelul comunei Sascut, populația beneficiază de un acces foarte bun la serviciile de 

comunicații, fiind disponibile serviciile principalilor operatori naționali de telefonie fixă și 

mobilă. Racordarea la rețeaua telefonică este realizată prin centrale automate din centrul 

localităților comunei, asigurând întreg necesarul de legături telefonice cu capacitatea de 

deservire a solicitanților.  

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, comuna Sascut beneficiază de acoperire integrală cu 

reţele de telefonie mobilă, cei mai importanţi operatori de telefonie mobilă care funcţionează 

în zonă fiind Vodafone, Orange şi Telekom. De altfel, evoluţia acestui tip de reţele, în ultimii 

ani, a fost extrem de dinamică, ducând la scăderea importanţei telefoniei fixe.  

În ceea ce privește serviciile poștale, acestea sunt asigurate de Poșta Română, ce deține 

un oficiu și în comuna Sascut. 

i. Radio, televiziune și internet  

Televiziunea şi radioul sunt bine reprezentate pe tot teritoriul localităţii, ca şi serviciile 

TV prin cablu, Internet şi transmisii date. În ceea ce privește gradul de acoperire al serviciile 

de transfer de date și internet din comună, acesta este în continuă creștere prin dezvoltarea 

infrastructurii specifice. 

4.15 Turism 

Angrenând sub diverse forme și celelalte sectoare economice din comună, cu 

precădere comerțul, serviciile și construcțiile, turismul și dezvoltarea acestuia trebuie 
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susținute și la nivelul comunei Sascut, chiar dacă potențialul de dezvoltare este estompat de 

situația actuală a infrastructurii de turism. Deși nu deține un patrimoniu turistic bogat, există 

puncte de interes turistic, disponibile pentru vizitare dar și vestigii aparținând mai multor epoci.  

Harta principalelor obiective turistice la nivelul comunei Sascut, include:  

 Biserica "Sf. Pantelimon”: datează din anul 1859 și este monument istoric, având 

cod BC-II-m-B-00790;  

 Biserica "Sf. Nicolae”: are o așezare pitorească pe o culme de deal ce domină o bună 

parte din lunca Siretului.  

 Conacul Elias: a fost folosit de către Elias de-a lungul timpului, atunci când venea în 

zonă. Conacul este înconjurat de viță de vie și de o livadă de meri, ambele ale fundației, 

care dau dealului un farmec aparte.  

 

Figura nr.4.15.1, Conacul Elias , sursă: Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Sascut 2014-2021 

 Lacul de acumulare Bereşti: face parte din aria protejată "Natura 2000".  

Caracteristic acestui lac este acumularea redusă a poluanţilor, fapt deosebit de 

favorabil faunei din zonă. 

Malul estic al Lacului Bereşti oferă vizitatorilor peisaje deosebite în care alternează 

pădurea specifică zonei de deal, golfuri sălbatice sau versanţi abrupţi.  

Aria natrală protejată se caracterizează printr-o mare diversitate a faunei, aici fiind semnalate 

19 specii de mamifere, 148 specii de păsări, 13 specii de reptile şi amfibieni, şi 23 specii de 

peşti.  

Lacul Bereşti este bine cunoscut pescarilor sportivi pentru ihtiofauna deosebit de 

bogată: Cyprinius carpio – crap, Silurus glanis – somn, Stizosteidon lucioperca – şalău, etc30.  
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Referitor la structurile de cazare turistică din Comuna Sascut, din datele furnizate de 

Primărie, nu există înregistrate unități de cazare. 

 

Figura nr.4.15.2, Lacul Brești, sursă: Strategia de Dezvoltare Locală Comuna Sascut 2014-2021 

 

4.16 Mediul înconjurător 

Pentru a diminua decalajele existente faţă de celelalte ţări membre ale Uniunii 

Europene, este esenţială gestionarea responsabilă a resurselor naturale, prin regenerarea 

mediului natural, respectiv prin reciclarea şi refolosirea materialelor. Prin urmare, este 

importantă educarea comunităţii locale în scopul valorificării factorilor de mediu şi a resurselor 

naturale, fiind avute în vedere conservarea, protecţia şi ameliorarea acestora.  

Calitatea globală a factorilor de mediu din comuna Sascut, este apreciată ca fiind bună, 

pe teritoriul comunei a factorilor de mediu.  

Calitatea aerului  

În urma analizei situației actuale a factorului de mediu aer în comuna Sascut, au rezultat 

următoarele aspecte relevante pentru mediu:  

 emisii de pulberi provenite de la traficul rutier pe drumurile neasfaltate și din activitățile 

agricole;  

 emisii de gaze de ardere/pulberi din surse rezidențiale.  

Luând în considerare intensitatea activităților derulate la nivelul localităților aparținătoare 

comunei Sascut, se poate aprecia că aerul la nivelul comunei este în stare naturală, nefiind 

afectat semnificativ de activități umane.  

Pe de altă parte, este necesar a se ține cont de posibilitatea dezvoltării de noi obiective, noi 

activități la nivelul județului Bacău, care pot afecta calitatea aerului. Natura și gradul de 
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dezvoltare a acestor obiective, precum și dinamica creșterii economice nu se cunosc, dar se 

impun măsuri care să diminueze poluarea aerului prin:  

 respectarea legislației pe linie de mediu existentă, astfel încât viitoarele obiective să nu 

funcționeze decât în baza acordului de mediu obținut prin evaluarea impactului asupra 

mediului;  

 obiectivele existente sa fie supuse reevaluării din punct de vedere al emisiilor 

obținându-se de către acestea autorizația de mediu, eventual reautorizarea pentru cele 

care dispun deja de acest document;  

 orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu potențial redus de poluare 

sau nepoluante;  

 la amplasarea în teritoriu a obiectivelor trebuie sa se tina cont şi de faptul ca unele dintre 

condițiile mediului; geografic local pot asigura procesele de autoepurare naturala a 

aerului.  

Fenomenele meteorologice care pot influenta nivelul de poluare al aerului sunt:  

 curenții de aer (vanturile) au un caracter puternic depoluator la viteze > 3 m/sec.;  

 calmul atmosferic favorizează stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de emisie;  

 inversiunile termice, însoțite de stări de calm atmosferic, ceata și depuneri de chiciura, 

sunt mai frecvente și au o intensitate mai mare iarna, în condițiile stratificării aerului 

rece deasupra culoarului de vale.  

Calitatea apei  

Apa este elementul esențial al vieții, iar resursele de apă, în ciuda tuturor variațiilor de 

temperatură din ultimii ani, cu perioade de secetă întrerupte de perioade cu precipitații 

abundente trebuie să asigure folosința pentru o perioadă cât mai îndelungată.  

Resursele de apă de la nivelul comunei Sascut pot și folosite în mai multe scopuri: pentru 

asigurarea cerințelor gospodărești, stingerea incendiilor, irigațiile terenurilor agricole, 

piscicultură etc. Resursele de apă din spațiul analizat este asigurat de apele de suprafață, în 

special din râuri, volumul apelor stătătoare fiind nesemnificativ și din ape subterane și freatice, 

având în vedere parametrii cantitativi și calitativi ale acestora.  

Apele de suprafață și adâncime reprezintă resursele de bază pentru menținerea sănătății 

populației și dezvoltarea tuturor sectoarelor economice din spațiul rural: agricultură, 
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piscicultură, silvicultură, asigurarea serviciilor de bază prin transport, turism, comerț ș.a. 

Calitatea acestora determină asigurarea condițiilor optime de viață, iar poluarea lor prin diverse 

activități amenință securitatea populației.  

Apele uzate menajere încărcate cu substanțe organice și chimice, infiltrațiile provenite de 

la grupurile sanitare de tip uscat și grajduri pot ajunge în stratul acvifer, ceea ce poate influența 

negativ calitatea surselor de apă potabilă.  

Calitatea solului și subsolului  

Solul este rezultatul acțiunii a diferite procese determinate de factorii de mediu, adaptându-

se continuu la schimbările naturale și/sau artificiale ale mediului, înregistrând și memorând 

prin anumite fenomene, procese și caracteristici principalele momente de evoluție.  

În condiții antropice, datorită unei anumite utilizări, amenajări teritoriale, chimizări etc, 

sistemul sol poate fi perturbat, iar funcționarea lui deranjată, afectând calitatea solului. În 

asemenea situații, diferitele soluri se comportă diferit, în funcție de proprietățile lor.  

Pentru monitorizarea solului trebuie să se execute studii pedologice și agrochimice în 

vederea inițierii unor lucrări de ameliorare și eliminare a fenomenelor de degradare a solului. 

Pe de altă parte, monitorizarea urmărește degradarea solurilor prin recomandarea și stabilirea 

lucrărilor de ameliorare pentru eliminare excesului de umiditate, stabilirea alunecărilor de 

teren, reducerea proceselor de degradare.  

Riscul alunecărilor de teren este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene 

geodinamice de restabilire a stării de echilibru a versanţilor, prin deplasarea lentă sau violentă 

a maselor de pământ, stare de echilibru pierdută în urma unor fenomene fizice, chimice şi 

mecanice de durată.  

În urma controlelor efectuate de personal din cadrul ISUJ Bacău, la nivelul judeţului Bacău, 

în comuna Sascut nu au fost identificate zone/obiective expuse riscului de alunecări / prăbuşiri 

de teren45.  

Biodiversitate  

În România au fost desemnate, în scopul asigurării măsurilor speciale de protecție şi 

conservare in situ a bunurilor patrimoniului natural, următoarele categorii de arii naturale 

protejate:  

 de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităților 

administrativ-teritoriale, după caz;  

 
 

135



 

   
 

 de interes național: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, 

rezervaţii naturale, parcuri naturale;  

 de interes comunitar sau situri "Natura 2000": SAC-uri (Special Areas for Conservation 

– Arii Speciale de Conservare) desemnate pentru: habitate naturale şi specii de floră şi 

faună sălbatică; SPA-uri (Special Protection Areas – Arii de Protecţie Specială 

Avifaunistică) desemnate pentru specii de păsări SCI -uri (Sites of Community 

Importance - Situri de importanţă comunitară) reprezintă un sit care, în cadrul regiunii 

sau regiunilor biogeografice cărora le aparţine, contribuie în mod semnificativ la 

menţinerea sau readucerea unui habitat din anexa 2 sau a unei specii din anexa 3 din 

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, la un 

stadiu corespunzător de conservare şi, în acelaşi timp, la coerenţa sistemului Natura 

2000, precum şi/sau la menţinerea diversităţii biologice a regiunii sau regiunilor 

biogeografice respective;  

 de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, 

zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei.  

Teritoriul administrativ al comunei Sascut se suprapune unei arii naturale protejate de 

interes comunitar, unul din siturile ”Natura 2000”, numit ”Lacurile de acumulare Buhuși - 

Bacău – Beres - ROSPA0063. Suprafața totală a sitului este de 4.993.345,87 mp2, iar pe 

teritoriul comunei Sascut se întinde pe 4,9 km. 

Managementul deșeurilor  

Deșeurile reprezintă o problemă presantă de mediu, socială și economică. Creșterea 

consumului și economia în dezvoltare continuă să genereze cantități mari de deșeuri – ceea ce 

necesită eforturi mai mari pentru a reduce cantitatea acestora și pentru a le preveni. Dacă în 

trecut se considera că deșeurile nu erau refolosibile, în prezent acestea sunt recunoscute din ce 

în ce mai mult ca fiind resurse; acest lucru se reflectă în gestionarea deșeurilor, unde s-a trecut 

de la eliminarea deșeurilor la reciclarea şi recuperarea acestora.  

Astfel, conservarea resurselor naturale şi gestionarea deșeurilor reprezintă una din cele 

patru arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune şi politicile de mediu UE, care evidenţiază 

în principal importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, dezvoltând o serie de 

măsuri axate pe prevenirea generării de deșeuri şi a impactului negativ al acesteia, coordonarea, 
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reglementarea şi organizarea activităţilor de tratare, reciclare şi valorificare a deșeurilor, 

precum şi depozitarea finală sigură a deşeurilor, acolo unde nu există posibilitatea recuperării.  

La nivelul comunei Sascut, autoritatea responsabilă de gestionarea deșeurilor solide  

este UAT Sascut, prin Serviciul de Gospodărire Comunală și Locativă.  

În ceea ce privește containerele de depozitare a deșeurilor, atât cele de uz individual, cât și 

cele de uz comunal sunt din plastic.  

Important de precizat este faptul că, Sascut aparține Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău (A.D.I.S Bacău), care s-a constituit în scopul 

înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a 

serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative (UAT-uri) membre, 

precum și realizarea în comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional 

destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice 

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Serviciul are în vedere 

acoperirea activităților de salubrizare a localităților. 
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4.17 Administrația locală 

 

Figura nr. 4.17, Organigrama Primăriei Sascut 
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Strategia de Dezvoltare Locală se fundamentează pe analiza relevantă a situației existente 

din comuna Sascut. Rolul analizei Swot este de a evidenția în principal cerințele, 

constrângerile, opțiunile de dezvoltarea, relevând punctele tari, slabe, respectiv oportunitățile 

de dezvoltare și posibilele riscuri ce trebuie evitate. 

Pentru o caracterizare cât mai completă a localității, analiza a luat în considerare cele mai 

importante trăsături ale domeniului social si economic, exprimate printr-un ansamblu de criterii 

de analiză.  

Utilizarea unei astfel de metode permite:  

 identificarea disparităților existente în dezvoltarea economică şi socială a localității şi 

a domeniilor de intervenție;  

 identificarea stadiului de dezvoltare şi a resurselor necesare pentru asigurarea unei 

dezvoltări durabile;  

 facilitarea realizării unei percepții asupra necesităților de dezvoltare la nivel local.  

Analiza acestor domenii permite identificarea stadiului de dezvoltare și a resurselor 

necesare pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.  

