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 Anexa 1  

 
DEZVOLTARE DURABILĂ
 
 
Concept  
 
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 
decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe 
politice precise în contextul globalizării. 
 
În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluţiile economice şi sociale ale statelor lumii 
şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane asupra 
cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creșterii 
(Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci parametri (creşterea 
populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de 
epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea 
perioadă nu poate fi susţinut pe termen lung.  
 
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunităţii 
internaţionale începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a 
concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985. Raportul 
acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru comun a oferit 
prima defi niţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile 
generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile 
nevoi”. Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor 
politici şi decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen lung sunt 
considerate complementare şi reciproc dependente. 
 
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune politică 
globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare 
Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU şi 
abordarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) (2000) şi la Conferinţa Mondială 
pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat, astfel, programe concrete 
de acţiune la nivel global şi local (Agenda 21 Locală) conform dictonului „să gândim global şi să 
acţionăm local”.  
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În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de convenţii internaţionale care stabilesc 
obligaţii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind schimbările 
climatice, conservarea biodiversităţii, protejarea fondului forestier şi zonelor umede, limitarea 
folosirii anumitor produse chimice, accesul la informaţii privind starea mediului şi altele, care 
conturează un spaţiu juridic internaţional pentru aplicarea în practică a preceptelor dezvoltării 
durabile. 
 
Se recunoaşte, astfel, că Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea crescândă de 
resurse naturale din partea sistemului socio-economic şi de a absorbi efectele distructive ale 
folosirii lor. Schimbările climatice, fenomenele de eroziune şi deşertifi care, poluarea solului, apei 
şi aerului, reducerea suprafeţei sistemelor forestiere tropicale şi a zonelor umede, dispariţia sau 
periclitarea existenţei unui număr mare de specii de plante şi animale terestre sau acvatice, 
epuizarea accelerată a resurselor naturale neregenerabile au început să aibă efecte negative, 
măsurabile, asupra dezvoltării socio-economice şi calităţii vieţii oamenilor în zone vaste ale 
planetei. 
 
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia umană este un 
subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de 
stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare.  
 
Politicile publice care se elaborează pe această bază, precum prezenta Strategie Naţională 
pentru Dezvoltare Durabilă a României, urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru 
raţional, pe termen lung, între dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în forme 
înţelese şi acceptate de societate. Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, 
dezvoltarea durabilă nu este una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională a 
devenirii naţionale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confl 
uenţa factorilor economici, sociali şi de mediu. 
 
Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care a pornit de la preocuparea faţă de 
mediu, ideea fiind îmbogăţită în timp cu o dimensiune economică şi una socială.  

Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a dorit a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa 
exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând 
prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în 
complexitatea sa, atât sub aspect economic cât şi social.  
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Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare 
socio-economica al caror fundament îl reprezinta asigurarea echilibrului între sistemele socio-
economice si potentialul natural. 

Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile este cea data de Comisia Mondiala pentru 
Mediu si Dezvoltare (WCEF) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut si sub numele de 
"Raportul Bruntland": "dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea 
nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface 
propriile nevoi". 

 
Principii şi obiective  
 
Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o caracterizează:  

 preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;  
 viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;  
 gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.  

 
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:  

 Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul 
negativ asupra mediului;  

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii 
culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;  

 Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii pentru 
asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine 
plătite;  

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor 
democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii şi a principiilor şi practicilor dezvoltării 
durabile pretutindeni în lume.  

 
Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene – obiective generale:  
 

 limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru societate şi 
mediu,  

 asigurarea unui sistem de transport care să poată satisface nevoile economice, sociale şi 
de mediu ale societăţii, minimizând impactul nedorit asupra acestora,  

 promovarea modelelor de producţie şi consum durabile,  
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 îmbunatăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 
recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor,  

 promovarea unei bune sanatăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 
împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii,  

 promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul 
generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ca o precondiţie 
pentru păstrarea bunăstării individuale,  

 promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura concordanţa 
între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaţionale ale Uniunii 
privitoare la dezvoltarea durabilă.  

  
 
Strategia naţională de dezvoltare durabilă  
 
Proiectul de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD) s-a realizat 
conform exigenţelor UE de către Guvernul României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă .  

Ministerul Mediului şi Pădurilor este instituţia naţională care se ocupă atât de elaborarea cât şi 
de implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD). Acest proiect se 
desfăşoară în baza Memorandumului de Înţelegere încheiat între Guvernul României şi 
Programul Naţiunilor Unite din România, semnat între cele doua instituţii la 28 august 2007 şi 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1216 / 2007.  

Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, document de importanţă strategică naţională, 
propune o viziune a dezvoltării durabile a României în perspectiva următoarelor două decenii.  

 

Surse:  

http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila   

http://www.sdnp.ro  

 
 
 

http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila
http://www.sdnp.ro/
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   Anexa 2 

 
EGALITATEA DE ŞANSE 
 
  
Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi continuă să rămână o sintagmă puţin cunoscută la 
nivelul populaţiei.  Ea a apărut în spaţiul românesc odată cu începerea demersurilor României 
de a adera la Uniunea Europeană (1996), fiind adusă în discursul public mai întâi de 
organizaţiile neguvernamentale şi abia apoi de ceilalţi actori sociali. 
 
Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
 

- vizibilitate, autonomie, responsabilitate şi participare egală a celor două sexe la / în toate 
sferele vieţii publice şi private (1998 – Consiliul Europei, Abordarea integratoare a 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi) 

- luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex 
masculin şi respective feminin şi tratamentul egal al acestora (Legea 202 / 2002 privind 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi) 

- femeile şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi posibilităţi cu privire la:  
 a avea un loc de muncă care să le asigure independenţa economică 
 a se implica în gospodărie şi creşterea copiilor 
 a participa la viaţa politică, sindicală, socială, culturală, la activităţile comunitare 

 
Principalele concepte: 
 
Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt 
libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; 
faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în 
considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de 
aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.  

Relevanţa în problemele de gen (gender relevance) – punerea în discuţie a relevanţei unei 
politici sau a unei acţiuni cu privire la relaţiile de gen, a egalităţii dintre femei şi bărbaţi.  

Abordarea integratoare a egalităţii de gen (gender mainstreaming) – elementul esenţial 
utilizat în definiţia abordării integratoare a egalităţii de gen este punerea accentului pe procesele 
de elaborare a politicilor. Abordarea integratoare se referă la (re)organizarea procedurilor şi 
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reglementărilor uzuale, (re)organizarea responsabilităţilor şi capacităţilor în scopul integrării 
perspectivei de gen în toate aceste proceduri, reglementări, responsabilităţi, capacităţi, etc. Se 
referă, de asemenea, la utilizarea expertizei de gen în elaborarea şi planificarea politicilor, 
utilizarea analizei privind impactul de gen în acest proces, includerea consultărilor şi participării 
grupurilor şi organizaţiilor relevante. Numai când toate aceste (pre)condiţii sunt îndeplinite se 
poate afirma că procesul abordării integratoare este în curs de realizare.  

Dizabilitatea(disability) – termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale 
funcţiilor sau structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi 
problemele întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a 
Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătăţii; 
 
Gen / Gen social – diferenţa culturală, diferenţa între categoriile distincte de femei şi bărbaţi, 
construită şi interpretată social (feminin / masculin); 
 
Stereotipuri de gen – sistem de convingeri, opinii consensuale referitoare la caracteristicile 
femeilor şi bărbaţilor în legătură cu trăsăturile dezirabile ale masculinităţii si feminităţii; 
 
Prejudecăţi de gen -  idei preconcepute care operează etichetări din perspectiva a ceea ce este 
predeterminat ca admis / respins, întrucât o persoană este bărbat / femeie; 
 
Roluri de gen – atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociază 
femeilor şi bărbaţilor, respectiv drepturilor şi responsabilităţilor lor într-o societate. 
 