În cele ce urmează este prezentată analiza SWOT a unor domenii generale, precum 

agricultura, silvicultura, dezvoltarea durabilă, populația și forța de muncă, infrastructura şi 

utilitățile publice, economia și mediul de afaceri, educația, cultura și mediul. 
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5.1 Analiza SWOT globală pentru Comuna Sascut 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 9.605- Ha suprafața comunei; 

 Existența a importante resurse naturale 

pe raza comunei (699 ha pășune,3 ha 

fânețe, 590 ha vii, 20 ha livezi, condiții 

favorabile agriculturii, condiții bune de 

creștere a animalelor); 

 Forța de muncă a comunei este mică; 

 Grad de poluare redus datorită 

inexistenței agenților economici 

poluatori (cu excepția poluării rezultate 

în urma activităților gospodărești și a 

creșterii animalelor); 

 Comuna este racordată la energie 

electrică în proporție de % - record 

gospodării și % iluminat public; 

 Rețea de canalizare introdusă pe o 

suprafață de de km de rețea care aparțin 

primăriei; 

 Acces la rețeaua de telefonie fixă, 

telefonie mobile și internet; 

 Zona favorabilă activităților economice, 

inclusiv a celor de tip industrial; 

 Apropierea de alte localități poate duce 

la proiecte comune de infrastructură 

(utilități) cu o reducere semnificativă a 

costurilor; 

 Intervenția omului în mediul 

înconjurător este redusă; 

 Accesarea fondurilor cu finanțare 

europeană, destinate satelor; 
  

 Turism nevalorificat; 

 Dotare nesatisfăcătoare în 

domeniul asistenței 

sociale; 

 Populația este îmbătrânită 

și a migrat semnificativ 

spre alte zone; 

 Condițiile de locuit nu 

corespund standardelor; 

 Resursele financiare 

scăzute la dispoziția 

Primăriei; 

 Insuficienta dezvoltare a 

activităților economice și 

industriale derulate de 

locuitorii comunei; 

 Insuficiența serviciilor 

pentru populație; 

 Inexistența unor actori 

locali; 
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Oportunități Riscuri 

 Fiind membru al UE, România are 

oportunități de dezvoltare echilibrată a 

regiunilor; 

 Potențial de creștere a activității economice 

datorită resurselor naturale; 

 Existența unor potențiale surse de finanțare 

externe prin intermediul unor fonduri 

diverse; 

 Posibilități de atragere a investitorilor 

datorită existenței forței de muncă pe plan 

local; 

 Mediul geografic permite dezvoltarea 

anumitor ramuri economice (industrie, 

turism); 

 Posibilitatea accesării pieței europene; 

 

 Necesitatea investițiilor 

financiare mari în 

agricultură, creșterea 

animalelor, turism, 

industrie; 

 Continuarea plecării 

populației tinere către alte 

zone; 

 Posibilități reduse de a 

accesa finanțări 

nerambursabile datorită 

insuficienței personalului 

calificat în domeniu; 

 Imposibilitatea de a 

accesa finanțări 

nerambursabile de 

anvergură pentru 

dezvoltarea comunei 

datorită imposibilității 

asigurării cofinanțării; 

 

Tabel nr.5.1 Analiza SWOT globală comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2 ANALIZA SWOT pe domenii prioritare 
 

5.2.1 Cultură tradiții și artă  

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a 1 cămin cultural; 

 1 bibliotecă comunală dotată 

corespunzător; 

 Biblioteci școlare dotate 

corespunzător; 

 Biserici ortodoxe cu stiluri 

arhitecturale deosebite; 

 Conacul Elias; 

 Monumentul eroilor din Războiul de 

Independență; 

 Păstrarea datinilor și obiceiurilor 

tradiționale cu ocazia marilor 

sărbători de peste an; 

 Ziua comunei 15 august. 

 Lipsa unui punct de informare în 

cadrul CC; 

 Lipsa muzeelor sau teatrelor în 

localitate; 

 Fondurile nu sunt suficiente pentru a 

acoperi necesitățile culturale; 

 Inuficiența personalului calificat 

capabil să elaboreze; 

proiecte/programe pentru accesarea 

de fonduri nerambursabile în 

domeniul culturii și artei; 

 

Oportunități Riscuri 

 Finanțări guvernamentale pentru 

cultură și artă; 

 Există spații pentru activități 

culturale; 

 Valorificare potențialului economic 

al activităților tradiționale; 

 Existența potențialului de reactivare 

a valorilor de cultură și artă 

populară; 

 Potențial pentru crearea unui brand 

tradițional; 

 Persoanele cu grad de școlarizare 

ridicat părăsesc localitatea; 

 Modernismul influențează modul de 

viață al populației; 

 Evoluția tehnologică poate altera 

activitățile cu specific local; 

 talentele locale atrase de centrele 

culturale consacrate; 

 dirijarea fondurilor locale spre alte 

priorități;  

 discrepanțele existente între nevoile 

culturale și interesele comunității; 

 

 

Tabel nr.5.2.1 Cultură, tradiții și artă - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.2 Asistența socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  Serviciul acreditat de asistență 

socială din cadrul primăriei; 

 Existența a  19 persoane cu 

dizabilități; 

 Exisența a 156 de asistenți sociali; 

 Existența a 1370 de anchete sociale; 

 Existența programelor legale de 

ajutoare sociale; 

 Existența unor spații care pot fi 

reabilitate și transformate în spații 

sociale; 

 Căminele culturale sunt soluția 

pentru găzduirea  activităților sociale, 

activități care pot  aduce și fonduri 

pentru reabilitarea clădirilor; 

 Acces direct la informații privind 

formele de ajutor de stat datorită 

liniilor de comunicații existente; 

 Insuficiența personalului calificat în 

servicii sociale;  

 Absența actorilor locali capabili să 

presteze sau să preia servicii sociale; 

 Lipsa programelor pentru susținerea 

și încurajarea reîntegrării active pe 

piața muncii; 

 Fonduri reduse la nivel local pentru 

servicii sociale; 

 Dotarea materială în domeniu este 

veche și insuficientă; 

 Existența unor categorii numeroase 

de persoane aflate în situații de risc; 

 Lipsa de spații adecvate;  

 Lipsa unor centre sociale; 

 Neatractivitatea mediului rural 

pentru specialiștii în domeniu; 

 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea ca infrastructura 

existentă să servească ca spații 

pentru furnizarea de servicii sociale 

în urma reablitării și modernizărilor 

absolut necesare; 

 Existența de spații excedentare la 

nivel de comună; 

 Existența politicilor sociale de 

susținere din partea UE; 

 

 Neîndeplinirea standardelor în 

domeniul asistenței sociale; 

 Interpretarea greșită a scopului 

serviciilor de asistență social; 

 Insuficiența fondurilor locale pentru 

activități sociale; 

 Absența fondurilor pentru 

cofinanțarea proietelor sociale 

potențiale a fi finațate cu fonduri 

UE; 

 

Tabel nr.5.2.2 Asistența socială - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.3 Sănătate  
 

Puncte tari Puncte slabe 

  Existența a 3 dispensare,  3 cabinete 

stomatologice, 2  farmacii; 

 Existența personalului calificat 

pentru furnizarea de servicii în 

domeniul sănătății; 

 Acces direct la informații datorită 

liniilor de comunicații existente; 

 Infrastructura de sănătate nu acoperă 

necesitățile populației la nivelul 

întregii comune; 

 Neatractivitatea mediului rural 

pentru specialiștii în domeniu; 

 Costuri ridicate pentru serviciile 

medicale; 

 Lipsa unui program de monitorizare 

și control a factorilor de risc pentru 

sănătatea populației locale; 

 Indiferența populației față de 

adoptarea unui mod de viață sănătos; 

 Fonduri insuficiente pentru 

acoperirea nevoilor medicale ale 

populației; 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea modernizării și dotării 

la standardele UE a infrastructurii de 

sănătate; 

 Informarea și conștientizarea 

populației cu privire la adoptarea 

unui mod de viață sănătos, 

promovarea principiilor naturiste; 

 Neîndeplinirea standardelor în 

domeniul sănătății; 

 Folosirea ineficientă a dotărilor;  

 Slaba capacitate de absorție a 

fondurilor existente la nivel de 

guvern sau a fondurilor UE datorită 

absenței și a consultanței în 

domeniu; 

 

Tabel nr.5.2.3, Sănătate -  comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.4 Condiții de locuit 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  Existența locuințelor racordate la 

rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare; 

 Accesul populației la informații 

privind codul construcțiilor și 

exigențele condițiilor de locuit; 

 Acces la telefonie mobilă, fixă, TV 

 Existența unui bloc de locuințe de 

serviciu în comuna Sascut; 

 Condițiile de locuit neadaptate încă la 

exigențele actuale; 

 Locuitorii nu dispun de fondurile 

necesare pentru aplicarea noilor 

standard și utilizarea facilităților 

actuale de locuit; 

 Decalaje mari între diversele 

categorii sociale; 

 Insuficienta promovare a politicilor 

de urbanism; 

 Lipsa spațiilor de tip ANL care să 

ofere condițiile necesare pentru 

atragerea și menținerea perosnalului 

calificat în comună; 

 Insuficenața dotărilor IT în 

contextual evoluției tehnologice 

actuale; 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea creșterii standardului de 

viață prin îmbunătățirea  condițiilor 

de locuit; 

 Existența materialelor și 

tehnologiilor noi pentru construcții; 

 Oportunități de finanțare prin 

fonduri guvernamentale privind 

investitiții imobiliare; 

 Renunțarea la arhitectura 

tradițională; 

 Utilizarea neadecvată și ineficientă a 

materialelor modern de construcție; 

 Lipsa experienței în gestionarea 

fondurilor pentru construcții;  

 

Tabel nr.5.2.4 Condiții de locuit - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.6 Agricultura și creșterea animalelor 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Bogăția naturală a comunei propice 

pentru agricultura, creșterea 

animalelor și cultura plantelor de 

câmp:  suprafață (intravilan  ha și  ha 

extravilan); 

 Existența a   699 ha pășune, 3 ha 

fânețe, 3 ha vii, 4 ha pomi; 

 Existența proprietarilor de efective de 

animale ( de bovine,  de porcine, de 

ovine, de păsări,  caprine, cabaline); 

 Existența de asociații agricole (20); 

 Existența condițiilor climaterice și de 

sol favorabile unei agriculturi care 

poate fi competitivă în condițiile în 

condițiile unei mecanziări 

corespunzătoare; 

 Existența condițiilor prielnice pentru 

înființarea de ferme de ovine, 

caprine, bovine și fabrici de nutrețuri 

combinate; 

 Existența potențialului de prelucrare 

primară și avansată a produselor 

agricole și animale;  

 Competitivitatea scăzută a 

produselor agroalimentare; 

 Gradul scăzut de mecanizare a 

agriculturii și implicit productivitate 

scăzută; 

 Investiții reduse în agricultură; 

 Abandonul unor suprafețe agricole, 

în special al pășunilor; 

 Inexistența unui sistem centralizat de 

desfacere a produselor agricole; 

 Forța de muncă îmbătrânită pentru 

agricultură; 

 Lipsa specialiștilor în agricultură și 

zootehnie; 

Oportunități Riscuri 

 Existența unor fonduri de la guvern 

pentru dezvoltarea rurală; 

 Posibilitatea obținerii de credite 

pentru agricultură și zootehnie; 

 Condiții favorabile pentru creșterea 

animalelor și implicit creșterea 

veniturilor populației din activități 

zootehnice; 

 Acces la tehnologii modern 

performante; 

 Condiții favorabile pentru 

dezvoltarea unei agriculture 

competitive; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Existența unor asociații profesionale 

pentru sprijinirea producătorilor în 

agricultură; 

  Degradarea calității 

solurilor/suprafețelor agricole; 

 Utilizarea incorectă a tehnologiilor 

modern; 

 Condiții climaterice și de mediu 

nefavorabile (ploi, inundații, etc.); 

 Capacitatea scăzută a populației de a 

investi în agricultură și zootehnie; 

 Lipsa informării cu privire la 

normele europene pentru agricultură 

și fondurile disponibile în domeniu; 

 Cadrul legislative instabil; 

 

 
Tabel nr.5.2.6 Agricultura și creșterea animalelor -  comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.7 Silvicultura 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a 400 ha de pădure; 

 Lucrări de împădurire periodice; 

 Existența întreprinzătorilor privați 

care au ca obiect de activitate 

prelucrarea lemnului; 

 Existența potențialului de prelucrare 

primară și avansată; 

 Exploatările silvice necesită investiții 

însemnate; 

 Lipsa instruirii și sprijinului 

consultative pentru proprietarii de 

păduri private; 

 Lucrări de împădurire insuficiente; 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii de 

drumuri agricole și forestiere; 

 Lipsa proiectelor de finanțare în 

domeniul silviculturii;  

Oportunități Riscuri 

 Existența politicilor naționale de 

împădurire; 

 Posibilitatea obținerii de credite 

pentru silvicultură; 

 Posibilitatea refacerii echilibrului 

ecologic; 

  Tendința exploatării iraționale a 

fondului forestier; 

 Lipsa informării cu privire la 

normele europene și fondurile 

disponibile în domeniu; 

 Cadru legislative instabil; 

 

 

Tabel nr.5.2.7, Silvicultura comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.8 Industrie 
 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența agenților economici (cca. 

100);  

  Asociații agricole; 

 Forța de muncă calificată și ieftină; 

 Prezența resurselor naturale 

impulsionează dezvoltarea 

activităților industriale; 

 Cadrul natural proprice pentru 

dezvoltarea unor activități industriale 

competitive; 

  Inexistența serviciilor de sprijin și 

consultanță pentru afaceri; 

 Parteneriatul public-privat este slab 

dezvoltat; 

 Lipsa informației în domenniu 

(oportunutăți de finanțare, juridic, 

etc); 

 Nesiguranța mediului de afaceri; 

 Alinierea la normle europene implică 

costuri suplimentare și va conduce 

spre faliment; 

 Promovare insuficientă a 

potențialului zonei; 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea atragerii de investitori 

datorită forței de muncă ieftine; 

 Posibilitatea dezvoltării mediului de 

afaceri; 

 Crearea de locuri de muncă și 

creșterea gradului de ocupare în 

activități non-agricole; 

 Infrastructura fizică insufficient 

dezvoltată; 

 Activitățile industriale pot produce 

efecte negative asupra mediului și 

populației; 

 Slaba competivitate a activităților 

industrial locale; 

 Inexistența la populație a fondurilor 

minime pentru dezvoltarea de 

activități industriale; 

 Pregătire managerială redusă; 

Tabel nr.5.2.8, Industrie - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.8 Comerț 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența agenților economici în 

domeniul comerț și alimentație 

publică; 

 Piața de consum în dezvoltare; 

 Caadrul socio-economic permite 

diversificarea activităților economice 

comerciale; 

  Inexistența serviciilor de sprijin și 

consultanță pentru afaceri; 

 Relativa izolare geografică față de 

orașele mari și starea precară a 

drumurilor; 

 Nesiguranța mediului de afaceri; 

 Alinierea la normle europene implică 

costuri suplimentare și va conduce 

spre faliment;  

 Promovare insuficientă a 

potențialului zonei; 

Oportunități Riscuri 

  Creșterea calității produselor 

comercializate în contextual creșterii 

nivelului de trai; 

 Aplicarea tehnologiilor noi, moderne 

în activitățile comerciale; 

 Dezvoltarea pieței de produse 

ecologice; 

 Posibilitatea dezvoltării mediului de 

afaceri; 

 Slaba competivitate a agenților 

economici locali; 

 Inexistența la populație a fonduilor 

minime pentru demararea unor 

afaceri; 

 Pregătire managerială redusă;  

 Dese modificări legislative în 

domeniul fiscal; 

 Acces redus la credite; 

 Neatractivitat economică a zonei 

datorită izolării și a infrastructurii  

precare; 

 

Tabel nr.5.2.8 Comerț -  comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.9 Servicii 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența unor servicii pentru 

populație (poștă, TV, net, telefonie 

fixă și mobilă, servicii medicale, 

servicii de alimentație, servicii de 

gospodărire comunală, etc.); 

 Personal calificat pentru serviciile 

prestate; 

 Existența cererii de servicii pentru 

populație; 

 Cadrul socio-economic permite 

diversificarea  activităților 

economice individuale; 

  Structura populației pe grupe de 

vârstă dezechilibrată-populație 

îmbătrânită 

 Insuficiența serviciilor oferite 

populației  

 Inexistența serviciilor de consultanță 

pentru afaceri 

 Parteneriatul public-privat este slab 

dezvoltat 

 Lipsa informației în domeniu 

 Lipsa programelor de formare ăn 

domeniul serviciilor 

 Venituri reduse din servicii 

Oportunități Riscuri 

  Posibilitatea dezvoltării și creșterii 

calității serviciilor prestate către 

populație; 

 Posibilitatea diversificării ariei de 

servicii pentru populație; 

 Folosirea tehnologiilor noi, modern 

în prestarea serviciilor; 

 Existența politicilor de dezvoltare a 

serviciilor în mediul rural; 

 Posibilitatea dezvoltării mediului de 

afaceri; 

 Creșterea gradului de ocupare și a 

valorii economice a localității;  

 Accesibilitatea redusă a populației la 

serviciile oferite  

 Infrastructura fizică insuficient 

dezvoltată 

 Slaba competivitate a prestatorilor 

de servicii locali 

 Pregătire managerială redusă 

 Dese modificări legislative în 

domeniul fiscal 

 Acces redus la credite 

 Neatractivitatea economică a zonei 

datorită izolării și a infrastructurii 

precare 

Tabel nr.5.2.9, Servicii, comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.10 Turism 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Cadrul legislativ favorabil (peisaje cu 

specific pentru Lacul de acmulare 

Berești, Buhuși); 

 Obiective turistice principale 

Conacul Elias; 

 Potențial pentru agroturism; 

 Tradiții și obiceiuri populare; 

  Fonduri reduse pentru investiții în 

turism; 

 Lipsa promovării turistice a zonei; 

 Exigențele impuse de cadrul 

legislative în vigoare; 

 Exigențele ascedente ale clienților; 

 Lipsa accesării fondurilor pentru 

turism; 

Oportunități Riscuri 

 Investiții în derulare pentru 

modernizarea infrastructurii; 

 Posibilitatea valorificării 

potențialului de dezvoltare a 

turismului; 

 Posibilitatea dezvoltării turismului 

ecologic; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 

 Pierderea specificului tradițional al 

zonei; 

Tabel nr.5.2.10, Turism - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.11 Infrastructură rutieră 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Accesul comunei la un drum 

european important   prin, asfaltat, 

care traversează comuna Valea 

Dragului și face legătura între aceasta 

și și comunele învecinate; 

 Rețea internă proprie de drumuri 

(comunale, sătești, forestiere, ulițe); 

  de km drumuri comunale asfaltate; 

  11 km in lucru; 

 Existența a de trotuare asflatate în 

comuna; 

 Existența a stații de transport  în 

comună, amenajate cu refugii pentru 

călători; 

 Transportul de tranzit este asigurat de 

unități de transport publice și private 

atât locale cât și din  

 Inexistența unor căi de acces către 

anumite zone; 

 Modernizarea redusă a drumurilor de 

importanță locală; 

 Distanța mare față de centrele urbane;  

 Lipsa personalului propriu pentru 

întreținerea rețelei de drumuri locale; 

 Insuficiența podețelor /puțurilor de 

apă care străbat comuna; 

 Fonduri locale induficiente; 

Oportunități Riscuri 

 Creșterea calității vieții populației 

locale; 

 Posibilitatea utilizării ehnologiilor 

noi pentru modernizarea 

infrastructurii de drumuri; 

 Existența unor fonduri de la guvern 

pentru modernizarea infrastructurii 

rurale; 

 Posibilitatea de a apela la specialiști 

și firme din Piatra Neamț, Târgu 

Neamț, Bicaz în domeniul dezvoltării 

infrastructurii; 

 Existența fondurilor; 

 Posibilitatea creării unor firme de 

transport locale; 

 Posibilitatea obținerii de credite 

pentru infrastructură; 

 Capacitate scăzută a a autorităților 

locale de a finanța investiții mari în 

infrastructură; 

 Posibilități reduse de a asigura 

cofinanțarea la potențiale proiecte 

mari de infrastructură; 

 Insuficienta colaborare cu unități 

administrative teritoriale învecinate 

pentru promovarea unor proiecte de 

interes regional; 

Tabel nr.5.2.10, Infrastructură rutieră - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.12 Tehnico edilitar 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a cca 9,95 de rețea de 

canalizare; 

 Existența a cca 5 km m de gaz; 

 Apropierea geografică de alte 

localități și posibilitatea construirii 

rețelei de utilități comune; 

 Necesitatea extinderii rețelei de 

alimentare cu apă potabilă și a rețelei 

de canalizare; 

 O mare parte din locuitorii comunei 

nu renunță la sursele tradiționale de 

apă; 

 

Oportunități Riscuri 

 Creșterea calității vieții locuitorilor  

comunei;  

 Posibilitatea reducerii 

dezechilibrelor ecologice cauzate de 

lipsa canalizării; 

 Existența fondurilor; 

 Posibilitatea obținerii de credite 

pentru infrastructură; 

 Posibilitatea de a apela la specialiști 

și firme din Piatra Neamț, Târgu 

Neamț, în domeniul dezvoltării 

infrastructurii; 

 

 Capacitate scăzută a a autorităților 

locale de a finanța investiții mari în 

infrastructură; 

 Posibilități reduse de a asigura 

cofinanțarea la potențiale proiecte 

mari de infrastructură; 

 Insuficienta colaborare cu unități 

administrative teritoriale învecinate 

pentru promovarea unor proiecte de 

interes regional; 

 Capacitatea scăzută a populației de a 

prelua costuri specific de utilizare și 

întreținere a infrastructurii; 

 

Tabel nr.5.2.12, Tehnico edilitar -  comuna Sascut, prelucrare proprie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

154



 

   
 

5.2.13 Energetică 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența rețelei de energie electrică 

la nivelul întregii comune; 

 Cca 95 % gospodării electrificate; 

 Consumul casnic de energie se 

situează la un nivel mediu; 

 Existența unor resurse energetice la 

nivelul comunei (potențial panouri 

fotovoltaice); 

 Rețea electrică veche care cauzează 

întreruperi în furnizarea energiei 

electrice; 

 Necesitatea extinderii rețelei de 

iluminat public pentru noile 

investiții; 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea creării de panouri 

fotovoltaice; 

 Creșterea nivelului de trai și a 

gradului de civilizație; 

 Disponibilitatea tehnologiilor 

modern de valorificare a resurselor 

energetice; 

 Capacitatea scăzută a autorităților 

locale de a finanța investiții mari în 

energie; 

 Posibilități reduse de a asigura 

cofinanțarea la potențiale proiecte 

mari în domeniu; 

 Insuficienta colaborare cu unități 

administrative teritoriale învecinate 

pentru promovarea unor proiecte de 

interes regional; 

 Capacitate scăzută a populației de a 

prelua costuri specific de utilizare și 

întreținere a infrastructurii; 

 Nerespectarea standardelor de 

siguranță și protecție; 

 Aplicarea neadecvată și 

inconsecventă a politicilor 

energetice; 

 

Tabel nr.5.2.13, Energetic - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.14 Mediul înconjurător 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 locuitorii comunei nu sunt supuși la 

poluare excesivă; 

 spații verzi; 

 terenuri de joacă; 

 utilizarea la scară redusă a 

pesticidelor și ingrășămintelor 

chimice în agricultură;  

 utilizarea îngrășământului natural în 

agricultură;  

 relativa depărtare de platformele 

industriale poluante;  

 existența personalului medical 

specializat care deservește 

dispensarul din comuna;  

 monitorizarea expunerii la riscuri de 

îmbolnăvire de către DSP;  

 informarea populației cu privire la 

riscurile de îmbolnăvire;  

 existența resurselor naturale locale 

(ha de pădure, ha luciu de apa);  

 Poluarea redusă a aerului; 

 Existența terenului disponibil pentru 

amenajarea de spații verzi și de 

agrement;  

 Existența unui dig de protecție pe râul 

Siret – km;  

 Efectuarea de lucrări de regularizare 

a cursurilor de apă cu probleme și de 

stabilizare a terenurilor inundabile;  

 inexistența unui sistem de 

monitorizare al poluării apei și 

solului;  

 indiferența populației față de 

riscurile de îmbolnăvire;  

 posibilități financiare reduse ale 

populației pentru îngrijirea 

adecvată a sănătății;  

 populația rurală nu este informată 

suficient;  

 pânza freatică este foarte aproape 

de suprafața solului, ceea ce 

înlesnește poluarea apei prin 

intermediul activităților 

gospodărești;  

 insuficiența rețelei de canalizare 

conduce la poluarea apelor de 

suprafață și a celor subterane;  

 dejecțiile animale afectează 

calitatea mediului;  

 indiferența față de efectele 

poluante a unor activități;  

 preocuparea redusă pentru 

protecția mediului;  

Oportunități Riscuri 

 Îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației locale;  

 Dezvoltarea durabilă a localității;  

 Dotarea cu echipamente medicale 

noi, performante;  

 Rezistența față de schimbarea 

modului de viață;  

 Fenomene de aciditate a terenului, 

eroziune;  

 Existența unor zone predispuse la 

dezastre naturale;  
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 Abordarea tehnologiilor noi de 

valorificare a resurselor naturale 

locale;  

 existența unor programe cu finanțare 

internațională orientate direct spre 

protecția mediului și a naturii;  

 creșterea interesului autorității locale 

în promovarea de parteneriate pentru 

protecția mediului;  

 posibilitatea dezvoltării de colaborări 

în domeniul protecției mediului;  

 

 

 Supraexploatarea resurselor 

naturale; 

 

 Insuficiența fondurilor destinate 

protecției mediului;  

 Depozitarea necontrolată a 

deșeurilor de către populație;  

 

 

 

 

Tabel nr.5.2.14, Mediul înconjurător - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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5.2.15 Administrație publică 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența infrastructurii fizice pentru 

desfășurarea activităților 

administrative– sediu propriu;  

 Implicarea activă a conducerii în 

procesul de reformă a administrației;  

 Existența unor proceduri 

organizaționale care facilitează 

desfășurarea raporturilor de muncă în 

instituție și asigură un flux 

informațional și al documentelor 

adecvat;  

 Actualizarea periodică a 

organigramei instituției;  

 Aplicarea unui management 

financiar riguros bazat pe utilizarea 

raționala și eficientă a 

bugetului/fondurilor disponibile;  

 Dotare cu echipamente IT;  

 Dotări tehnice specifice;  

 Existența personalului propriu care 

poate constitui nucleul pentru 

dezvoltarea de programe;  

 Salariile reduse și posibilitățile 

reduse de motivare financiară 

îndepărtează oamenii pregătiți de 

domeniul administrației;  

 Imposibilitatea promovării 

salariaților în cadrul instituției;  

 Personal insuficient și alocarea de 

sarcini suplimentare care depășesc 

fișa postului;  

 Lipsa unor metodologii de raportare 

și evaluare lunară a activității 

desfășurate;  

 Baza materială precară;  

 Patrimoniu restrâns care nu permite 

desfășurarea de activități;  

 Lipsa parteneriatelor public-privat;  

 Resurse financiare insuficiente 

pentru modernizarea și dezvoltarea 

Primăriei;  

 Constrângerile financiare restrâng 

domeniile de intervenție;  

 

Oportunități Riscuri 

 Oportunități de modernizare a 

administrației;  

 

 Fluctuații de personal;  

 Ciclurile electorale perturbî uneori 

funcționarea administrației locale;  

 Absența resurselor financiare;  

 Inexistența parteneriatelor pentru 

dezvoltarea de programe;  

 Imposibilitatea stimulării 

potențialilor parteneri;  

 Absența de personal calificat;  

 Cadrul legislativ instabil.  

 
 Tabel nr.5.2.15 Administrație publică - comuna Sascut, prelucrare proprie 
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6 COORDONARE, IMPLEMENTRE, 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
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Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut, 

2021-2027, Județul Bacău, va fi asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Sascut, 

prin intermediul structurilor existente a funcționarilor publici specializați, desemnați în acest 

sens. 

Responsabilitatile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează: 

 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei; 

 Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea 

Strategiei; 

 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a 

Strategiei; 

 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitătile care 

conduc la implementarea Strategiei; 

 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a 

gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate; 

 Monitorizarea stadiului de implementare a strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri 

periodice; 

 Raportarea activităților de implementare și de revizuire perioadică. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut, 2021-2027, 

Județul Bacău, depinde de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi 

naţionale în exerciţiul bugetar 2021-2027, pentru a putea fi finanţate acţiunile şi proiectele 

selectate. Absorbţia acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea acţiunilor, iar pe de 

altă parte, de capacitatea instituţională a adminsitraţiei locale de a iniţia proiecte, dar şi de a 

lucra în parteneriat cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pentru atingerea obiectivelor 

strategice.  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut 2021-2027 reprezintă un document 

legal de lucru al Consiliului Local Sascut. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv 

şi este supus la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunităţii 

pentru a fi în concordanţă cu realităţile economice şi sociale.  

Procesul de implementare va cuprinde următoarele activităţi:  

 Elaborarea planurilor anuale de acţiune, şi aprobarea acestor planuri prin hotărârea 

consiliului local;  
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 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localităţii (fişe 

de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu 

obiectivele  

sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 

proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea 

obiectivelor şi priorităţilor locale propuse;  

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;  

 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete 

de dezvoltare; 

 Monitorizarea progreselor realizate;  

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie;  

 Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate 

şi cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a oraşului.  

Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în 

cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această 

monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate sau în implementare 

ori care urmează a fi implementate la nivel local şi efectele pe care le produc la nivelul Comunei 

Sascut.  

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local Sascut 

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 mediului economic.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 

management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute. Pentru a implementa Strategia, se va constitui 

un Grup de Acţiune ale cărei funcţii constau în:  

 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare; 

 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare; 

 Propuneri de completare periodică a strategiei; 

 Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare; 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, 

a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor 
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asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora la dezvoltarea 

comunei. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este:  

 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local;  

 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;  

 Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia.  

În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare 

respectând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control 

al proiectelor planificate. În plan instituţional, principalii actori ai implementării strategiei vor 

fi:  

 Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria;  

 Agenţii economici;  

 Investitorii;  

 Societatea civilă; 

Performanţa implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice, 

elaborate de Unitatea Administrativ Teritorială Sascut. În elaborarea raportului strategic se va 

avea în vedere includerea de date relevante pentru evaluarea eficacităţii şi eficienţei măsurilor 

aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2022,  

2025 şi 2027, fiind prezentate în cadrul şedinţelor de Consiliu Local şi date publicităţii.  

În cadrul rapoartelor vor fi evidenţiate situaţia şi evoluţia socio-economică la nivel 

local; realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea strategiei; 

propunerile de modificare, completările şi adaptările strategiei la noile realităţi sociale şi 

economice. Rapoartele vor sintetiza evoluţiile relevante în implementarea strategiei, 

deficienţele şi întârzierile constatate, recomandările privind ajustarea strategiei şi a planurilor 

anuale de acţiune, fiind supuse aprobarii Consiliului Local Sascut.  

Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut va 

urmări: 

 modul de folosire a resurselor financiare şi umane; 

 realizarea indicatorilor propuşi; 

 eficienţa intervenţiilor. 
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Totodată vor fi evidenţiaţi factorii de succes şi de eşec, dar şi sustenabilitatea rezultatelor 

şi impactul strategiei. 

Exemple de indicatori de monitorizare și deevaluare: 

 Cuantumul veniturilor pe gospodărie; 

 Rata de ocupare a fortei de muncă active; 

 Rata șomajului; 

 Drumuri modernizate (%); 

 Gradul de conectare la sistemul public de canalizare; 

 Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a apei potabile; 

 Suprafața spatiilor verzi intravilane pe cap de locuitor; 

 Rata de creștere / descreștere a numărului de întreprinderi; 

 Rata de creștere/ descreștere a capacității de cazare turistică existentă; 

Prin urmare, activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va 

conține situația indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor lua deciziile 

privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei. 