Discriminare – orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, 
care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, 
în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor 
recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii 
ale vieţii publice.        
 
Discriminarea de gen - orice diferenţiere, excludere, restricţie bazată pe sex, care are ca efect 
sau scop împiedicarea sau anularea recunoaşterii, beneficiului sau exercitării de către femei, 
indiferent de statutul lor matrimonial, pe baza egalităţii dintre femei şi bărbaţi, a drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural, civil, sau în 
orice alt domeniu. 
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Contextul european privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
 
Statele fondatoare ale Comunităţii Europene au inclus această problematică în Tratatul de la 
Roma din 1957, în articolul care defineşte misiunea Comunităţii “...să promoveze în întreaga 
Comunitate egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi ...” (art. 2). În acelaşi document, art. 141 
stipulează funcţionarea în noua organizare europeană a “principiului egalităţii remuneraţiei între 
bărbaţi şi femei pentru aceeaşi muncă sau pentru muncă de valoare egală”. 
 
Plecând de la prevederile Tratatului, legislaţia europeană a început să se dezvolte începând cu 
1975 prin adoptarea primei Directive referitoare la egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 
Directiva Consiliului 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind aplicarea principiului plăţii egale 
pentru femei şi bărbaţi. Până în prezent, legislaţia care reglementează egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană cuprinde un număr de 10 Directive. Acestora li se 
adaugă numeroase alte documente de poziţie, recomandări şi declaraţii pe teme precum: 
participarea femeilor la procesul de luare a deciziilor, prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, prevenirea şi combaterea traficului cu femei, reprezentarea femeilor în mass+media 
şi în publicitate. 
 
O altă etapă importantă în dezvoltarea legislaţiei europene a constituit-o introducerea prin 
Tratatul de la Amsterdam (1997) şi Tratatul de la Nisa (2000), a articolului 13, care integrează 
termenul de discriminare. Acest articol stă la baza unei noi propuneri de Directivă, respectiv 
Propunerea de Directivă privind implementarea principiului tratamentului egal între femei şi 
bărbaţi în accesul şi prestarea de bunuri şi servicii. Această nouă propunere de Directivă extinde 
planul tematicii egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, de la sfera raporturilor de muncă şi a 
sistemelor de securitate socială, către sfera serviciilor. Astfel sunt luate în calcul accesul 
nediscriminatoriu la bunuri şi servicii precum: închirierea de locuinţe, servicii hoteliere, servicii 
bancare şi de asigurări, accesul în spaţii destinate publicului larg, servicii de transport. 
La ora actuală, la nivelul Uniunii Europene problematica egalităţii de şanse pentru femei şi 
bărbaţi abordează următoarele tematici: 
 

 principiul nediscriminării de gen      
- egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi în afara pieţei muncii  
- sarcina probei în cazurile de discriminare de gen 
 

 accesul egal la muncă şi formare vocaţională  
- accesul la muncă, formare vocaţională şi promovare 
- principiul plăţii egale 
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- activităţile liber profesioniste, inclusiv munca în agricultură 
- femeile şi ştiinţa 
 

 protecţie socială  
- reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională (participarea echilibrată a femeilor şi a 

bărbaţilor în ambele sfere ale vieţii) 
- concediu parental şi concediu legat de probleme familiale 
- protecţia femeilor însărcinate, a femeilor care au născut recent şi a femeilor care 

alăptează 
- servicii de îngrijire a copilului 
- schme de asistenţă socială ocupaţională 
- asistenţă socială 
  

 hărţuire sexuală 
- prevenirea hărţuirii sexuale la locul de muncă 
- protecţia demnităţii femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă  
 

 egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la nivel instituţional 
- integrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender mainstreaming) 
- participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor la procesul de luare a deciziilor 
- integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale 
 

 alte teme de interes 
- prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor  
- prevenirea şi combaterea traficului cu femei 
- drepturile sexuale şi reproductive 
 
 
Pachetul de legi privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi existente în ţara 
noastră: 
 
- Hotărârea de Guvern nr. 967 / 1999 privind Constituirea şi funcţionarea Comisiei 

Consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
(COJES) 

 
- Hotărârea de Guvern nr. 1273 / 2000 privind planul naţional de acţiune pentru egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti în perioada 2010-2020 
 

 
Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de lucru 
pentru administraţie” 

 
 
 

169 
 

 
- Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

 
- Hotărîrea Senatului nr. 10 / 2003 privind completarea art. 56 alin. 2 din Regulamentul 

Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

- Hotărârea nr. 24 / 2003 a Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  

 
- Hotărârea de Guvern nr. 285 / 2004 privind aplicarea planului Naţional de acţiune pentru 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  
 

- Hotărârea de Guvern nr. 266 / 2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi a 
bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană. 

 
 

Surse utile:   
 http://www.undp.org/gender   

 http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/gender   

 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21358
556~menuPK:3851633~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html   

 http://www.wefo.cymru.gov.uk/default.asp?action=sitemap&ID=94   

 http://www.anes.ro/   

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en   
 
 http://ec.europa.eu/employment_social/disability/emco010705_en.pdf   

 http://ec.europa.eu/policies/index_ro.htm   
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21358556%7EmenuPK:3851633%7EpagePK:210058%7EpiPK:210062%7EtheSitePK:336868,00.html
http://www.wefo.cymru.gov.uk/default.asp?action=sitemap&ID=94
http://www.anes.ro/
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Strategia de dezvoltare a comunei Coloneşti pentru perioada 2010 – 2020 
prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare 
dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă 
intrarea României în Uniunea Europeană.  

Ca parte componentă a familiei europene, comuna Coloneşti are nevoie de o 
viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii către realizarea unei dezvoltări 
sustenabile prin valorificarea superioară a potenţialului de care dispune. 

 O asemenea viziune are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care 
comuna ar trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare 
judeţeană şi regională dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene.  

Fără îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face 
aşa cum îl dorim este obligatoriu să urmăm o metodă specifică, în acord cu anumite 
principii şi valori. Este foarte important ca efortul de elaborare a strategiei să fie urmat de 
asumarea publica şi conştientă a acesteia.  

Strategia îşi propune să aducă toţi factorii implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de 
colaborare sub o aceeaşi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor 
proprii, cât şi a celor ce pot veni din exteriorul comunei. 

  Pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru 
atragerea de resurse financiare nerambursabile din fonduri structurale şi din bugetul de 
stat. 

De aceea este important să se acorde o atenţie deosebită elaborării acestui 

document şi să se asigure o participare cât mai largă a cetăţenilor la aplicarea lui.  
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INTRODUCERE 

 

Strategia de Dezvoltare Locală va reprezenta documentul programatic de politici 
publice, menit a identifica soluţiile optime de utilizare a resurselor existente pentru 
creşterea nivelului de trai şi dezvoltarea socio-economică a comunei Colonesti din judetul 
Bacău, va avea rolul de întărire a capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţii 
publice locale şi de îmbunătăţire a performanţelor administrative.    

Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  dă posibilitatea unei mai 
bune corelări a resurselor locale cu nevoile de dezvoltare economică. 

Prezentul document este realizat în cadrul proiectului “ Strategia de dezvoltare 
durabilă a judeţului Bacău – instrument de lucru pentru administraţie” finanţat din 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1: 
„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” 
Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ- 
Strategii de dezvoltare locală.  Una dintre activităţile proiectului presupune elaborarea  a 
10 strategii de dezvoltare locală pentru 10 unităţi administrative teritoriale, UAT Comuna 
Coloneşti  fiind una dintre beneficiare. 