6.1 Prezentarea obiectivelor atinse în perioada 2014-2020 

Prezentarea obiectivelor menționate în strategia de dezvoltare locală a Comunei Sascut 

în perioada 2014 – 2020 este necesară pentru identificarea rezultatelor, efectelor, mecanismelor 

implementării și formularea de recomandări și lecții învățate. Evaluarea rezultatelor strategiei 

este utilă pentru furnizarea dovezilor şi a informaţiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce 

s-a obţinut şi cum s-a obţinut, prin implementarea acesteia, în vederea îmbunătățirii strategiei 

pentru perioada 2021 – 2027. Astfel, pe orizontul de timp 2014 – 2020, au fost realizate 

următoarele proiecte: 

Investiții 2014-2020 

 Alimentare cu apă loc. Contesct, com. Sascut, jud. Bacău 

 Modernizare rețea electrică com Sascut, jud. Bacău 

 Extindere rețea gaze naturale Balcuta, Fântânele, Dealul 

–Tiganului, Cartier Nou com. Sascut, jud. Bacău 

 Înființare garaj pentru autospeciale ISU, com Sascut, jud. 

Bacău 
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 Racord drum județean 119A Dealul-Tiganului, com 

Sascu, jud. Bacău 

 Asfaltare drumuri în comuna Sascut, Jud. Bacău 

 Foraje apă Balcuta, Pâncești1, Pâncești 2, comuna Sascut 

jud. Bacău 

 Sistem de supraveghere cu camere video com Sascut, jud 

Bacău 

 Modernizare bază sportivă Sascut, jud. Bacău 

 Reabilitare, modernizare și dotare școala Gimnazială 

Pancești, com Sascut, jud. Bacău 

 Înființare rezervor de apă Pancești 2, com Sascut, jud. 

Bacău 

Tabel nr. 6 Investiții de proiecte 2014-2020 

 

Proiecte în curs de execuție 

 Construire poduri în com. Sascut, jud. Bacău 

 Modernizare drumuri de interes local în com Sascut, jud. 

Bacău 

 Modernizare drumuri de interes local în loc. Berești, com 

Sascut, jud. Bacău 

 Reabilitare și modernizare cămin cultural Pancești, com. 

Sascut, jud. Bacău 

 Construire teren de sport în loc. Berești, com Sascut, jud. 

Bacău 

 

Tabel nr. 6.1 Proiecte în curs de execuție 

 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală este evaluat prin prisma efectului de ansamblu al 

beneficiilor aduse de strategie asupra unui număr cât mai mare de persoane, justificând astfel 

utilitatea ei. Se remarcă faptul că marea parte a măsurilor implementate au vizat domeniul 

infrastructurii de alimentare cu gaz, edilitare, modernizării de drumuri, urmate de cele ale 
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investițiilor pentru sănătate, educație. Impactul așteptat prin implementarea acestor măsuri 

vizează creșterea calității vieții populațeiei din comuna Sascut. 

6.2 Viziune, misiune și direcții de dezvoltare 

Viziunea strategică însumează sensul evoluției de dezvoltare a unei comunități și determină 

direcției de transformare a viziunii în realitate. Viziunea privind dezvoltarea unei comunități, 

reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi așteptată 

dezvoltare. Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen lung 

şansele de dezvoltare pentru atingerea scopului dorit. Deşi, de multe ori, între viziune şi 

evoluţia ulterioară a acesteia există numeroase abateri, definirea viziunii reprezintă o condiţie 

pentru dezvoltarea oricărei comunități. Totodată, viziunea creată trebuie să genereze o atitudine 

de încredere în viitor şi în posibilităţile concrete de dezvoltare în sensul transformării viziunii 

propuse în fapte, stimulând participarea eficientă a tuturor factorilor care trebuie și pot să 

contribuie la schimbare. O viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor, instituții, 

organizații și chiar cetățeni să îşi identifice interesele şi deci să-şi construiască motivaţia 

necesară pentru punerea ei în practică, fiind împărtăşită şi acceptată de toţi cei implicați. 

Viziunea de dezvoltare a Comunei Sascuteste generată de rezultatul analizei situației 

existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și 

socială, pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările identificate.  

În procesul de planificare strategică s-au desprins o serie de concluzii care pun bazele 

dezvoltării Comunei. 

Astfel, ca răspuns la oportunitățile detaliate, viziunea pentru dezvoltare a Comunei Sascut 

este concentrată pe regenerarea rurală a comunei, regenerare care trebuie să aibă ca rezultat 

creșterea calității vieții, înțelegând prin aceasta un mediu de viață curat și civilizat, ofertant 

pentru petrecerea timpului liber, susținut de o infrastructură modernă și de accesul la servicii 

publice de bună calitate și pe creșterea economică. De asemenea se dorește și valorificarea 

potențialul cultural. Atingerea acestor obiective strategice asociază în mod obligatoriu interesul 

pentru dezvoltarea unei administrații publice prompte și eficiente.  

Un factor important în retenția forței de muncă și a populației în general, îl reprezintă 

calitatea locuirii. Asigurarea unor condiții decente de locuit și a unui mediu de viață ofertant, 

care să răspundă pretențiilor ridicate ale cetățeanului modern, european, reprezintă o prioritate 

a viziunii de dezvoltare. În acest sens, instituțiile administrației publice locale au ca obiective 

atât asigurarea unor servicii caracterizate de un înalt profesionalism bazate pe rezolvarea cât 
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mai promptă a problemelor cetățenilor, cât și buna gospodărire a teritoriului administrat. Toate 

acțiunile care se vor întreprinde ca urmare a planului strategic nu vor avea un impact negativ 

asupra mediului înconjurător, protecția mediului reprezentând o obligație asumată și respectată 

de către toți actorii participanți la realizarea obiectivelor strategiei. 

Prezenta strategie se referă doar la domenii de intervenție în care are atribuții Consiliul 

Local, fiind excluse domeniile care nu cad în sarcina acestei instituții, cum ar fi activitățile 

private în domeniul economic. Aceste activități private pot fi însă spijinite de către 

administrația locală, mai ales ca în viitor vor aduce venituri la bugetul local. Strategia se referă 

și la acele posibilități ale autorităților locale de a sprijini dezvoltarea economică și socială a 

comunității. Pentru implementarea anumitor masuri este nevoie de o conlucrare cu alte 

autorități locale vecine si cu Consiliul Județean Bacău, precum și cu alte instituții abilitate. Este 

vorba mai ales de infrastructura mare, unde se impun colaborari cu diverși parteneri. 

Misiunea administrației publice locale a comunei Sascut este orientată spre asigurarea 

unei dezvoltări durabile a comunei cu scopul de a crește nivelul de trai al locuitorilor, utilizând 

într-un mod eficient resursele naturale și umane disponibile. Valorile esențiale care se 

conturează în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a Comunei  Sascut are în vedere 

următoarele: 

 Integritate: Acțiunile implementate de administrația publică locală a comunei Sascut 

vor fi caracterizate pe toată perioada implementării planului strategic, pe adoptarea unui 

comportament onest, etic și corect. 

 Responsabilitate: Responsabilii de implementarea strategiei de dezvoltare locală își 

asumă obligația de a efectua acțiunile până la sfârșit, asumându-și în același timp 

răspunderea pentru consecințe. 

 Tradiție: Comuna Sascut își propune să respecte  valorile profesionale, culturale și 

tradițiile comunității locale, în plină armonie cu mediul înconjurător. 

 Profesionalism: Comuna Sascut va da dovadă de performanță și rapiditate în 

soluționarea problemelor, pentru obținerea unor performanțe sporite. 

 Inovare: Pentru atingerea obiectivelor strategice vor fi utilizate metode îmbunătățite, 

eficiente și eficace, fiind susținute comunicarea cu partenerii și comunitatea. 

Consiliul Local al Comunei Sascut va stabili ordinea priorităților în funcție de nevoile 

locale și de resursele financiare disponibile. Strategia de dezvoltare economico-sociala durabilă 

a comunei Sascut este o strategie pe termen lung care necesită o atenție deosebită în ceea ce 

privește obiectivele si rezultatele acesteia.  
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Rezultatele pe termen lung trebuie evaluate cu rezerva de rigoare având în vedere 

multitudinea factorilor neprevăzuți care pot influența obținerea acestora.  

Planificarea strategică rurală este axată pe următoarele direcții de acțiune: 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 Dezvoltarea durabilă a comunei - schimbări majore la nivel de 

conceptie, referitoare la utilizarea ratională a resurselor de către toate 

categoriile implicate (populație, instituții, operatori economici, etc); 

 Întărirea capacității instituționale; 

 Dezvoltare unui network rural în vederea unei mai bune colaborări între 

localități și utilizarea celor mai bune practici; 

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private; 

 Aplicarea unui management coerent și eficient al resurselor (atât 

integrarea fluxurilor de resurse materiale, umane, financiare, energetice 

cât și integrarea fluxurilor de resurse materiale și energetice într-un ciclu 

natural); 

 Aplicarea tehnicilor de eco-piață (emiterea de reglementari pentru eco-

taxe, furnizarea utilitățlor publice în sistem de piață, analizarea și 

evaluarea investițiilor după criterii de mediu, elaborarea bugetului local 

ținând cont de problemele de mediu); 

 Identificarea și evaluarea nevoilor comunității și corelarea acestora cu 

capacitatea administrației publice de a răspunde nevoilor identificate; 

Tabel nr. 6.2.1 Direcții de acțiune 

 

 

 
 

167



 

   
 

Obiectivul general   

 

 reducerea decalajelor față de oraș și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei 

prin asigurarea serviciilor publice absolut necesare pentru apropierea standardului 

general de dezvoltare către nivelul unor comunități similare din Uniunea Europeană; 

 

Obiective specifice principale: 

 

 dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea drumurilor de 

interes local construirea unor căi de acces spre zonele izolate, extinderea rețelei de 

alimentare cu apa, extinderea retelei de canalizare; 

 dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale pentru imbunatățirea calității vieții 

prin modernizarea infrastructurii de invățământ, cultură, sănătate și servicii sociale; 

 stimularea dezvoltarii economice in zona pentru creșterea nivelului de trai al populației 

– diversificarea activităților economice și reducerea dependenței de agricultură și 

creșterea animalelor; 

 protecția mediului prin înființarea unui parc fotovoltaic; 
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6.3 Analiza nevoilor și a potențialului pe sectoare și pe domenii de activitate  

 

6.3.1 Definirea problemei 

Prezenta cercetare a fost realizată de S.C. SPES CONSULTING S.R.L. Iași în scopul 

identificării nevoilor și dorințelor locuitorilor comunei Sascut, precum și a agenților economici 

ce funcționează pe raza comunei, în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de trai și 

dezvoltarea durabilă a comunității, concluziile acestei cercetări urmând să fundamenteze 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Sascut, județul Bacău. 

Consultarea locuitorilor comunei și a agenților economici are rolul de a realiza un tablou 

detaliat al realității vieții în comunitate, identificând nevoi, așteptări, interese și convingeri ale 

acestora privind aspecte legate de situația actuală și dezvoltarea așteptată a comunității lor. 

Totodată, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea 

corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând 

direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de 

evoluţie.  

    Așadar, cercetarea realizată la nivelul comunei Sascut a înregistrat opiniile și atitudinile 

populației cu privire la: 

 Satisfacția față de condițiile de viață și serviciile publice de care beneficiază în comună; 

 Încrederea în instituțiile publice; 

 Percepția schimbărilor și a potențialului de dezvoltare a comunei. 

 

6.3.2 Obiectivele de cercetare 

 

Obiectivul general al studiului desfășurat: 

 Identificarea nevoilor cu care se confruntă locuitorii comunei Sascut și agenții 

economici ce își desfășoară activitatea pe raza comunei pentru stabilirea direcțiilor 

strategice de dezvoltare a comunei. 

Obiective specifice ale studiului desfășurat: 

 Măsurarea gradului de satisfacție față de condițiile de viață din comună; 

 Măsurarea gradului de satisfacție față de serviciile publice de care beneficiază la nivel 

local; 
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 Gradul de încredere în capacitatea instituțiilor publice de a asigura dezvoltarea durabilă 

a comunității; 

 Identificarea priorităților de dezvoltare la nivelul local din perspectiva locuitorilor 

comunei 

6.3.3 Evaluarea informațiilor disponibile 

Ipotezele de la care pornește studiul elaborat sunt: 

 Comuna Sascut, județul Neamț este compusă din satele: Buruienești, Rotunda, 

Buhonca; 

 Conform recensământului din 2019, populația Comunei Sascut este de 7473 locuitori; 

 Resursele necesare realizării studiului există: 

 Materiale: birou de lucru, computer, imprimanta, telefon, fax, conexiune la 

internet; 

 Umane: personalul specializat al echipei care efectuează colectarea datelor, 

centralizarea, analiza și prelucrarea datelor; 

 Timp: cercetarea a fost realizată în luna februarie 2021; 

6.4 Alegerea instrumentului de cercetare-motivație 

  Instrumentele disponibile pentru realizarea acestui studiu sunt: 

 investigarea surselor statistice; 

 interviul; 

 chestionarul; 

 observarea; 

  În etapa urmatoare se impune o analiză a avantajelor și dezavantajelor prezentate de 

aceste instrumente, cu scopul de a justifica alegerea instrumentului care a fost utilizat în cazul 

acestui studiu. 
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Nr 

crt 

Instrumente 

disponibile 

Avantaje Dezavantaje 

1 Investigarea 

surselor 

statistice 

- sunt realizate pe baza 

unor eșantioane foarte 

mari care conduc la 

rezultate apropiate de 

realitate; 

- nu există statistici 

realizate cu acest scop 

de instituțiile 

abilitate; 

2 Interviul - posibilitatea de a 

descoperi și alte tipuri 

de probleme care au 

fost omise inițial; 

- necesită un timp de 

realizare îndelungat; 

- deplasarea pe teren a 

persoanelor implicate 

în realizare presupune 

costuri ridicate; 

- rezultate dificil de 

structurat din cauza 

varietății; 

- înclinația 

intervievaților spre 

răspunsuri evazive 

sau incomplete la 

întrebări incomode; 

- subiectivismul 

anchetatorilor; 

3 Chestionarul - timp de realizare 

foarte scurt; 

- poate fi realizat pe 

mai multe firme 

simultan; 

- în forma sa on-line nu 

implică deplasarea pe 

teren, ceea ce 

presupune costuri 

reduse; 

- sub acoperirea 

anonimatului, 

respondenții prezintă 

problemele reale cu 

care se confruntă; 

- pot aparea 

chestionare 

completate partial 

care vor trebui 

excluse la analiza 

rezultatelor; 

- nu încurajeaza 

explicațiile în 

profunzime; 

4 Observarea - culegerea 

informațiilor se 

realizează de către 

consutanții specializați 

care dețin deprinderile 

necesare observării 

subiecților astfel încât 

să evite erorile de 

observare; 

- timp de realizare 

îndelungat; 

- implică multe 

resurse materiale și 

financiare;  

- acoperă o arie mică 

ca spațiu; 

- subiectivismul 

observatorilor; 
Tabel nr. 6.4,  Instrumente utilizate, prelucrare proprie 
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  În concluzia acestei analize a instrumentelor ce pot fi utilizate, precizăm că instrumentul 

care ne aduce cele mai mari beneficii în raport cu dezavantajele identificate este 

CHESTIONARUL. 