Documentele strategice şi de planificare actuale, politicile în vigoare, principalele 
linii directoare ale evoluţiei socio-economice şi culturale a României au la bază un concept 
dezvoltat de către Uniunea Europeană, şi anume, dezvoltarea durabilă, devenită obiectiv 
politic al UE (prin Tratatul de la Maastricht) şi determinată de Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Uniunii Europene. Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea socio-
economică a societăţii umane într-o permanentă relaţie de echilibru cu integritatea 
mediului natural în forme înţelese şi acceptate de societate.   "Dezvoltarea locală este un 
proces de diversificare şi de amplificare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui 
teritoriu, pornind de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor existente.  
Totodată dezvoltarea locală este expresia solidarităţii locale, creatoare de noi relaţii 
sociale şi manifestată prin voinţa locuitorilor unei regiuni de a valorifica resursele locale, 
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voinţă ce nu poate fi pusă în aplicare fără sprijinul concret al administraţiei publice, 
centrale şi locale. Ca urmare, chiar dacă se sprijină pe un domeniu şi pe un tip de acţiuni 
privilegiate, dezvoltarea locală nu poate fi obiectul unei politici izolate, unilaterale. Altfel 
spus, intervenţiile în favoarea dezvoltării locale nu pot fi definite decât în sens larg, 
înglobând acţiuni ce vizează în mod tradiţional domenii diferite."  

În actualul context economic şi social din România, primăria trebuie să ofere 
comunităţii locale o Strategie de Dezvoltare Locală a localităţii, care să reprezinte un 
document ce defineşte viziunea de dezvoltare pe termen  scurt si mediu , care identifică 
priorităţile şi stabileşte măsurile de implementare necesare, ce se vor concretiza în 
propuneri de proiecte finanţabile din fonduri guvernamentale sau din fonduri ale 
comunităţii europene. Strategia de Dezvoltare Locală a localităţii trebuie să fie orientată 
spre o dezvoltare armonioasă şi durabilă a comunităţii locale. 

Un aspect important referitor la necesitatea elaborării Strategiei de Dezvoltare 
Locală îl reprezintă faptul că existenţa acesteia este o pre-condiţie pentru atragerea de 
fonduri guvernamentale sau din comunitatea europeană, pentru proiectele edilitare ale 
administraţiei locale. 

 Scopul final al acestor proiecte constă  în ultima instanţă în dezvoltarea socio 
economică a localităţilor componente ale comunei şi ridicarea nivelului de trai al 
locuitorilor.  

Implementarea proiectelor şi stabilirea ordinii priorităţilor cade în sarcina Consiliului 
Local şi a aparatului Primăriei Coloneşti, fiind dependentă de resursele financiare avute la 
dispoziţie, chiar şi în cazul unor potenţiale finanţări nerambursabile, care la rândul lor 
implică un anumit procent de cofinanţare. Strategia de dezvoltare a comunei Coloneşti îşi 
propune să stabilească domeniile de intervenţie pe termen scurt şi mediu, iar pe baza 
acesteia Consiliul Local va stabili o ordine de priorităţi şi alocarea optimă a resurselor 
financiare. Deasemenea, pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de 
finanţare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite surse. 

Strategia a fost elaborată pe baza chestionarelor aplicate autorităţilor locale din 
Coloneşti cu privire la situaţia existentă în domeniile de studiu: economie, educaţie, 
asistenţă socială, sănătate, mediu, etc., elaborandu-se o analiză a nevoilor. Au mai fost 
utilizate ca surse Planul Urbanistic General al comunei Coloneşti. 
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 Este evident ca prezenta strategie reflectă în ultima instanţă acurateţea 
informaţiilor avute la dispoziţie, precum şi actualitatea lor, această strategie încercând o 
agregare a datelor avute la dispoziţie şi elaborarea de soluţii potenţiale la problemele 
existente. Însă aplicarea propriu-zisă a strategiei, respectiv, stabilirea priorităţilor de 
finanţare, elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare nu va fi posibilă fără 
consultarea şi participarea cât mai largă a cetăţenilor comunei Coloneşti deoarece volumul 
de muncă este uriaş, iar aparatul administrativ al Primăriei Coloneşti este redus. În plus, 
numai consultarea cetăţenilor va conduce la identificarea optimă a necesităţilor reale. Pe 
de altă parte, populaţia dispune de numeroase resurse care pot suplini  lipsa de cunoştinţe 
la nivel de autorităţi. Dificultatea constă în a identifica aceste resurse umane şi de a găsi 
căile de cointeresare a participării populaţiei la  proiectele primăriei. 

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală  prevede 
parcurgerea a doi paşi: 

• crearea şi dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate 
pentru o cunoaştere aprofundată a resurselor şi nevoilor comunităţii, 
precum şi evaluarea potenţialului local. Identificarea şi evaluarea punctelor 
tari şi a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situaţiei existente, 
iar oportunităţile şi riscurile luate în considerare permit identificarea unor  
ţinte şi mobilizarea resurselor şi eforturilor pentru atingerea lor. 

• elaborarea strategiei, a metodologiei de aplicare şi a planului de acţiune pe 
care comunitatea işi propune să le aplice pentru a atinge ţintele stabilite în 
dezvoltarea comunităţii. 

 

Strategia trebuie în final însuşită de autoritatea locală şi asta nu numai la nivel 
declarativ prin semnarea unor angajamente ci în primă fază prin citirea şi înţelegerea ei 
de către administraţia locală şi apoi prin angrenarea întregii comunităţi în aplicarea ei. 

Prin activităţile desfăşurate pentru elaborarea strategiei s-a urmărit: 

• realizarea unei viziuni clare pentru perioada 2010 – 2020 în toate domeniile care 
urmăresc dezvoltarea economico – socială. 
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• stabilirea unor mecanisme de consultare a cetăţenilor comunităţii în probleme care 
îi privesc direct. 

• dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare bazate pe interese comune 
• identificarea unor soluţii pentru îndeplinirea standardelor europene referitoare la 

dezvoltarea locală 
• creşterea performanţei şi capacităţii autorităţilor locale de a răspunde la aşteptările 

şi exigenţele cetăţenilor, inclusiv prin îmbunătăţirea servicilor oferite populaţiei de 
către autorităţi. 

• creşterea veniturilor populaţiei prin sprijinirea dezvoltării activităţilor economice. 
• creşterea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă (de locuit, 

educaţie, sociale, culturale, de sănătate, mediu, siguranţă, etc.) 
Putem spune că metodologia a constat din: 

• culegerea de date sistematice din toate sursele avute la dispoziţie cu privire la 
starea actuală a comunei şi potenţialul ei de dezvoltare; 

• elaborarea unui chestionar monografic şi completarea lui pentru o imagine 
completă şi actuală a comunităţii; 

• prelucrarea şi evaluarea datelor prin analize SWOT şi interpretarea acestora; 
• elaborarea strategiei de dezvoltare economico – socială pe sectoare de 

activitate, pe domenii şi pe ansamblu; 
• întocmirea unui plan de acţiune pentru implementarea strategiei, 
• întocmirea unui plan de comunicare cu cetăţenii comunităţii pentru ca locuitorii 

din Coloneşti să participe activ la implementarea strategiei şi la îmbunătăţirea 
acţiunilor propuse; 

Prin urmare putem concluziona faptul că:  Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Coloneşti este construită pe concluziile analizelor socio-economice şi SWOT, pe 
avantajele localităţii. Strategia, prin structură şi conţinut, urmăreşte dezvoltarea 
economică şi echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se 
adapta şi a putea răspunde schimbărilor economice cheie. Astfel strategia se 
adresează unei game largi de probleme economice, sociale şi de mediu ale comunităţii, 
care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obţinerii dezvoltării durabile şi 
creşterii coeziunii economice şi sociale în comuna analizată. 
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Strategia este un cadru de planificare strategic care defineşte viziunea, căile care 
conduc la obţinerea ei şi pe baza căruia sectorul public şi privat pot acţiona eficient în 
ceea ce priveşte folosirea resurselor locale şi obţinerea de beneficii în folosul 
comunităţii. Ea ghidează astfel încât intervenţiile şi activităţile necesare creării unei 
regiuni dinamice şi prospere să se concentreze asupra domeniilor- cheie de dezvoltare.  

Totodată, aceasta constituie baza dezvoltării planurilor de acţiune pentru 
administraţia publică locală şi organizaţiile partenere în vederea prezentării de proiecte 
în cadrul programelor de finanţare naţionale şi europene care sprijină dezvoltarea 
locală. 

Strategia furnizează o abordare echilibrată şi integrată privind dezvoltarea comunei 
Coloneşti cu accent pe: 

• facilitarea creşterii economice 

• îmbunătăţirea infrastructurii de bază 

• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 

• îmbunătăţirea serviciilor  (medicale, sociale, culturale) şi accesului la acestea 
Strategia se concentrează pe provocările şi oportunităţile de dezvoltare caracteristice şi 
existente la nivel local, urmărind totodată eliminarea barierelor cu privire la progresul 
economic şi social. 
 
 
Oportunitatea unei strategii de dezvoltare locale pentru Comuna Coloneşti 

• necesitatea unui document care să exprime aspiraţiile de dezvoltare ale 
comunităţii, care să abordeze onest problemele locale, care să se bazeze pe 
potenţialul local de dezvoltare. Acest document urmează sa aibă rolul unei 
constituţii locale.  

• strategia constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a 
priorităţilor acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările 
politice, dar care trebuie să constituie sursa principală a programelor politice 
supuse electoratului, întrucât este întocmit de comunitate. Strategia constituie 
carta de dezvoltare locală căreia i se subscriu propunerile politice (alegerile 
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validează practic pachetul de proiecte/ programe considerat de cetăţeni prioritar 
în momentul alegerilor).  

• acest document va asigura implicarea generală a actorilor locali, a cetăţenilor în 
elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a comunei pe termen 
mediu şi lung şi a proiectelor pe termen mediu şi scurt care derivă din aceste 
planuri.  

• contextul actual este unul favorabil. Strategia trebuie să orienteze eforturile 
actorilor locali (publici, privaţi, comunitatea în sine) şi resursele acestora către un 
program prioritizat de intervenţie pe termen scurt şi mediu, pe baza unor viziuni 
şi obiective de dezvoltare pe termen lung.  

• dezvoltarea locală se va baza pe următoarele documente principale: Strategia de 

dezvoltare; Planul Local de Acțiune - liniile directoare; Portofoliu de proiecte 

prioritare.  

Relevanţa strategiei de dezvoltare durabilă la nivelul comunei Coloneşti 
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Coloneşti vizează dezvoltarea comunităţilor 
locale în perspectivă, până în anul 2020, şi urmăreşte structura standard a planificării 
strategice pentru comunităţile locale. Strategia urmăreşte coerenţa politicilor locale 
privind: dezvoltarea economică locală; dezvoltarea şi echilibrul social; amenajarea 
teritoriului şi a mediului de locuire; dezvoltarea durabilă a mediului natural, eficienţa 
energetică, adaptarea la schimbările climatice, etc.   
Echipa de consultanţi mulţumeşte persoanelor implicate în elaborarea acestei strategii, 
fără sprijinul cărora această acţiune nu ar fi fost finalizată.  
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SECŢIUNEA I: DIAGNOZA SITUAŢIEI SOCIO-ECONOMICE ÎN COMUNA 
COLONEŞTI  2010  

1.PREZENTARE GENERALĂ COMUNA COLONEŞTI 

1.1 Localizare şi accesibilitate 

 Comuna Coloneşti se situează în partea de est a judeţului Bacău, la 
limita cu judeţul Vaslui şi este amplasată la o distanţă de 41 km de oraşul Bacău. Ea se 
învecinează cu următoarele unităţi administrativ teritoriale: la nord cu comuna Plopana 
şi comuna Secuieni, la est cu comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui, la vest cu comuna 
Stănişeşti şi Izvorul Berheciului, iar la sud cu comuna Răchitoasa. 

Comuna s-a dezvoltat de o parte şi de alta a pârâului Zeletin şi a afluenţilor săi şi are în 
componenţa sa şase localităţi: 

- Coloneşti, reşedinţa de comună; 
- Călini; 
- Satu Nou; 
- Spria; 
- Valea Mare; 
- Zăpodia. 

 

 

 

http://maps.google.ro/maps?hl=ro&q=harta+colonesti+bacau&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Colone%C8%99ti+607110&gl=ro&ei=IdjTTNakLsPGswaQpd3dBA&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CAkQ8gEwAA
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Teritoriul comunei este străbătut pe direcţia nord-vest  şi sud-est de drumul judeţean 

D.J. 241 Podu Turcului- Izvorul Berheciului-Secuieni, de drumul comunal D.C. 31 şi de 
drumul comunal D.C. 30.  Drumul judeţean D.J. 241 face legătura între localităţile 
comunei şi municipiul Bacău în zona de nord-vest şi comuna Răchitoasa în partea de 
sud-est. Drumul comunal D.C. 30 se desprinde din drumul judeţean D.J. 241 pe 
teritoriul localităţii Spria şi face legătura cu localitatea Satu Nou către nord-vest.  Drumul 
comunal D.C. 31 se desprinde din drumul judeţean D.J. 241 pe teritoriul localităţii Spria 
şi face legătura cu localitatea Valea Mare către nord-est.  

Comuna Coloneşti nu dispune de reţea de cale ferată. 

1.2. Cadrul natural 

Teritoriul  comunei se  află  in podişul Bârladului, în zona colinelor Tutovei şi este 
caracterizat printr-un relief variat, alcătuit din culmi deluroase, ondulate în direcţia N – S 
cu înălţimi ce variază între 300 şi 400 m. Versanţii au pante mari, în majoritatea sunt 
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frământaţi şi prezintă eroziuni de suprafaţă şi adâncimi de toate 

gradele.  

 Principalul curs de apa care dreneaza suprafaţa comunei este pârâul  
Zeletin, care curge de la NV spre SE, având un curs permanent, dar cu scăderi mari ale 
debitului în perioada secetoasă. Alte pâraie care curg pe teritoriul comunei Coloneşti şi 
au un caracter permanent, dar scăderi mari ale debitului în perioada secetoasă sunt: 
pârâul lui Matei, afluent pe dreapta Zeletinului, pârâul Cerbu şi pârâul Călini, afluenţi pe 
stânga Zeletinului. Pe langă aceste cursuri de apă permanente există şi văi care au apă 
sezonier sau numai la precipitaţii mari, datorită bazinului colector restrâns şi a nisipurilor 
care drenează în subteran precipitaţiile. 

 Nivelul apelor subterane este influenţat de relief, de adâncimea stratului 
impermeabil, de aportul pâraielor şi torenţilor. Pe cumpene, adâncimea apei freatice 
este de circa 10,00 m, pe versanţi este de 6,00 – 8,00 m, iar pe văi şi lunci ajunge la cel 
mult 2,00 m, în majoritate sub 1,00 m. 
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 Conform Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat 
în M.O.nr.305 bis/ 2002, la secţiunea ape este  prezentat astfel: 

 

 Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii sau 
după caz, al 
darii in 
folosinţa 

1. 
ape Bazinul hidrografic Zeletin având o lungime de 

14 km -    suprafaţa albiei minore 9,00ha -    - 
suprafaţa zonei de protecţie 8,40 ha 

 

 

 

În comună climatul este temperat-continental cu nuanţe diferite în funcţie de 
altitudinea reliefului şi unele particularităţi ale dinamicii atmosferice.  