6.5 Crearea instrumentului de cercetare 

 

 Redactarea chestionarului  

        Chestionarele utilizate în cadrul anchetei (unul pentru persoane fizice și unul pentru agenți 

economici) au fost concepute astfel încât să servească îndeplinirii în cea mai mare masură 

posibilă a obiectivului general și a obiectivelor specifice ale studiului. Astfel, au fost utilizate 

diferite tipuri de întrebări, cu variante de răspuns, acolo unde acestea au putut fi identificate de 

realizatorii chestionarului, dar și cu posibilitatea de răspuns liber, pentru ca respondenții să 

completeze cu variante ce nu se încadrează între cele predefinite.  Fiind aplicate de către 

operatori, chestionarele nu au cuprins întrebări filtru, acestea fiind adresate în mod direct, iar 

respondenții care nu se încadrau în populația analizată fiind eliminați. 

 Stabilirea metodelor de colectare a datelor 

 Analizând diferitele modalități de realizare a anchetei (personală, interceptată, 

telefonică, poștală sau pe internet), avantajele și dezavantajele specifice fiecărei modalități, 

informațiile despre piață deținute dar și bugetul disponibil pentru realizarea studiului, echipa 

a decis că cea mai potrivită modalitate de anchetă este cea personală, realizată de către 

operatori, întrucât: 

 aplicarea chestionarului se realizează de către personal instruit; 

 reduce numărul de chestionare incomplete, întrucât operatorii pot oferi informații 

suplimentare asupra întrebărilor, dacă respondenții întâmpină dificultăți în înțelegerea 

acestora; 

 permite realizarea unui sondaj de mai lungă durată, întrucât rata de renunțare este mai 

mică decât în cazul celorlalte modalități de anchetă; 

 permite o diversitate de întrebări; 

 ancheta personală are rata de răspuns cea mai mare, față de celelalte tipuri care se 

bazează în mare parte pe voluntariat și disponibilitate din partea respondenților; 
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Ancheta personală are însă și limitele sale: 

 nu permite completarea simultană a mai multe chestionare de către un operator; 

 timp îndelungat pentru completarea tuturor chestionarelor pe  

 eșantionul stabilit; 

 costuri mari cu deplasare, salarii operatori, etc; 

 nesiguranța respondenților privind caracterul anonim; 

 reticență față de întrebările sensibile; 

 erori sistematice datorită operatorului - posibilitatea direcționării sau influențării 

răspunsurilor de către operator. 

 

 Structura chestionarului utilizat  

 Așa cum s-a precizat anterior, au fost utilizate două chestionare diferite pentru 

categoriile de respondenți intervievați, unul conceput pentru persoane fizice și unul pentru 

agenți economici. Avand în vedere că ancheta a fost realizată de către operatori, chestionarul 

aplicat persoanelor fizice nu a mai cuprins întrebări filtru, întrucât respondeții au fost 

întrebați direct dacă sunt locuitori ai comunei Sascut, cei ce răspundeau negativ fiind excluși 

automat din studiu. Asfel, chestionarul a fost alcătuit din 37 de întrebări grupate în două 

unități care conturează aspecte diferite ale cercetării: 

 Unitatea 1: Întrebări socio-demografice 

Prima unitate din chestionar cuprinde întrebările 1 - 6 și are ca scop conturarea profilului 

respondentului prin elemente precum: sex, localitate de domiciliu, vârstă, studii, venit net pe 

familie și statut. 

 Unitatea 2: Întrebari ce conturează opinia respondentului privind obiectul cercetării: 

infrastructura de transport, utilități, servicii de educație, sănătate, aspecte sociale ale 

comunității, turism, activități economice, sport, administrație locală.  

 Chestionarul aplicat agenților economici a fost alcătuit din 18 întrebări, grupate în 

patru unități: 

 Unitatea 1: Întrebări ce permit conturarea profilului respondenților – agenți economici 

sub aspectul formei de constituire, domeniului de activitate, aria geografică de desfășurare a 

activității - întrebările 1 -3. 
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 Unitatea 2: Aspecte ce țin de mediul de afaceri la nivelul comunei (obstacole 

întâmpinate în dezvoltarea afacerilor, surse de finanțare și oportunități, priorități de investiții) 

– întrebările 4 – 7 și 16 – 18. 

 Unitatea 3: Întrebări ce vizează implicarea administrației publice în sprijinirea 

mediului de afaceri local – întrebările 8 – 12. 

 Unitatea 4: Întrebările 13, 14, 15 ce au ca scop conturarea impactului crizei generate 

de COVID-19 asupra evoluției activității. 

 Testarea chestionarului 

 Fiecare dintre cele două chestionare a fost testat pe un eșantion pilot pentru a obține un 

feed-back care să aducă informații utile pentru îmbunătățirea acestora. În urma analizei 

chestionarelor din etapa de testare acestea au fost îmbunătățite astfel încât să ne ofere răspuns 

la toate obiectivele cercetate.  

 Dimensionarea și formarea eșamtionului de anchetă 

Pentru stabilirea mărimii eșantionului s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

 Perioada de timp la dispoziție pentru realizarea cercetării corelată cu timpul necesar 

desfășurării unei cercetări pe bază de chestionar; 

 Contextul actual generat de pandemia de coronavirus, care a impus distanțarea socială 

și reticența oamenilor pentru contact cu necunoscuți; 

 Aria de desfășurare a cercetării (satul Sascut – reședință și satele aparținătoare 

comunei); 

 Costurile realizării cercetării corelate cu resursele disponibile; 

Chestionarul a putut fi completat un număr de 53 de persoane din cadrul comunei Sascut. 

 Interpretarea datelor 

În urma centralizării chestionarelor aplicate persoanelor fizice și prelucrării 

răspunsurilor obținute, rezultatele obținute reflectă următoarea situație: 

Profilul respondenților a rezultat în urma întrebărilor 1 – 6 (prima unitate din 

chestionar) și cuprinde informații privind sexul, domiciliul, vârsta, nivelul de studii, venit și 

ocupație. 
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Figura nr. 6.5.1 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în primavara anului 2021, prelucrare proprie 

 

Figura nr. 6.5.2 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în iarna vara 2021, prelucrare proprie 
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Figura nr. 6.5.3 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

Figura nr. 6.5.4 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Conform datelor obținute, în urma studiului realizat în comuna Sascut, în anul 2021, 

cei mai mulți au afirmat că au venituri peste 3.001 RON (26%), urmând mai apoi cei cu venituri 

intre 2001-2500 de Ron (25%). 
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Figura nr. 6.5.5 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

În ceea ce privește statutul respondenților, majoritatea dintre aceștia au un loc de muncă 

(70%), asigurând veniturile gospodăriei. 2% dintre respondenți au declarat că sunt persoane 

casnice și 19% pensionari. Doar 5% sunt antreprenori. 

 

Figura nr. 6.5.6, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Rezultatele obținute arată că au fost îndeplinite obiectivele privind eșantionarea, în 

sensul în care respondenții sunt în proporții aproximativ egale femei și bărbați, au fost 

chestionați locuitori din toate satele componente ale comunei, au fost intervievate persoane 

din toate categoriile de vârstă și cu ocupații diferite.  
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Următoarele 5 întrebări din chestionar se referă la infrastructura rutieră și pietonală de 

pe teritoriul comunei.  

Întrebarea 7: Cât de mulțumit/ă sunteți de starea trotuarelor din comună?  

Conform răspunsurilor primite, doar2% din respondenți sunt foarte nemulțumiți, 25% 

nemulțumiți și 55% din cei chestionați sunt mulțumiți privind acest aspect. 

 

Figura nr. 6.5.7 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 8: Cât de mulțumit/ă sunteți de starea rigolelor și șanțurilor din comună? 

În strânsă legătură cu starea trotuarelor, a fost solicitată opinia respondenților și în ceea 

ce privește starea rigolelor și a șanțurilor din comună. Rezultatele obținute arată că 

aproximativ 13 din persoanele intervievate sunt nemulțumite și 30 sunt mulțumite. 
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Figura nr. 6.5.8 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 9: Sunteți mulțumit/ă de starea drumurilor din comună? 

Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește starea 

drumurilor, rezultatele obținute fiind reprezentate în graficul de mai jos. Răspunsurile 

persoanelor intervievate arată existența mulțumirii totale față de acest aspect în total de 62%, 

umați de 15% nemulțumiți. Foarte mulțumiți sunt doar 17%. 
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Figura nr. 6.5.9 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în varaanului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 10: Unde considerați că ar fi utilă înființarea unor piste pentru biciclete 

în comuna dvs.? 

La întrebarea privind utilitatea amenajării de piste pentru biciclete, respondenții au avut 

posibilitatea de a selecta răspunsuri multiple și de a adăuga noi variante de răspuns. Astfel, s-

a identificat că 59% dintre cei chestionați consideră că ar fi utilă o pistă de biciclete în 

localitate și 28% pe drumurile ce leagă satele comunei. Doar 9% dintre cei 53 de respondenți 

consideră că pistele de biciclete nu ar fi necesare. 

 

Figura nr. 6.5.10 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 11:  Considerați necesară înfiinățarea unui serviciu de transport elevi 

pentru facilitarea accesului la instituțiile de învățământ? 

La această întrebare 70% dintre respondenți consideră necesar transportul de elevi. 
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Figura nr. 6.5.11 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 12:  Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea utilităților din comună? 

(iluminat public, apă potabilă și canalizare, salubritate, deszăpezire, telecomunicații și 

gaz).  

Din răspunsurile la această întrebare rezultă că cetățenii comunei Sascut nu beneficiază 

de rețeaua de gaz si cea de canalizare și apă potabilă, fiind una dintre problemele menționate 

și pe parcursul chestionarului. 

 

Figura nr. 6.5.12, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 
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 Întrebarea 13: Ce părere aveți despre școlile și grădinițele din Comună? 

 Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește infrastructura   

educațională, rezultatele obținute fiind reprezentate în graficul de mai jos. Referitor la 

infrastructura educațională, doar 73% dintre cei chestionați consideră că școlile și grădinițele 

sunt în stare bună și 6% consideră că acestea sunt deteriorate. 17% nu au o opinie și au ales 

varianta nu știu.  

  

Figura nr. 6.5.13 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea nr. 14 Ce părere aveți despre dotarea sălilor de curs din școli și grădinițe? 

 La această întrebare, 19% consideră că sălile de curs nu sunt dotate suficient, 13% că 

acestea sunt învechite. 24% au considerat că sălile de curs sunt foarte bine dotate, iar 23% nu 

au știut ce răspuns să ofere. 
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Figura nr. 6.5.14 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 15: Ce părere aveți despre înființarea unor creșe în comună?  

Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește necesitatea 

înființării unor creșe în comună. Răspunsurile la această întrebare arată că un procent de 70% 

dintre cei 53 de respondenți consideră necesară înființarea unor creșe, în timp ce 11% consideră 

că nu ar fi necesară, iar 19% nu au o părere în acest sens. 

 

Figura nr. 6.5.15 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 
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 Întrebarea 16: Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea serviciilor medicale având ca 

referință următoarele criterii?  

 La această întrebare 2 respondeți sunt nemulțumiți de calitatea spațiilor în care își 

desfășoară activitatea. 24 de respondenți sunt mulțumiți de activitatea medicilor și 23 față de 

calitatea spațiilor în care își desfășoară activitatea. 

 

Figura nr. 6.5.16 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 17: Ce investiții considerați necesare pentru dezvoltarea în domeniul 

sanitar din comuna Sascut? 

 La această întrebare majoritatea răspunsurilor au indicat necesitatea achziționării unor 

echipamente medicale destinate serviciului sanitar din comună. 
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 Întrebarea 18: Ce grupuri cu risc social considerați că ar trebui sprijinite cu 

prioritate? 

Conform răspunsurilor primite la această întrebare, primele trei categorii defavorizate 

care ar trebui sprijinite cu prioritate sunt: persoanele cu dizabilități (29% de răspunsuri), 

persoanele vârstnice dependente (18%), victimele violenței în familie (15%), șomerii (15%), 

urmați de persoanele cu venituri reduse (11%).  

 

Figura nr. 6.5.17 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 19: Care considerați că sunt factorii care determină implicarea civică a 

cetățenilor? 

La această întrebare, 55% dintre respondenți au considerat că implicarea civică a 

cetățenilor este motivată în cea mai mare măsură de dorința de a dezvolta comuna, urmată de 

experiența cumulată (35%). 
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Figura nr. 6.5.18 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 20: Sunteți interesat să activați în domeniul turistic? 

 La această întrebare 40% sunt interesați să activeze în acest domeniu, 37% nu sunt 

interesați și doar 23% nu au avut o părere în acest sens. 

  

Figura nr. 6.5.19 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 21: Menționați trei obiective turistice din comună, cu potențial turistic, 

care nu sunt exploatate în prezent sau sunt foarte puțin exploatate? 
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 La această întrebare majoritatatea răspunsurilor au indicat Bisericile existente în comuna Sascut 

ca fiind obiective turistice conacul Elias. 

Întrebarea 22: În comună se păstrează datinile și obiceiurile? 

La această întrebare 56% au răspuns că se păstrează, 40 % că în mică măsură și 4% că nu deloc. 

 

  

Figura nr. 6.5.20 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 23: Considerați că sunt motivele răspunsurilor adresate întrebării cu 

nr.22? 

 La această întrebare, respondenții au afirmat că resursele financiare insuficiente, lipsa 

de interes a personalului, lipsa atractivității constituie motivele pentru care datinele și 

obiceiurile nu sunt păstrate în cazul comunei Sascut. 
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Figura nr. 6.5.21 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 24: Considerați că activitățile în agricultură sunt sprijinite suficient? 

Așa cum se observă din graficul obținut în urma centralizării răspunsurilor primite, 38% 

dintre persoanele anchetate consideră că domeniul agricol este susținut suficient de către 

autorități și doar 27% sunt de părere că activitățile în agricultură că nu sunt sprijinite, în timp 

ce restul respondenților (35%) nu au o părere formată asupra acestui subiect. 

 

Figura nr. 6.5.22 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 25: Practicați agricultura? 
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La această întrebare 71% practică doar pentru întreținerea familiei iar 29% nu practică 

agricultura. 

 

Figura nr. 6.5.23 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 26. Sunteți membru al unui grup sau unei asociații de producători? 

La această întrebare, doar 15% sunt membri ai unei asociații de producători. 

 

Figura nr. 6.5.23 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 27: Ce activități economice ar trebui încurajate pentru a se dezvolta pe 

teritoriul comunei? 
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În opinia respondenților, activitățile care trebuie sprijinite pentru dezvoltarea 

comunității locale sunt în primul rând cele de producție (28%) și cele agricole (28%), urmate 

îndeaproape de sectorul serviciilor (24%) și cele non agricole (20%).  

 

Figura nr. 6.5.24 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în iarna vara 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 28: Ce părere aveți despre dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea 

produselor locale? 

 

Figura nr. 6.5.24 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

28

20

28

24

Agricole Non-agricole Producție Servicii

Situația răspunsurilor cu privire la încurajarea activităților 

economice din comună

92%

2%

6%

Este necesară

Nu este necesară

Nu știu

Situația răspunsurilor cu privire la dezvoltarea unei piețe 

de desfacere

 
 

190



 

   
 

92% dintre respondenți consideră necesară dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea 

produselor locale, în timp ce 2% nu, iar 6% nu știu.  

 Întrebarea 29: Ce importanță acordați, pe o scala de la 1 la 10, unde 1 semnifică nici 

o importanță iar 10 foarte mare importanță, dezvoltării activităților sportive în comună. 

Centralizarea rezultatelor (obținută prin înmulțirea numărului de răspunsuri cu nota 

acordată), arată că cei mai mulți dintre respondenți își doresc dezvoltarea infrastructurii 

sportive. 

 

Figura nr. 6.5.25 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în iarna anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 30: Cum evaluați capacitatea instituției Primăriei de a gestiona proiectele 

de dezvoltare? 