Temperatura aerului variază datorită influenţei reliefului, având valori uşor mai 
ridicate în sectorul de câmpie decât în sectorul colinar. Temperatura medie anuală este 
de +9,2

0
C. Temperatura minima absoluta anuala este de -23.2

0
C iar temperatura 

maxima absoluta este de +37.0
0
C. Precipitaţiile atmosferice prezintă una din cele mai 

importante caracteristici ale climei, ele reprezentând sursa de umezire a solului şi de 
alimentare cu apă a pâraielor. Repartiţia precipitaţiilor se caracterizează printr-o mare 
neuniformitate, relieful contribuind la o zonalitate pe verticală. Lunile cele mai ploioase 
sunt iunie şi iulie.  

În privinţa cantităţii precipitaţiilor nu se mai poate lua în consideraţie valoarea 
multianuală cunoscută de 550 mm/an, datorită unor schimbări climatice care se produc 
în prezent în Europa. Ploile din ultimii ani au depăşit cu mult această valoare, 
provocând eroziuni şi inundaţii ample. 
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Relieful are influenţă asupra vântului, producând fie intensificarea, fie atenuarea 
în unele sectoare. Vânturile sunt caracterizate printr-o canalizare pe deschiderea oferită 
de văi, sunt aspre şi suflă preponderent dinspre nord şi nord-est. 

 

 

 

În strânsă legătură cu regimul termic, amintim şi fenomenele de îngheţ, brumă, 
polei şi chiciură. Chiciura este un fenomen legat de aducţia aerului maritim, arctic sau 
de răcirea intensă a aerului temperat maritim. Bruma apare în nopţile senine de 
primăvară-toamnă. Ceaţa este un fenomen frecvent tot anul la altitudini mai mari şi în 
anotimpurile de tranziţie la altitudini mai mici. 

Solul, privit ca parte integrantă a mediului geografic, s-a format în timp 
îndelungat prin interacţiunea unui complex de factori naturali, prin contactul litosferei cu 
atmosfera şi biosfera. Din punct de vedere geologic, terenul din zona deluroasă este 
alcătuit la suprafaţă pe o grosime de 5-10 cm din pământ vegetal, după care urmează 
straturi argiloase, nisipoase, prăfoase galbene, conţinând un oarecare procent de 
concreţiuni calcaroase şi carbonat de calciu dispersat în masa solului. În continuare 
apar straturi intercalate de argilă galbenă, brună, fină, impermeabilă, uşor înclinată. 

În zonele de luncă şi terase, solurile sunt propice culturilor de cereale, culturi 
tehnice, furaje şi legumicole, iar pe versanţi culturilor vitipomicole.  

Eroziunea solurilor, atât cea de suprafaţă, cât şi cea de adâncime, este moderată. Se 
conturează foarte bine formele de eroziune a solului prin spălări şi şiroiri de suprafaţă 
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puternice pe pante mai înclinate, văi cu caracter torenţial şi ravene cu alunecări de 
teren.  

Riscuri naturale 
Conform P.A.T.Z.R. pentru regiunea de NE întocmit de Urban Proiect Bucureşti, 

teritoriul judeţului Bacău este expus riscurilor naturale de inundaţii şi alunecări de teren. 
 

Alunecările de teren se produc datorită înclinării straturilor şi sunt generate la 
suprafeţele de contact între materiale diferite (luturi cu prafuri nisipoase cu intercalaţii 
de argile), datorită infiltraţiilor apelor de precipitaţie sau provenite din numeroasele 
izvoare potabile de pe versanţi. 
 

Pe teritoriul comunei Coloneşti alunecările de teren s-au produs în zona 
versanţilor, dar de mică importanţă şi au afectat zone din extravilan. În luna septembrie 
1999 s-a produs o puternică alunecare de teren pe DJ 241 între comuna Coloneşti şi 
comuna Izvorul Berheciului, pe teritoriul comunei Coloneşti, pe o porţiune de teren de 
circa 25,00 m x 100,00 m, afectând drumul judeţean şi mai multe terenuri agricole. Alte 
riscuri naturale produse pe teritoriul comunei Coloneşti sunt inundaţiile produse de 
pârâul Zeletin.  Înundaţiile din luna august 1997 s-au produs datorită depăşirii malurilor 
albiei minore în zone neamenajate în satele Satu Nou, Spria şi Călini. 

Cauze adiacente ale inundaţiilor sunt viiturile locale, care produc blocaje cu 
plutitori a secţiunii de scurgere a albiei şi blocaje cu plutitori a secţiunii de scurgere de 
sub poduri şi podeţe. 
 

Vegetaţia este influenţată de condiţiile climaterice, relief (care determină 
etajarea vegetaţiei), la care se adaugă alte condiţionări locale (caracteristicile reţelei 
hidrografice, tipul de sol, substratul geologic, activităţi economice).  

Clima şi relieful permit dezvoltarea unei vegetaţii alcătuite din păduri, fâneţe şi 
păşuni, precum şi cultivarea viţei de vie şi a pomilor fructiferi şi cereale. Astfel, în 
pădurile din zonă care sunt de foioase, fagul este urmat de stejar, carpen, tei, frasin şi 
alţi arbori cu frunze căzătoare. 

Vegetaţia naturală din zona dealurilor din comună este cea caracteristică zonei 
de stepă, favorabilă creşterii animalelor. Condiţiile pedoclimatice oferă posibilităţi de 
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dezvoltare a culturilor agricole, dar există şi unele inconveniente legate de solul de 
calitate scăzută. Dintre culturile agricole predominante amintim porumbul, grâul. Pe 
teritoriul comunei există suprafeţe de păşune, un teren care poate fi valorificat economic 
pentru creşterea animalelor.  O extindere mare o are vegetaţia ierboasă, favorabilă 
creşterii animalelor.  

 Fauna este specifică zonei. Dintre mamifere enumerăm vulpea, bursucul, 
iepurele. Fauna este condiţionată de vegetaţie care îi asigură hrană şi adăpost. Fauna 
include specii de mamifere caracteristice zonei de podiş: căprioare, mistreţi, lupi, vulpi, 
rozătoare şi iepurii sălbatici.  

1.3. Istoricul comunei Coloneşti 

Din punct de vedere istoric, denumirea de Coloneşti vine de la cuvântul "colon"- cal 
sălbatic, şi din acest cuvânt ar fi derivat denumirea localităţii. Aceşti cai erau crescuţi pe 
valea Zeletinului, pârâu ce străbate teritoriul comunei, şi folosiţi de ilustrul domnitor al 
Moldovei Ştefan cel Mare (1457-1504) în luptele cu vrăjmaşii. 

O altă idee ne spune că denumirea de Coloneşti ar deriva din cuvântul 
"colonişti", oameni ce au fost adusi pe moşia boierilor Gheorghe şi Smaranda 
Apostoleanu. Acest fapt a determinat ca populaţia localităţii să se împartă în ţărani 
răzeşi, împroprietăriţi încă din timpul lui Ştefan cel Mare; enumerăm sătenii din părţile 
denumite Valea lui Matei şi Zăpodia cei care folosesc ca unitate de masură a 
pământului falcia si stânjenul( Matei fiind hatman in oastea cea mare in batalia de la 
Vaslui din 1475 de la Podul Inalt). Ceilalti sunt veniti cu mult mai târziu, aduşi  de 
administraţia boierească la muncă pe moşie, ulterior fiind şi ei împroprietăriţi cu pământ 
din moşia boierului Apostoleanu cu suprafeţe cuprinse între 0,50 - 3 ha. 
La sfârşitul secolului al XVII.lea, boierul grec Hagi Panaiot, fost mare setrar, face 
cumpărături masive în satele Silvestri şi Coloneşti. Astfel, la 15 octombrie 1680, Ioana, 
sora călugărului Sava din satul Coluneşti, în obârşia Zeletinului, ţinutul Tecuci, vindea 
lui Panaiot partea lui de moşie din satul Coluneşti, a treia parte din jumătatea de bătrân, 
din vatra satului, ţarina, cu loc de moară în Zeletin, locuri de prisaci, cu pomeţi, fâneţe şi 
poieni, cu 2 ughi vinetici, 4 ughi ungureşti, şi 8 lei, pentru a scoate pe fiul ei, Tănase din 
robie de la turci. În acelaşi an, mai sunt vândute 2 pãmânturi lui Hagi Panaiot, în 
Silvestri şi Coluneşti, de către Petre, feciorul Anei. 
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Sidor din Carna, la 20 iunie 1686, dă partea lui de moşie egumenului Veniamin 
de la mănăstirea Răchitoasa şi lui Ilie postelnicul. Pe lângă aceasta, le mai dă şi siliştele 
Sparta, Oprişeşti şi Coluneşti, din vatra satului, câmp de arãturã, aos de fân, vaduri de 
mori, pomet şi loc de prisaci. 
Alături de celelalte sate vechi rãzeşti de pe valea Zeletinului, satul Coluneşti pierde părţi 
însemnate din moşia sa, care trec la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului 
al XVIII-lea fie sub stãpânirea mânãstirii Răchitoasa, aflată în plină expansiune, fie în 
proprietatea lui Hagi Panaiot şi a urmaşilor săi. După cum rezultă din documente, satele 
de veche tradiţie rãzeşeascã .umblau pe batrani.. Intr-un zapis din 14 martie 1744, se 
pomeneşte de un bătrân din moşia din Coloneşti, care este al lui Antonie, egumenul de 
la mânãstirea Răchitoasa. 
În recensămintele anilor 1772 -1774, satul apare tot sub numele de Coluneşti şi avea 48 
de case. În anul 1831 numărul gospodăriilor din Coloneşti au crescut la 73. Dezvoltarea 
rapidă a localităţilor a făcut ca în anul 1839, printr-un hrisov domnesc să se stabilească 
o zi de târg la moşia Coloneşti a lui Vasile Vidrascu. De-a lungul timpului localitatea se 
dezvoltă şi devine reşedinţa comunei rurale cu acelaşi nume. 
O carte din 28 ianuarie 1808 de la Divan, întãreşte stăpânirea stolnicului Ioan Iamandi 
asupra pãrţilor din moşia Coluneşti, ce au ocupat prin mezat de la răzeşii Sava Faliz, 
Ionita Tiga şi alţii. În Condica visteriei Moldovei pe anul 1816, Coloneştii erau partea 
răzeşească, parte a banului Ioniţă Emandi. Un număr de 50 birnici plăteau pe un sfert 
de an suma de 133 lei, iar 10 erau scutiţi ai banului Ioniţă Emandi şi ai răzeşilor de 
acolo. În anul 1831 numărul gospodăriilor din Coloneşti au crescut la 73. Dezvoltarea 
rapidă a localităţilor a făcut ca în anul 1839 octombrie 6, să i se dea medelnicerului 
Vasile Vidrascu hrisov domnesc pentru înfiinţarea unei zile de târg la moşia Coloneşti. 
În anul 1842, Coloneştii figurau ca având zi de târg lunea, iar în catagrafia anului 1845 
era menţionat cu un număr de 5 negustori, fiind printre cele mai mici târguri ale 
Moldovei. 
În anul 1860 doctorul G. Apostoleanu adresa o cerere către Ministerul de Finanţe pentru 
a i se publica zilele de târg şi iarmaroace pe moşia sa din Coloneşti. La sfârşitul 
veacului trecut, Coloneştii erau un târguşor pe partea dreaptă a Zeletinului, fiind, 
totodată şi reşedinţa comunei rurale cu acelaşi nume. 
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1.4. Hărţi 
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2. ANALIZĂ SITUAŢIE EXISTENTĂ 

2.1. Populaţia şi aşezările umane 

Sate componente 

Comuna Coloneşti are în componenţă şase sate cu o populaţie  la 1 ianuarie 2010, de 
2.240 locuitori  din care 1187 bărbaţi şi 1053 femei. Urmărind dinamica în ultimii trei ani 
se observă o stagnare în privinţa creşterii populaţiei. 
 
Comuna are în componenţă satele: 

- Coloneşti, reşedinţa de comună 
- Călini 
- Satu Nou 
- Spria 
- Valea Mare 
- Zăpodia 

La ultimul recensământ al populaţiei din 2002, la nivelul comunei Coloneşti aveam o 
populaţie stabilă de 2190 persoane din care: 1142 de sex masculin şi 1048 persoane 
de sex feminin, urmând ca în anul 2010, populaţia să ajungă la 2240 de persoane. 

 

Populaţia –total 2240 persoane 

Masculin 1187 

Feminin  1053 

Populaţia pe sate componente  

Satul Coloneşti 703 

Satul Călini 462 
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Satul Satu Nou 379 

Satul Spria 255 

Satul Valea Mare 156 

Satul Zăpodia 285 

 

Număr de locuinţe pe sate componente, materiale de construcţie folosite, număr 
mediu de camere de locuit, suprafaţa locuibilă.  

Organizarea zonei de locuit este caracteristică aşezărilor rurale dezvoltate de-a 
lungul apelor şi pe coline. Dominanta generală este regimul scăzut de înălţime al 
clădirilor de locuit din cadrul gospodăriilor tradiţionale. Ele sunt dezvoltate în special pe 
parter, mai puţin P + 1, în special locuinţele construite după 1990 şi sunt executate din 
materiale locale de construcţie. Locuinţele sunt organizate în gospodării cu anexele 
necesare pe loturi cuprinse între 300 mp şi 1000 mp. Marea majoritate a locuinţelor sunt 
construite din materiale nedurabile şi au fost supuse cutremurelor. Ponderea clădirilor 
de locuit executate din materiale durabile este de 15% pe total comună, în special cele 
realizate după 1990. Locuinţele nu beneficiază de reţea de alimentare cu apă sau de 
canalizare, fapt pentru care locuitorii şi-au rezolvat individual alimentarea şi 
înmagazinarea apei şi evacuarea apelor menajere în bazine vidanjabile. Caracterul 
rural determină un confort şi un funcţional al spaţiilor de locuire specific zonei rurale. 

Locuinţele existente la nivelul comunei Coloneşti în anul 2007, se prezintă astfel: 

Locuinţe existente  

număr Suprafaţa 
locuibilă/m2

Suprafaţa 
locuibilă/locuinţa/m2

Suprafaţa 
locuibilă/locuitor

Coloneşti 800 26.709 33,4 12,0 
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Evoluţia nr. de gospodării la nivelul comunei Coloneşti: 

 2007 2008 2009 2010 

Coloneşti  288  291  296  297  

Zăpodia   123 123 125  126  

Călini  140 143 144   144  

Spria 102  102  102  102 

Valea Mare  85  85 85  85  

Satu Nou  123  126 129  129 

Total  861  870   881 883 

 
Numărul locuinţelor din comună urmează tendinţa demografică. În prezent, în 

comună sunt 883 locuinţe. Rezultă că în circa 4 ani fondul de locuit din comună s-a 
mărit cu 22 de locuinţe. 

Din punct de vedere al fondului locativ, comuna Coloneşti se prezintă, la sfârşitul 
anului 2010, astfel: 
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Materiale de construcţie (%): pământ – 85%, lemn – 10%, ciment – 5%. 