Din punct de vedere al încrederii în capacitatea Primăriei de a gestiona proiectele de 

dezvoltare, 66% din respondenți se arată optimiști în privința capacității instituției de gestionare 

a proiectelor de investiții, în timp ce 15% din cei intervievați au o încredere scăzută. 
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Figura nr. 6.5.27 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 31: Care este probabilitatea de a utiliza un sistem online pentru diverse 

servicii publice ale Primăriei (de exemplu: eliberarea unor documente, plată impozite și taxe 

locale etc)?   

La această întrebare, mai mult de jumătate dintre persoanele intervievate declară că ar utiliza 

un sistem online pentru servicii publice ale Primăriei: 27% - aproape sigur și 37% - probabil, în timp ce 

31% puțini probabil că vor utiliza un sistem online în relația cu Primăria. 

 

Figura nr. 6.5.28 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în  vara anului 2021, prelucrare proprie 
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 Întrebarea 32: Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea rurală (ex: 

emiterea de documente electronice, iluminat inteligent, aplicații mobile etc.) 

În ceea ce privește digitalizarea, 60% consideră că este necesară pentru dezvoltarea 

comunității, în timp ce 2 % consider că nu este necesar iar 38% nu văd cum aceasta ar putea 

ajuta.  

 

Figura nr. 6.5.29 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 33: Care consideraţi că sunt principalele probleme la nivelul comunei? 

(Vă rugam indicați maxim 3 răspunsuri) 

La această întrebare, respondenții au putut selecta un număr de maxim 3 răspunsuri, astfel a 

rezultat că principala problemă este reprezentată de lipsa locurilor de muncă (20%). Cu un număr 

aproximativ egal de răspunsuri, următoarele probleme identificate de respondenți sunt migrația tinerilor 

(17%), îmbătrânirea populației, etc. 
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Figura nr. 6.5.30 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 34: Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui 

dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea dumneavoastră? 

 Potrivit răspunsurilor primite, primele 3 sectoare de activitate ce ar trebui dezvoltate cu 

prioritate și care ar conduce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor comunei sunt: educația 

(33 de răspunsuri), sănătatea (28 de răspunsuri), agricultura (27 răspunsuri), serviciile publice 

(25 răspunsuri).  

 

Figura nr. 6.5.30 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 
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Întrebarea 35  Ați fi interesat/ă să realizați un proiect pentru accesarea de fonduri 

structurale în perioada 2021-2027? 

La această întrebare, 51% au răspuns că sunt interesați și 49% că nu sunt interesați. 

 

Figura nr. 6.5.31 Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 36: Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor 

propuse pentru perioada 2021 – 2027 (1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate 

mare). 

Conform răspunsurilor primite, cetățenii comunei Sascut consideră că prioritatea nr. 1 în 

ceea ce privește extinderea rețelelor (33 de răspunsuri prioritate mare), urmată îndeaproape 

de amenajarea parcuri și spații verzi (28 de răspunsuri), infiintare locuinte sociale (27 de 

răspunsuri). 
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Figura nr. 6.5.32, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în iarna anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea nr. 37. După parcurgerea acestui chestionar considerați că sunt aspect 

care putea îmbunătăți calitatea vieții în comună și care nu au fost atinse aici? 

La această întrebare, majoritatea respondenților au specificat necesitatea inființării 

extinderii rețelei de apă și canalizare și gaz, parcuri și poduri. 

În urma centralizării chestionarelor aplicate persoanelor juridice și prelucrării răspunsurilor 

obținute, rezultatele obținute reflectă următoarea situație: 

 Toți agenții economici care au răspuns studiului au sediul înregistrat în comuna Sascut, 

cu activitate și piață de desfacere în aceeași localitate, având ca formă de organizare 

juridică Societate cu Răspundere Limitată (SRL) și activități principale în domeniile comerț 

și servicii. 

 Având în vedere numărul mic de respondenți (14), rezultatele cercetării sunt prezentate 

punctual în cele ce urmează: 
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Figura nr. 6.5.33, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

Figura nr. 6.5.34, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 
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Figura nr. 6.5.35, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

Figura nr. 6.5.36, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 5: Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au 

afectat? 

  Principalele probleme identificate: modalitățilșe insuficiente de promovare, lipsa 

resurselor financiare, accesul greoi la fondurile UE, starea infrastructurii din zonă, lipsa 

personalului calificat, etc. 
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Figura nr. 6.5.37, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 6: Care sunt sursele dumneavoastră de finanțare pentru principalele 

investiții? 

Respondenții au precizat fondurile proprii ca sursă de finanțare a investițiilor (93%) și 

doar 7% creditele bancare. 
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Figura nr. 6.5.38, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 7: Considerați oportună înființarea unui parc industrial în comună? 

Toți respondenții au precizat că este oportună înființarea unui parc industrial în comună. 

 Întrebarea 8: Cum apreciați dezvoltarea economică a comunei? 

Opt respondenți consideră comuna Sascut ca având un nivel mediu de dezvoltare, 3 

slab dezvoltată și doar 2 că este dezvoltată. 

 

Figura nr. 6.5.39, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 
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Întrebarea 9: Comuna vă oferă oportunitățile pe care vi le doriți din punct de 

vedere al dezvoltării afacerii? 

Doar 7 respondenți consideră că nivelul local oferă oportunități pentru dezvoltarea 

afacerilor lor, 6 consideră că nu ajută. 

 

Figura nr. 6.5.40, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Următoarele 3 întrebări din chestionar (10, 11 și 12) solicitau opinia respondenților 

asupra implicării administrației publice locale pentru încurajarea și dezvoltarea mediului de 

afaceri local. Astfel, răspunsurile primite arată că întreprinzătorii locali sunt nemulțumiți de 

implicarea Primăriei în susținerea mediului de afaceri local, precum și de faptul că nu sunt 

informați/consultați în mare măsură asupra proiectelor de investiții locale. 
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Figura nr. 6.5.41, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

 

Figura nr. 6.5.42, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

foarte multumit multumit nemultumit foarte nemultumit

Gradul de satisfactie privind implicarea Primariei in 

sustinerea mediului local de afaceri

da, in mare masura da, in mica masura

Gradul de informare orivind investitiile propuse

 
 

202



 

   
 

 

Figura nr. 6.5.43, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarea 13: Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea rurală? 

7 respondenți dintre cei 14, consideră digitalizarea un proces necesar pentru dezvoltarea 

comunității locale. 

 

Figura nr. 6.5.44, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

Întrebarile 14, 15 și 16 au solicitat opinia respondenților asupra situației generate de 

pandemia de coronavirus. Astfel, s-a ajuns la concluzia că afacerile locale au fost afectate prin 

scăderea cererii, deficitul de personal, toți respondenții au precizat că își vor continua 
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activitățile fără nicio modificare, întrucât apreciază că pandemia a avut efecte medii/minore 

asupra afacerilor lor. 

 

Figura nr. 6.5.45, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 

 

Figura nr. 6.5.46, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 
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Figura nr. 6.5.47, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 17: Care considerați că sunt principalele probleme în comună? 

Enumerați maxim 3, în funcție de importanța lor. 

Principalele probleme identificate sunt: canalizare, agrement, sanatate, gaz, cabinet 

medical, lipsa fonduri, lipsa fonduri. 

Întrebarea 18: Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar 

trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea dumneavoastră? 
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În opinia respondenților, primele trei sectoare de activitate a căror dezvoltare ar 

contribui la creșterea nivelului de trai sunt: sănătatea, industria agricultura, turismul.

 

Figura nr. 6.5.48, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 Întrebarea 19: Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea 

investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 (1 = prioritate mică, 2= prioritate 

medie, 3= prioritate mare) 

Din punct de vedere al priorității investițiilor, s-a constatat că în egală măsură, cele mai 

importante sunt cele prezentate în graficul de mai jos, conform răspunsurilor oferite de 

respondenți.  
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Figura nr. 6.5.49, Sursa Studiu realizat de SPES CONSULTING în vara anului 2021, prelucrare proprie 

 În urma analizei rezultatelor de la punctul anterior considerăm că cercetarea realizată 

și-a îndeplinit obiectivul de a identifica nevoile cu care se confruntă locuitorii comunei Sascut 

și agenții economici ce își desfășoară activitatea pe raza comunei, astfel încât să fundamenteze 

direcțiile strategice de dezvoltare a comunei, chiar daca a existat un număr mic de respondenți. 

 După cum arată o serie de cercetări la nivel european, comparativ cu ţările UE, România 

se situează pe ultimul sau penultimul loc, în privinţa multor indicatori referitori la condiţiile de 

viaţă ale populaţiei, iar mediul rural atârnă greu la balanţa nefavorabilă, în cazul ţării noastre. 

 Locuirea şi activitatea în mediul rural oferă o serie de elemente de atracţie, dar sunt 

supuse şi unor servituţi importante şi chiar unor riscuri vitale, prin fenomene distructive, în 

condiţiile precare de amenajare a teritoriului şi gestionare a situaţiilor de urgenţă care pot să 

apară).  

 Între servituţiile prezente în mediul rural românesc, putem aminti: izolarea unor 

aşezări umane, datorită situării în spaţii greu accesibile, drumurilor deteriorate, lipsei 

mijloacelor de transport, ceea ce conduce la depopularea unor arii întinse situate, cu precădere, 

în zone colinare şi de munte; lipsa/precaritatea resurselor de existenţă, în general, dar cu 

precădere în aşezările mici, sau în cadrul anumitor comunităţi, între care şi populaţiile de romi, 

cu atât mai mult cu cât aceştia din urmă nu dispun de proprietăţi agricole şi/sau forestiere, au 

posibilităţi extrem de reduse de ocupare într-o activitate aducătoare de venit, cel mai adesea 
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datorită neîndeplinirii criteriilor de şcolaritate şi calificare; neajunsuri majore în asigurarea 

accesului la utilităţile publice; slaba acoperire cu servicii sociale a unor zone: serviciile de 

educaţie, de îngrijire a sănătăţii şi de asistenţă socială etc. 

 În cele ce urmează, vom transpune nevoile identificate la nivelul comunei Sascut într-

o planificare strategică ce presupune identificarea și trasarea unei viziuni comune de dezvoltare 

asupra viitorului comunei, prin prisma căreia se identifică atât managementul local, cât și 

comunitatea locală. 
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6.6 Domenii prioritare  

 

OBIECTIV STRATEGIC 1 

DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A 

INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE  

PRIORITĂȚI MĂSURI 

1.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 1.1.1 Modernizarea și reabilitarea 

infrastructurii rutiere de interes local. 

1.1.2 Îmbunătățirea accesibilității 

teritoriale. 

1.1.3 Sporirea siguranței de circulație 

rutieră și pietonală pe drumurile publice. 

1.1.4 Dezvoltarea infrastructurii de acces 

agricol. 

1.2 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare 

1.2.1 Dezvoltarea sistemului de alimentare 

cu apă potabilă. 

1.2.2 Dezvoltarea sistemului de canalizare. 

1.2.3 Înființarea rețelei de distribuție a 

gazelor naturale. 

1.2.4 Creșterea gradului de confort și 

siguranță a populației, din punct de vedere 

al iluminatului public. 

1.2.5 Îmbunătățirea și modernizarea rețelei 

de comunicații la nivel local. 

Tabel nr.6.6.1 Obiectiv strategic 1 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII 

PRIORITĂȚI MĂSURI 

3.1 Îmbunătățirea serviciilor de 

învățământ și educație 

3.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale în vederea asigurării 

unui cadru propice de desfășurare a 

actului educațional în unitățile de 

învățământ de pe raza comunei. 

3.1.2 Asigurarea unui mediu benefic 

dezvoltării educaționale și personale 

a elevilor. 

3.1.3 Asigurarea de facilități pentru 

desfășurarea activităților sportive și 

recreative în cadrul unităților de 

învățământ. 

3.1.4 Asigurarea accesului la 

educație a populației aflate în situații 

de risc, implicit prevenirea 

abandonului școlar. 

3.1.5 Creșterea calității serviciilor 

educaționale din comună prin 

digitalizarea unităților de 

învățământ și dotarea acestora cu 

echipamente IT performante. 
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3.2 Îmbunătățirea serviciilor de 

sănătate și asistență socială 

3.2.1 Dezvoltarea unui sistem de 

servicii medicale moderne, 

performante și accesibile tuturor 

categoriilor de persoane. 

3.2.2 Îmbunătățirea stării de sănătate 

a cetățenilor prin creșterea accesului 

la servicii de sănătate preventive și 

curative. 

3.2.3 Dezvoltarea și eficientizarea 

unor servicii sociale proiectate și 

furnizate adecvat, adaptate nevoilor 

tuturor categoriilor de grupuri 

vulnerabile. 

3.2.4 Îmbunătățirea nivelului de trai 

al locuitorilor aflați într-o situație de 

vulnerabilitate. 

3.3 Dezvoltarea facilităților de 

agrement și petrecere a timpului 

liber 

3.3.1 Îmbunătățirea 

managementului local în sectorul 

sportiv și susținerea activităților 

sportive. 

3.3.2 Înființarea și modernizarea 

spațiilor verzi. 

3.3.3 Înființarea și dotarea locurilor 

de joacă pentru copii. 
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3.4 Dezvoltarea sectorului 

cultural 

3.4.1 Păstrarea și promovarea 

tradițiilor și obiceiurilor locale, 

animarea vieții culturale și creșterea 

calității vieții socio-culturale. 

3.4.2 Modernizarea așezărilor 

culturale. 

3.4.3 Diversificarea activităților 

cultural-artistice. 

Tabel nr.6.6.2 Obiectiv strategic 2 
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OBIECTIV STRATEGIC 3 

 

DEZVOLTAREA SECTORULUI ECONOMIC 

PRIORITĂȚI MĂSURI 

4.1 Crearea unui mediu de afaceri 

stimulativ și competitiv 

4.4.1 Creșterea numărului de agenți 

economici în comună, sprijinirea 

dezvoltării acestora și diversificarea 

activității economice 

4.4.2 Îmbunătățirea colaborării 

dintre agențiib economici și 

autoritățile publice 

4.4.3 Creșterea gradului de 

informare a agenților economici în 

privința accesării fondurilor 

europene 

4.2 Agricultura si cresterea 

animalelor 

4.4.4 Creșterea productivității în 

sectorul agricol și zootehnic, 

reducerea populației ocupate în 

agricultura de subzistentă; 

4.4.5 Diversificarea activităților 

agricole generatoare de venit; 

4.3 Turism si agroturism 
4.4.6 Promovarea unei politici de 

încurajare a activităților de interes 

turistic în asociere cu alte activități 

care pot căpăta specific local; 

4.4.7 Crearea infrastructurii pentru 

turism și agroturism – căi de acces și 

alte utilitati; 

Tabel nr.6.6.3 Obiectiv strategic 3 
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OBIECTIV STRATEGIC 4 

 

DEZVOLTAREA SECTORULUI ADMINISTRATIV 

PRIORITĂȚI MĂSURI 

5.1 Intărire instituțională 
5.5.1 Îmbunătățirea calității serviciilor 

oferite de administrația publică locală prin 

întărirea capacității instituționale, dotare la 

standarde corespunzătoare (inclusiv în IT); 

5.5.2 Elaborarea unui sistem de administrare 

bazat pe promovarea autonomiei locale și 

consolidarea cadrului instituțional; 

5.2. Promovarea si dezvoltarea 

parteneriatelor public-private 

5.5.3 Constituirea de parteneriate public – 

private pentru exploatarea unor investiții ale 

comunității și pentru valorificarea unor 

resurse locale din patrimoniul public: 

5.5.4 Încurajarea formelor de asociere a 

societății civile pentru participarea la viața 

publică a comunității – identificarea 

nucleelor existente si potentiale și sprijinirea 

acestora; 

5.3. Cresterea calitatii resurselor umane 
5.5.5 Derularea unor programe de 

perfecționare profesională continuă a 

personalului din administrația publică în 

corelație cu exigențele impuse de creșterea 

autonomiei în administrația publică locală și 

cu exigențele pentru executarea sarcinilor de 

serviciu; 

5.4. Consolidarea managementului 

finantelor publice 

5.5.6 Aplicarea de măsuri concrete și 

fezabile pentru obținerea veniturilor proprii, 

crearea si menținerea echilibrului bugetar; 

5.5.7 Elaborarea unei strategii pentru 

obținerea de fonduri extrabugetare care să 

susțină proiecte/programe de interes local; 

Tabel nr.6.6.4 Obiectiv strategic 4 
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6.7 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027 

 

Titlu proiect Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Sascut, jud. Bacău 

 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene) 

 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de 

trafic rutier și asigurarea unei circulații rutiere 

fluente, în condiții de confort și siguranță. 