Număr nivele: un nivel – 10%, 2 nivele - nu, mai multe nivele - nu 

 Număr mediu de camere într-o gospodărie: 2 camere 

 Suprafaţa locuibilă: aproximativ 33,4 mp 

- construcţii anexe (materiale, dimensiuni) 

 Bucătăria de vară:  paiantă  9 mp 

 Grajdul:  pământ, 30 m 

 Poarta: metal, lemn. 

Repartiţia suprafeţei în hectare a satelor :  

• Coloneşti: 31,10ha 

• Călini: 12,80 ha 

• Satu Nou: 13,10 ha 

• Spria: 10,50 ha 

• Valea Mare: 9,00 ha 

• Zăpodia: 13,00 ha 

 

Evoluţia suprafeţei locuibile a locuinţelor la nivelul comunei Coloneşti:  

 2007 2008 2009 2010 

Coloneşti 23.697,67 mp 23.833,42 mp 24.099,81 mp 24.211,81 mp 

Zăpodia  10.067,2 mp 10.067,2 mp 10.067,2 mp 10.117,2 mp 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

24 

Călini  9.597,44 mp 9.693,44 mp 9.837,44 mp 9.837,44 mp 

Spria 11.965,27 mp 11.965,27 mp 11.965,27 mp 11.965,27 mp 

Valea Mare 7.990 mp  7.990 mp  7.990 mp 7.990 mp 

Satu Nou 11.248 mp   11.302 mp  11.464 mp   11.464 mp 

Total  74.565,58 mp 74.851,33 mp  75.423,72 mp 75.585,72 mp 

 

 

 Număr de locuitori pe sate şi total la nivelul anului 2010 

Satul Coloneşti - 703 locuitori  

Satul Călini – 462  locuitori  

Satul Satu Nou - 379 locuitori  

Satul Spria – 255 locuitori  

Satul Valea Mare – 156 locuitori  

Satul Zăpodia- 285 locuitori  

 

Alte date statistice despre populaţie-populaţia stabilă, evoluţia populaţiei pe sexe 

La data ultimului recensământ (18 martie 2002), populaţia totală a comunei însemna 
2190 persoane, reprezentând 0.30% din populaţia judeţului Bacău.  

 Populaţia  la 1 ianuarie  2010 se prezintă după cum urmează : 
 
-total 2.240 persoane 
-masculin-1.187 persoane 
-feminin-1.053 persoane 
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Conform ultimelor date din Anuarul statistic, evolutia populaţiei a fost următoarea : 

Anii  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Coloneşti  2.237 2.220 2.232 2.263 2.246 2.240 
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Sursa-INS –Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 

 
Deci după cum se poate observa din acest grafic, în anul 2008 a fost o creştere 

semnificativă a populaţiei urmând ca în anii ulteriori populaţia să descrească progresiv. 
 

Populaţia stabilă la 1 iulie 2009 pe sexe la nivelul comunei Coloneşti este următoarea : 
 
Anii  2005 2006 2007 2008 2009 
Coloneşti 2.225 2.207 2.229 2.251 2.229 
Masculin 1.173 1.161 1.171 1.181 1.185 
Feminin  1.052 1.046 1.058 1.070 1.044 

                                                            Sursa-INS –Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 
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După cum se poate observa populaţia de sex masculin este în număr mai mare 
decât cea de sex feminin, dar nu un număr semnificativ,iar pe parcursul celor trei ani 
selectaţi se observă o uşoara creştere a populaţiei de sex masculin iar la populaţia de 
sex feminin se observă o creştere uşoara în primii doi ani, apoi urmată de o scădere 
bruscă.  

Densitatea brută  - locuitori în teritoriul administrativ al comunei: 

4468 ha / 2240 locuitori = 0,50 locuitori/hectar.  

 

Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă:  

0-14 ani 630 

15-25 ani 309 

26-40 ani 423 

40-60 ani 366 
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Peste 60 ani  512 

 
 

Populaţia are un rol important în procesul de dezvoltare economică, fiind unul din 
factorii de bază. O populaţie tânără înseamnă forţă de muncă aptă să dezvolte 
comunitatea, pe când o populaţie îmbătrânită însemna cheltuieli sociale suplimentare. 

Din punct de vedere demografic comuna urmează tendinţa naţională de scădere 
a populaţiei ca urmare a scăderii natalităţii însă modificările importante apar în structura 
pe grupe de vârstă a populaţiei în sensul reducerii numărului populaţiei tinere şi creşterii 
ponderii populaţiei adulte şi vârstnice ca un proces lent şi continuu. Acest fapt este 
demonstrat de indicatorul rata de îmbătrânire a populaţiei care arată capacitatea relativ 
scăzută a comunei de a se regenera demografic. 

Rata îmbătrânirii demografice. Datorită procentului ridicat pe care îl deţin 
persoanele vârstnice faţă de celelalte grupe de vârstă, în special faţă de cele tinere, 
populaţia rurală din comuna Colonesti prezintă un caracter accentuat al fenomenului de 
îmbătrânire.  

 
 Mişcarea naturală a populaţiei: rată natalitate, rată mortalitate, spor natural. 
 

Numărul populaţiei este modificat în permanenţă datorită naşterilor şi deceselor 
precum şi de căsătorii şi divorţuri, acestea din urmă având incidenţă asupra naşterilor şi 
familiei. 

În comuna Coloneşti naşterile au avut o dinamică aproximativ constantă în ultimii 
5 ani şi s-au situat în jurul valorii de 19,0  la 1000 de locuitori. În ceea ce priveşte rata 
mortalităţii aceasta se situează  în jurul valorii de 16,3 la mia de locuitori.  

Sporul natural a avut o scădere semnificativă dupa cum se poate vedea in 
tabelul furnizat de catre specialistii de la Institutul Naţional de Statistică 
Sporul natural al populaţiei în comuna Coloneşti: 
 
 
Anii 
 

2005 2006 2007 2008 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

28 

persoane 14 8 22 6 
                                               Sursa-INS –Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău                              

 
Mişcarea naturală a populaţiei 

 

Anii 2005 2006 2007 2008 

Născuţi vii 46 38 42 43 

Rata natalităţii 20.6 17.1 18.8 19.0 

Decedaţi 32 30 20 37 

Rata mortalităţii 14.3 13.5 9.0 16.3 

Rata mortalităţii 
infantile 

- 26,3 - 23,3 

Sporul natural 14 8 22 6 

Nupţialitatea  8 13 26 10 

Divorţialitatea 1 2 2 4 

Rata de nupţialitate 
(căsătorii la 1000 
locuitori) 

3,6 5,9 11,6 4,4 

Rata de divorţialitate 
(divorţuri la 1000 
locuitori) 

0,45 0,90 0,90 1,77 

                                        Sursa-INS –Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 
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2.2. Forţa de muncă. Şomajul 

 

Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de 
ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă 
în una din activităţile economiei naţionale. Se determină prin adunare: populaţia în 
vârsta de muncă, aptă de a lucra (bărbaţi de 16 - 62 ani şi femei de 16 - 57 ani), precum 
şi persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate.  

În ultimul an numărul şomerilor a crescut într-un ritm accelerat în mediul rural 
decât în cel urban datorat faptului că agricultura rămâne domeniul dominant de ocupare 
a forţei de muncă din mediul rural.  Mediul rural este neatractiv pentru forţa de muncă. 
În localităţile rurale lipsesc aproape cu desăvârşire întreprinderile şi infrastructura care 
oferă locuri de muncă şi astfel populaţia se orientează pentru un loc de muncă la oraş 
sau peste hotare. 