 

Obiective 

specifice 

 Îmbunătățirea căilor de acces prin modernizarea 

și reabilitarea drumurilor la standarde europene; 

 Asigurarea accesului locuitorilor și agenților 

economici la infrastructura de bază; 

 Diminuarea riscurilor de producere a 

eventualelor accidente rutiere; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale; 
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Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct 

de vedere al nevoilor existente la momentul 

respectiv și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în 

funcție de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice 

cu respectarea etapelor de elaborare și 

conținutului cadru al documentațiilor tehnico-

economice eferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții  finanțate din fonduri publice (studiu de 

fezabilitate, documentație de obținere a avizelor, 

documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, 

proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția 

de servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în 

funcție de etapele premergătoare obiectivului de 

investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin 

proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la 

expirarea termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Participanții la traficul rutier care tranzitează 

Comuna Sascut; 

 Potențiali investitori; 

 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 
 

Tabel nr.6.7.1, Modernizare drumuri de interes local în comuna Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de 

canalizare în sat Pancești, com. Sascut, jud. Bacău 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii utilitare în 

comuna Sascut. 

Obiective specifice 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață din satul Sascut; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din satul Sascut la 

asigurarea de condiții conform standardelor europene; 

 Facilitarea accesului consumatorilor la utilitățile de bază; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa 

de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Instituțiile publice; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel nr.6.7.2, Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în sat 

Pancești, com. Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Reabilitare și modernizarea infrastructurii rutiere 

afectate de calamități în cursul anului anului  2019, în 

comuna Sascut, jud. Bacău 

 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de trafic 

rutier și asigurarea unei circulații rutiere fluente, în 

condiții de confort și siguranță; 

 

Obiective 

specifice 

 Îmbunătățirea căilor de acces prin modernizarea și 

reabilitarea drumurilor la standarde europene; 

 Asigurarea accesului locuitorilor și agenților economici 

la infrastructura de bază; 

 Diminuarea riscurilor de producere a eventualelor 

accidente rutiere; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale; 

  

 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație de 

obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Realizarea obiectivului de investiție propus prin 

proiect; 

 Recepția la terminarea lucrării, respectiv la expirarea 

termenului de garanție; 

 Monitorizarea post execuție; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

218



 

   
 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Participanții la traficul rutier care tranzitează Comuna 

Sascut; 

 Potențiali investitori; 

 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 
 

 

Tabel nr.6.7.3, Reabilitare și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în cursul 

anului anului 2019, în comuna Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea 

de canalizare în sat Pancești, com. Sascut, jud. Bacău 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii utilitare în 

comuna Sascut. 

Obiective specifice 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață din satul Sascut; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din satul Sascut 

la asigurarea de condiții conform standardelor europene; 

 Facilitarea accesului consumatorilor la utilitățile de bază; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele 

premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Instituțiile publice; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel nr.6.7.4, Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în sat 

Pancești, com. Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea 

de canalizare în sat Pancești, com. Sascut, jud. Bacău 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii utilitare în 

comuna Sascut. 

Obiective specifice 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață din satul Sascut; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din satul Sascut 

la asigurarea de condiții conform standardelor europene; 

 Facilitarea accesului consumatorilor la utilitățile de bază; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele 

premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Instituțiile publice; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel nr.6.7.5, Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în sat 

Pancești, com. Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Construire piața agroalimentară în sat Sascut, jud. Bacău 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii 

agroalimentare în comuna Sascut. 

Obiective 

specifice 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață din satul Sascut; 

 Încurajarea competivității locale; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din satul Sascut 

la asigurarea de condiții conform standardelor europene; 

 Facilitarea accesului consumatorilor la utilitățile de 

bază; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație de 

obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Instituțiile publice; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel 6.7.6, Construire piața agroalimentară în sat Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 

comuna Sascut, cu satele aparținătoare Pancești, Berești, 

Contești, Valea-Nacului jud. Bacău 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii utilitare în 

satele aparținătoare Pancești, Berești, Contești, Valea 

Nacului,comuna Sascut. 

Obiective specifice 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață utilitare în satele 

aparținătoare Pancești, Berești, Contești, Valea 

Nacului,comuna Sascut; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din utilitare în satele 

aparținătoare Pancești, Berești, Contești, Valea 

Nacului,comuna Sascut. la asigurarea de condiții conform 

standardelor europene; 

 Facilitarea accesului consumatorilor la utilitățile de bază; 

 Atragerea de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă 

la nivelul comunei; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut, din satele Pancești, Berești, 

Contești, Valea Nacului,comuna Sascut.; 

 Agenții economici; 

 Instituțiile publice; 

 Potențiali investitori; 
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Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel 6.7.7, Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Sascut, cu satele aparținătoare 

Pancești, Berești, Contești, Valea-Nacului jud. Bacău  
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Titlu proiect Înființare after school 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii actuale a 

sistemului de învățământ de pe raza comunei Sascut; 

Obiective specifice 
 Crearea de condiții moderne pentru preșcolarii din comuna 

Sascut; 

 Îmbunătățirea condițiilor de învățământ de la nivel local; 

 Creșterea calității serviciilor educaționale din comună; 

 Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc 

alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa 

de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Actualii și viitorii preșcolari din comuna Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel 6.7.8, Înființare after school 
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Titlu proiect Achiziție de autoturisme, autoutilitară și utilaje pentru 

gospodărire comunală 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățire a domeniului public la 

nivelul Comunei Sascut; 

Obiective 

specifice 

 Creșterea gradului de operativitate a Primăriei Sascut; 

 Îmbunătățirea serviciilor comunale; 

 Autonomie locală în executarea lucrărilor de 

întreținere a domeniului public; 

 Posibilitatea de intervenție rapidă în cazuri de 

necesitate; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție 

de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație 

de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

 

Tabel 6.7.9, Achiziție de autoturisme, autoutilitară și utilaje pentru gospodărire comunală 
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Titlu proiect Digitalizarea în administrația publică 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii 

sistemului administrativ prin digitalizare în comuna 

Sascut; 

Obiective 

specifice 

 Creșterea calității serviciilor administrative; 

 Crearea de condiții moderne pentru personalul 

administrativ și locuitorii comunei Sascut; 

 Ceșterea competențelor comunei Sascut; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și 

al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție 

de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului 

cadru al documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație 

de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție 

ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Personalul administrativ; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.10, Digitalizarea în administrația publică 
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Titlu proiect Dotare școli cu diverse echipamente  

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin dotarea școlii cu diverse 

echipamente. 

Obiective 

specifice 

 Crearea de condiții moderne pentru școlarii din 

comuna Sascut; 

 Îmbunătățirea condițiilor de învățământ de nivel 

local; 

 Creșterea calității serviciilor educaționale din 

comună; 

 Prevenirea migrației, abandonului, eșecului școlar și 

creșterea motivației de învățare; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv 

și al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție 

de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului 

cadru al documentațiilor tehnico-economice 

eferente obiectivelor/proiectelor de investiții  

finanțate din fonduri publice (studiu de fezabilitate, 

documentație de obținere a avizelor, documentație 

pentru autorizarea/desființarea lucrărilor de 

construire, autorizație de construire, proiect tehnic 

de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Actualii și viitorii școlari din comună; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.11, Dotare școli cu diverse echipamente 

 

 

 

 
 

228



 

   
 

Titlu proiect Construire șanțuri și podețe în comună 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de viață a 

persoanelor și a infrastructurii din comuna Sascut prin 

construirea de șanțuri și podețe; 

Obiective 

specifice 

 Dezvoltarea infrastructurii din comuna Sascut; 

 Modernizarea comunei Sascut în conformitate cu 

standardele europene; 

 Sporirea siguranței circulației pietonale; 

 Facilitarea accesului tuturor populației din comuna 

Sascut la infrastructura pietonală; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație de 

obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.12, Construire șanțuri și podețe în comună 
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Titlu proiect Înființare club sportiv 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a activităților sportive în comuna Sascut. 

Obiective 

specifice 

 Dezvoltarea infrastructurii comunitare prin 

amenajarea unui teren de sport; 

 Diversificarea activităților sportive și recreative în 

rândul copiilor din comuna Sascut; 

 Facilitarea socializării dintre locuitorii comunei 

Sascut; 

 Îmbunătățirea aspectului satului Sascut; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și 

al soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție 

de etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație 

de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție 

ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Actualii și viitorii școlari din satul Sascut; 

 Populația comunei Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel 6.7.13, Înființare club sportiv 
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Titlu proiect Înființare sistem iluminat public, com Sascut, jud. Bacău 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează satisfacerea cerințelor de vizibilitate 

pe drumurile publice din comuna Sascut; 

Obiective 

specifice 

 Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și adaptarea 

acesteia la standardele europene; 

 Creșterea gradului de confort al populației din punct de 

vedere al iluminatului public; 

 Îmbunătățirea climatului de ordine publică și sporirea 

siguranței circulației pe drumurile publice; 

 Reducerea numărului de accidente rutiere pe toate 

drumurile publice; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru 

al documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație de 

obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Participanții la traficul rutier; 

 Potențialii investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.14, Înființare sistem iluminat public, com Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Modernizarea drumurilor agricole în comuna Sascut 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier și 

asigurarea unei circulații rutiere fluente, în condiții de confort 

și siguranță. 

Obiective 

specifice 

 Îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole; 

 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea 

drumurilor de exploatație agricolă ; 

 Sporirea circulației pe drumurile publice; 

 Dezvoltarea socio-economică a comunei; 

 Îmbunătățirea/restructurarea/modernizarea fermelor; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de etapa 

de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu respectarea 

etapelor de elaborare și conținutului cadru al documentațiilor 

tehnico-economice eferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții  finanțate din fonduri publice (studiu de fezabilitate, 

documentație de obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, autorizație de 

construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Agenții economici; 

 Participanții la traficul rutier de tip agricol care tranzitează 

Comuna Sascut; 

 Potențiali investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.15, Modernizarea drumurilor agricole în comuna Sascut 
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Titlu proiect Reabilitări ale monumentelor istorice 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local) ; 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene) ; 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează restructurarea monumentelor istorice din 

cadrul comunei Sascut; 

Obiective specifice 
 Punerea în valoare a potențialului natural al zonei; 

 Tranziția de la o economie tradițională la o economie 

circulară; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.16, Reabilitări ale monumentelor istorice 
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Titlu proiect Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea 

de locuințe sociale, înființarea de adăposturi de noapte și 

centre de urgență, pentru diferite categorii de persoane 

marginalizate 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de viață a 

persoanelor aflate în situații vulnerabile din comuna 

Sascut; 

Obiective 

specifice 

 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din 

comuna Sascut; 

 Îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor aflate în 

situații vulnerabile din comuna Sascut; 

 Crearea de condiții necesare persoanelor vulnerabile din 

comuna Sascut prin oferirea de servicii medicale,servicii 

de îngrijire, servicii de găzduire, de recuperare medicală; 

 Creșterea gradului de integrare și participare socială a 

peroanelor aflate în situații vulnerabile din comuna 

Sascut; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație de 

obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Persoanele aflate în situații vulnerabile din comuna 

Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 
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Tabel 6.7.17, Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de locuințe sociale, înființarea de 

adăposturi de noapte și centre de urgență, pentru diferite categorii de persoane marginalizate 
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Titlu proiect Construire cămin cultural în comuna Sascut, jud. Bacău 

Sursa de 

finanțare 

 Surse proprii (buget local) 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene) 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează conservarea tradițiilor, patrimoniului 

cultural și al fructificării nivelului cultural în satul 

Sascut, comuna Sascut; 

Obiective 

specifice 

 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor culturale din 

comuna Sascut; 

 Punerea în valoare a potențialului cultural al zonei; 

 Facilitarea socializării dintre locuitorii satului Sascut; 

 Îmbunătățirea aspectului satului Sascut; 

 Dezvoltarea socio-economică; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea 

posibilității accesării sursei de finanțare din punct de 

vedere al nevoilor existente la momentul respectiv și al 

soluțiilor ce pot fi implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din 

fonduri publice (studiu de fezabilitate, documentație de 

obținere a avizelor, documentație pentru 

autorizarea/desființarea lucrărilor de construire, 

autorizație de construire, proiect tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea legislației în vigoare pentru achiziția de 

servicii/execuția lucrării propriu-zisă, în funcție de 

etapele premergătoare obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Instituții publice; 

 Agenți economici/investitori; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027 

Tabel 6.7.18, Construire cămin cultural în comuna Sascut, jud. Bacău 
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Titlu proiect Renovarea clădirilor publice în vederea îmbunătățirii 

eficienței energetice 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri 

europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor 

publice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice; 

Obiective specifice 
 Reducerea consumului de energie din clădirile publice ale 

comunei Sascut; 

 Modernizarea clădirilor de pe raza comunei Sascut; 

 Creșterea gradului de independență energetică a clădirilor 

comunei Sascut; 

 Tranziția de la o economie tradițională la o economie 

circulară; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul 

comunei Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.19, Renovarea clădirilor publice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice 
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Titlu proiect Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de 

energie a clădirilor 

Sursa de finanțare 
 Surse proprii (buget local); 

 Surse externe (fonduri guvernamentale, fonduri europene); 

Descrierea 

proiectului 

 Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor 

publice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice; 

Obiective specifice 
 Reducerea consumului de energie din clădirile publice ale 

comunei Sascut; 

 Modernizarea clădirilor de pe raza comunei Sascut; 

 Creșterea gradului de independență energetică a clădirilor 

comunei Sascut; 

 Tranziția de la o economie tradițională la o economie 

circulară; 

Activitățile 

proiectului 

 Identificarea surselor de finanțare și analizarea posibilității 

accesării sursei de finanțare din punct de vedere al nevoilor 

existente la momentul respectiv și al soluțiilor ce pot fi 

implementate; 

 Managementul de proiect pentru investiție în funcție de 

etapa de implementare a proiectului; 

 Întocmirea și elaborarea documentațiilor tehnice cu 

respectarea etapelor de elaborare și conținutului cadru al 

documentațiilor tehnico-economice eferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri 

publice (studiu de fezabilitate, documentație de obținere a 

avizelor, documentație pentru autorizarea/desființarea 

lucrărilor de construire, autorizație de construire, proiect 

tehnic de execuție ș.a) 

 Realizarea procedurilor de achiziție publică cu respectarea 

legislației în vigoare pentru achiziția de servicii/execuția 

lucrării propriu-zisă, în funcție de etapele premergătoare 

obiectivului de investiție; 

 Monitorizarea post execuție; 

Beneficiari 
 Populația comunei Sascut; 

 Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul comunei 

Sascut; 

Perioada de 

implementare 

 2021-2027; 

Tabel 6.7.20, Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie a clădirilor 
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6.8 Surse de finanțare 

a) Fondurile guvernamentale sunt ajutoare de minimis, alocate de Guvern, pentru a 

stimula anumite întreprinderi prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice. Accesarea 

acestora se realizează prin intermediul programelor sectoriale, destinate în special stimulării 

întreprinzătorilor tineri și meșteșugarilor. 

b) Parteneriatele public-private reprezintă o modalitate de introducere a 

managementului privat în serviciile publice pe baza unei legături contractule între o autoritate 

publică și un operator. 

c) Politica de coeziune concepută pentru sprijinirea regiunilor care trebuie să 

recupereze decalajul economic și social față de alte regiuni ale Uniunii Europene. Pentru 

perioada 2021-2027 se propune o modernizare a politicii de coeziune prin setarea de noi 

priorități: o Europă mai inteligentă, o Europă mai verde, o Europă conectată, o Europă mai 

socială, o Europă mai aproape de cetățeni. 

Fondul European de Dezvoltare Regională urmărește consolidarea coeziunii economice și 

sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile 

acesteia, concentrând investiții asupra mai multor domenii prioritare cheie. 

d) Programe Operaționale 2021-2027 

1. Programul Operational Tranzitie Justă – POTJ 

Obiectivul specific - vizează permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul 

social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic; 

Priorități de investiție 

 tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

IMM-urilor a cercetării și inovării și a digitalizării; 

 tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri 

pentru energie curată cu emisii reduse; 
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 tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea 

economiei circulare; 

 tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a 

forței de muncă calificată; 

 Asistență tehnică; 

Tabel nr. 6.8.1 Priorități investiție POTJ, sursă:, prelucrare proprie 

2. PROGRAMULUI OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ (PODD) 

Obiective specifice: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E.;  

 Promovarea managementului durabil al apei; 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară;  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării;  

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenii riscurilor și a rezilienței în 

urma dezastrelor; 

Priorități de investiție 

 

 Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor 

inteligente de energie și a soluțiilor de stocare și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția 

la o economie circulară; 

 Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor 

contaminate; 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi 

managementul riscurilor; 

Tabel nr. 6.8.2 Priorități investiție PODD, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT (POT) 2021-2027 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală;  

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității transfrontaliere;  

 Mobilitate națională, regional și locală sustenabilă; 

Priorități de investiție 

 Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T 

de transport rutier; 

 Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii 

rutiere pentru accesibilitate teritoriala 

 Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T 

de transport pe calea ferată; 

 Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente 

față de schimbări climatice prin creșterea capacității de 

transport pe calea ferată; 

 Îmbunătățirea conectivității si mobilitatii urbane, durabila si 

rezilienta in fata schimbarilor climatice prin creșterea 

 calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

 Dezvoltarea de centre logistice; 

 Creșterea gradului de siguranța pe rețeaua rutieră de 

transport; 

 Asistență tehnică; 

Tabel nr. 6.8.3 Priorități investiție POT, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 

 

 

 

 

 
 

241

https://mfe.gov.ro/


 

   
 

4. PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, 

DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 (POCIDIF) 

Obiective specifice 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; 

 Îmbunătățirea conectivității digitale; 

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat; 

Priorități de investiție 

 Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de 

Cercetare European şi internaţional; 

 Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în 

economie 

 pentru toate tipurile de inovare; 

 Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ 

superior; 

 Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor; 

 Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari; 

 Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer 

tehnologic; 

 Digitalizarea în educație; 

 Digitalizarea în cultură; 

 Digitalizarea în administrația publică centrală; 

 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin 

utilizarea Instrumentelor Financiare; 

Tabel nr. 6.8.4 Priorități investiție POCIDIF, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 

5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE 2021-2027 (POS) 

Obiective specifice 

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
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rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru 

îngrijirea primară;  

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;  

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;  

 Asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru 

îngrijirea primară;  

 Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

 

 

Priorități de investiție 

 Investiții  pentru construirea spitalelor regionale și 

infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major; 

 Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, 

comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu; 

 Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei 

şi profilului epidemiologic al morbidităţii; 

 Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii; 
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 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

 Digitalizarea sistemului medical; 

 Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 

utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, 

tratament; 

 Tabel nr. 6.5.5 Priorități investiție POS, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 

 

6. PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (PEO) 

Obiective specifice 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate 

pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari, 

preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 

învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 

facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari, 

preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 

învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 

facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini; dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale; 
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 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari, 

preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 

învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 

facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate 

pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale; 

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată, inclusiv prin facilitarea accesului la servicii de 

îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate într-o situaţie de dependenţă; 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a 

îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru 

sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății; 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate 

pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale; 

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real urmărind 

asigurarea medierii/plasării (matching), tranzitiei si a mobilității forței de muncă; 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe 

cheie, inclusiv a competențelor digitale; 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari, 

preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 

învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 

facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 
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Priorități de investiție 

 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

 Îmbunătățirea participării copiilor la educația 

antepreșcolară și preșcolară 

 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului 

și a participării grupurilor dezavantajate la educație și 

formare profesională 

 Creșterea calității ofertei de educație și formare 

profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai 

bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările 

inovării și progresului tehnologic. 

 Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învătământului profesional și tehnic 

 Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

 Antreprenoriat și economie socială 

 Modernizarea instituțiilor pieței muncii 

 Consolidarea participării populației în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a 

mobilității pe piața muncii 

 Asistență tehnică 

Tabel nr. 6.8.6 Priorități investiție PEO, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 
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7. PROGRAMUL OPERATIONAL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ 

(POIDS) 

Obiective specifice 

 îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de 

muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, 

promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale; 

 promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor si a 

persoanelor dependente;   

 promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor la schimbare, 

precum și îmbătrânirea activă și sănătoasă și un mediu de lucru sănătos și bine adaptat 

care abordeaza riscurilor de sănătate; 

 promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul 

adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 

 favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă 

și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 

 promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii; 

 creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului 

la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor 

de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

 promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

 reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de 

bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare; 

 îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și 

a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe 

și servicii sociale; 
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Priorități de investiție 

 

 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității; 

 Protejarea dreptului la demnitate socială; 

 Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale; 

 Reducerea disparităților dintre copiii la risc de săracie și/sau excluziune socială si 

ceilalți copii; 

 Servicii de suport pentru persoane vârstnice; 

 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

 Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile; 

 Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD; 

Tabel nr. 6.8.7 Priorități investiție POIDS, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 

 

8. PROGRAME OPERAȚIONALE REGIONALE 

Obiective specifice 

 fructificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al 

guvernelor  

 impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

 fructificarea avantajelor digitizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor;  

 fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor; 

 promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;  

 promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;  

 dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității; 

 îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;  
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 favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;  

 favorizarea dezvoltării (…) în afara  zonelor urbane; 

Priorități de investiție 

 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice; 

 O regiune cu orașe smart; 

 O regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 

 O regiune accesibilă; 

 O regiune educată; 

 O regiune mai atractivă; 

Tabel nr. 6.8.8 Programe operaționale regionale, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 

 

9. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Obiectiv specific 

 a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind 

programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la 

priorităţile UE. 

Priorități de investiție 

 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control 

al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea PO (finanțată 

din FSE+); 

 Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

(finanțată din FEDR); 

 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 

fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR) 

Tabel nr. 6.8.9 Programul operațional asistență tehnică, sursă: https://mfe.gov.ro/, prelucrare proprie 
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e) Fondul Social European (FSE+) 

 finanțează proiecte prin care cetățenii sunt ajutați să își consolideze competențele 

profesionale, un instrument fianciar al investițiilor în capitalul uman. 

f) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 

  lucrătorii disponibilizați sunt ajutați prin intermediul fondului, adresându-se 

autorităților naționale competente, să-și găsească mai repede un loc de muncă. 

g) Creditele 

 ușor de obținut în cazul finațăriloe anumitor proiecte de investiții, creditele interne 

fiind rambursate de la bugetul local sau de stat, incluzând și comisioane. 

h) Resursele fianciare ale bugetelor locale 

 fomate din sume și cote defalcate din impozitul pe venit și T.VA., taxe, impozite 

locale ș.a. 

 

i) FEADR 2021-2027 

 investițiile tangibile și intangile contribuie la: îmbunătățirea orientării spre piața și 

creșterea competivității 

 îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric, atragerea tinerilor fermieri, 

promovarea bioeconomiei. 

Calendarul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027 este structurat astfel: „Piața 

unică, inovare și sectorul digital”, „Coeziune, reziliență și valori” (care include o subgrupă 

dedicată coeziunii economice, sociale și teritoriale și o subrubrică pentru reziliență și valori), 

„Resurse naturale și mediu” (care include o subgrupă pentru cheltuieli legate de piață și plăți 

directe), „Migrație și gestionarea frontierelor”, „Securitate și apărare”, „Vecinătate și întreaga 

lume”, „Administrație publică europeană”. Din acest pachet aprobat de Consiliu, România 

primește aproximativ 80 de miliarde de EUR, respectiv 46,3 de miliarde de EUR din bugetul 

UE 2021-2027 şi 33,5 de miliarde de EUR prin instrumentul Next Generation EU. Aceste date 

se transpun în: un plus de 9,6 miliarde de EUR față de alocările bugetului anterior, respectiv o 

creștere cu 26,09%. față de alocările României din bugetul 2014-2020, mai mulți bani pentru 

coeziune, agricultura, infrastructura). 
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În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană 

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Se 

preconizează cinci priorități investiționale:  

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii  

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al Instrumentului de 

redresare al Uniunii Europene NextGenerationEU, planul menit să permită UE să iasă mai 

puternică din pandemia de COVID-19. Mecanismul va avea un rol decisiv în a asigura 

redresarea Europei de pe urma impactului economic și social al pandemiei, o mai mare 

reziliență a economiilor și a societăților din UE și avansarea pe calea tranziției verzi și digitale. 

Mecanismul de redresare și reziliență este structurat în jurul a 6 axe principale: tranziția verde; 

transformarea digitală; coeziunea economică, productivitatea și competitivitatea; coeziunea 

socială și teritorială; reziliența sanitară, economică, socială și instituțională; politicile pentru 

generația următoare.  

Mecanismul va permite UE să își atingă până în 2050 obiectivul în materie de 

neutralitate climatică și să avanseze pe calea tranziției digitale, creând totodată locuri de muncă 

și stimulând creșterea economică. Un procent de cel puțin 37 % din sumele alocate pentru 

investiții și reforme în planurile naționale de redresare și reziliență ar trebui să fie dedicat 

obiectivelor climatice. Cel puțin 20 % din sumele alocate pentru investiții și reforme din fiecare 

plan național ar trebui să fie dedicate tranziției digitale. 
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VII. Coordonare, implementare, monitorizare și 

evaluare 
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Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut, 

2021-2027, Județul Bacău, va fi asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Sascut, 

prin intermediul structurilor existente a funcționarilor publici specializați, desemnați în acest 

sens. 

Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează: 

 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei; 

 Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea 

Strategiei; 

 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a 

Strategiei; 

 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitățile care 

conduc la implementarea Strategiei; 

 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a 

gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate; 

 Monitorizarea stadiului de implementare a strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri 

periodice; 

 Raportarea activităților de implementare și de revizuire perioadică. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut, 2021-2027, 

Județul Bacău, depinde de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi 

naţionale în exerciţiul bugetar 2021-2027, pentru a putea fi finanţate acţiunile şi proiectele 

selectate. Absorbţia acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea acţiunilor, iar pe de 

altă parte, de capacitatea instituţională a adminsitraţiei locale de a iniţia proiecte, dar şi de a 

lucra în parteneriat cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pentru atingerea obiectivelor 

strategice.  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei  Sascut 2021-2027 reprezintă un 

document legal de lucru al Consiliului Local Sascut. Documentul are un caracter normativ şi 

prospectiv şi este supus la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a 

comunităţii pentru a fi în concordanţă cu realităţile economice şi sociale.  

Procesul de implementare va cuprinde următoarele activităţi:  

 Elaborarea planurilor anuale de acţiune, şi aprobarea acestor planuri prin hotărârea 

consiliului local;  

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localităţii (fişe 

de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu 
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obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat 

al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea 

obiectivelor şi priorităţilor locale propuse;  

 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;  

 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete 

de dezvoltare; 

 Monitorizarea progreselor realizate;  

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie;  

 Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate 

şi cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a oraşului.  

Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în 

cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această 

monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate sau în implementare 

ori care urmează a fi implementate la nivel local şi efectele pe care le produc la nivelul Comunei 

Sascut.  

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local Sascut 

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 mediului economic.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 

management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute. Pentru a implementa Strategia, se va constitui 

un Grup de Acţiune ale cărei funcţii constau în:  

 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare; 

 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare; 

 Propuneri de completare periodică a strategiei; 

 Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare; 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, 

a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor 

asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora la dezvoltarea 

comunei. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este:  

 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local;  
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 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;  

 Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia.  

În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare 

respectând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control 

al proiectelor planificate. În plan instituţional, principalii actori ai implementării strategiei vor 

fi:  

 Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria;  

 Agenţii economici;  

 Investitorii;  

 Societatea civilă; 

Performanţa implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice, 

elaborate de Unitatea Administrativ Teritorială Sascut. În elaborarea raportului strategic se va 

avea în vedere includerea de date relevante pentru evaluarea eficacităţii şi eficienţei măsurilor 

aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2022,  

2025 şi 2027, fiind prezentate în cadrul şedinţelor de Consiliu Local şi date publicităţii.  

În cadrul rapoartelor vor fi evidenţiate situaţia şi evoluţia socio-economică la nivel 

local; realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea strategiei; 

propunerile de modificare, completările şi adaptările strategiei la noile realităţi sociale şi 

economice. Rapoartele vor sintetiza evoluţiile relevante în implementarea strategiei, 

deficienţele şi întârzierile constatate, recomandările privind ajustarea strategiei şi a planurilor 

anuale de acţiune, fiind supuse aprobarii Consiliului Local Sascut.  

Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sascut va 

urmări: 

 modul de folosire a resurselor financiare şi umane; 

 realizarea indicatorilor propuşi; 

 eficienţa intervenţiilor. 

Totodată vor fi evidenţiaţi factorii de succes şi de eşec, dar şi sustenabilitatea rezultatelor 

şi impactul strategiei. 

Exemple de indicatori de monitorizare și deevaluare: 

 Cuantumul veniturilor pe gospodărie; 

 
 

255



 

   
 

 Rata de ocupare a fortei de muncă active; 

 Rata somajului; 

 Drumuri modernizate (%); 

 Gradul de conectare la sistemul public de canalizare; 

 Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a apei potabile; 

 Suprafața spatiilor verzi intravilane pe cap de locuitor; 

 Rata de creștere / descreștere a numărului de întreprinderi; 

 Rata de creștere/ descreștere a capacității de cazare turistică existentă; 

Prin urmare, activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va 

conține situația indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor lua deciziile 

privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei. 
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