Populaţia activă neocupată (sau şomerii) sunt: 

• persoane în căutarea unui alt loc de munca şi persoane în căutarea primului loc 
de muncă 

Nr.crt. Judeţ/localitate Numărul de 
şomeri 
înregistrati la 
sfârşitul lunii 
ianuarie 2010 

Numărul 
mediu lunar 
de şomeri 
înregistraţi 
în perioada 
01.01-
31.01.2010 

Rata medie 
lunară a 
şomajului (%) 
conform 
ordonanţei 
24/1998(%) 

Ponderea 
ăomerilor de la 
sfârşitul lunii în 
total 
mediu/judeţ(%) 

Rata şomajului la 
sfârşitul lunii 
conform ordonanţei 
24/1998(%) 

1. Coloneşti 270 270 24,5 2,4 24,5 

Nr.crt Judeţ/localitate Numărul de 
şomeri 
înregistraţi la 
sfârşitul lunii 

Numărul 
mediu 
lunar de 
şomeri 

Rata medie 
lunară a 
şomajului 
(%) conform 

Ponderea 
şomerilor de 
la sfârşitul 
lunii în total 

Rata şomajului la 
sfârşitul lunii 
conform 
ordonanţei 
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mai 2010 înregistraţi 
în perioada 
01.01-
31.05.2010

ordonanţei 
24/1998(%) 

mediu/judeţ(
%) 

24/1998(%) 

1. Coloneşti 340 210 19,1 3,2 30,8 

 

După cum se observă din datele statistice, observăm o creştere semnificativă a 
şomajului în decurs de patru luni, de 70 de persoane. Faţă de media pe judeţ rata 
şomajului în comuna Coloneşti se situează la un nivel ridicat . 

 Populaţia activă 

Populaţia activă (PA) din punct de vedere economic include toate persoanele de 
14 ani şi peste, apte de muncă, care, într-o perioadă de referinţă specificată, furnizează 
forţa de muncă disponibilă (utilizată sau neutilizată) pentru producerea de bunuri şi 
servicii în economia naţională. Într-o formă generală, populaţia activă cuprinde populaţia 
ocupată (PO) şi şomerii (S). 

PA= 1.303 +141=1.444 persoane 

 

Forţa de muncă pe domenii de activitate 

 

Populaţia ocupată-total (la niv. anului 2008) 1.303 

Încadrarea forţei de muncă pe domenii de activitate:  

-economie 14 

-agricultură 1.204 

-servicii 58 
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Caştig salarial mediu 700 lei 

Accesul tinerilor pe piaţa muncii(nr. pers/total) 20/268 

 

La nivelul comunei Coloneşti sunt înregistraţi 93 de salariaţi care activează în general în 
administraţia locală, sănătate şi educaţie.  

Anii 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

persoane 67 69 65 72 93 
                                                              Sursa-INS –Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 

Cele mai bune remedii pentru a-i face pe săteni să nu migreze în căutarea 
locurilor de muncă ar fi dezvoltarea infrastructurii rurale, accesarea fondurilor europene 
şi  promovarea obiectivelor de interes turistic pentru a atrage investitori care să creeze 
locuri de muncă în comună. 

 

Mobilitatea forţei de muncă-naveta, plecări în străinătate 

Număr navetişti care lucrează în Bacău 7 

Număr profesori navetişti 8 

Număr elevi navetişti 38 

Destinaţii de navetă: Coloneşti – Bacău,  Coloneşti –Răchitoasa, 
Satu Nou-Spria(elevi) şi Călini-Coloneşti 
(elevi) 

Număr persoane care lucrează în 
străinătate şi de cât timp 

 

Sub 2 ani 30 persoane 
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Între 2-5 ani 4 

 

 Venituri populaţie 

Număr persoane care primesc venitul minim garantat 251 

Număr persoane care trăiesc sub pragul săraciei 15 

Ponderea populaţiei cu nivel scăzut de educaţie 9% 

Număr persoane cu handicap fizic şi psihic 55 

Număr asistenţi personali 15 

Număr îngrijitori la domiciliu 15 

 

2.3. Infrastructură şi utilităţi 

 Căi rutiere 

Legăturile dintre localităţile comunei, precum şi cu localităţile învecinate, se 
realizează pe căi de comunicaţie rutieră. Drumul judeţean 241 străbate teritoriul 
administrativ al comunei Coloneşti pe o lungime de aproximativ 9 km şi face legătura 
între localităţile Zăpodia, Coloneşti, Călini, Spria cât şi în localităţile din comuna 
Răchitoasa şi Izvorul Berheciului. Traseul drumului judeţean D.J. 241 este modernizat, 
are două benzi de circulaţie, are curbe cu raze de racordare de 25 m, fapt care permite 
circulaţia în condiţii de siguranţă.  Drumul comunal D.C. 30 face legătura localităţii Spria 
cu localitatea Valea Mare către nord-est. Drumul are două benzi de circulaţie.  Drumul 
comunal D.C. 31 face legătura localităţii Spria cu localitatea Satu Nou către nord şi mai 
departe cu comunele Plopana şi Secuieni. Drumul are două benzi de circulaţie. 
Comuna Coloneşti nu beneficiază de reţea de cale ferată. Pe teritoriul comunei nu 
sunt staţii auto amenajate pentru transportul persoanelor. TransportuI persoanelor se 
efectuează cu ajutorul mijloacelor de transport locale. 
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Comuna nu beneficiază de spaţii de garare şi parcare amenajate. Parcarea şi 
gararea se face în incinta societăţilor comerciale şi a gospodăriilor existente. 

Comuna Coloneşti are relaţii de transport cu comunele din teritoriu prin 
intermediul drumurilor ce străbat teritoriul administrativ al comunei. 

Localitatea Coloneşti mai este străbătută de o serie de drumuri locale care leagă 
localitatea de alte localităţi şi asigură accesul la proprietăţi. Localitatea Zăpodia este 
localitate componentă a comunei Coloneşti. Teritoriul localităţii este străbătut de traseul 
drumului judeţean D.J. 241 care face legătura cu localitatea reşedinţă de comună 
Coloneşti. Localitatea Călini este localitate componentă a comunei Coloneşti. Teritoriul 
localităţii este străbătut de traseul drumului comunal D.C. 55A, care face legătura cu 
drumul judeţean D.J. 241. 

Drumul comunal D.C. 55A traversează localitatea pe direcţia nord-vest către sud-est şi 
face legătura cu localitatea Coloneşti prin drumul judeţean D.J. 241. Localitatea Călini 
mai este străbătută de o serie de drumuri locale care leagă localitatea de alte localităţi 
şi asigură accesul la proprietăţi, care au platforma cuprinsă între 3 m şi 6 m şi 
îmbrăcăminte din balast sau pământ. 

Localitatea Spria este localitate componentă a comunei Coloneşti. Teritoriul localităţii 
este străbătut de următoarele căi de comunicaţii: 

- drumul judeţean D.J. 241; 

- drumul comunal D.C. 30. 

Drumul judeţean D.J. 241 traversează localitatea de la nord-vest la sud-est şi face 
legătura cu localitatea reşedinţă de comună Coloneşti către sud-est şi către nord-vest 
cu localitatea Izvorul Berheciului şi mai departe cu municipiul Bacău. Drumul are 
acostamente şi şanţuri pentru scurgerea apelor pluviale. 

Drumul comunal D.C. 30 face legătura cu localitatea Satu Nou către nord-vest şi mai 
departe cu comunele Plopana şi Secuieni. 
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Drumul traversează localitatea de la sud-est la nord-vest, are două benzi de circulaţie. 
Localitatea Valea Mare este localitate componentă a comunei Coloneşti. Teritoriul 
localităţii este străbătut de traseul drumului comunal D.C. 31. 

Drumul comunal D.C. 31 traversează localitatea de la sud-vest la nord-est şi face 
legătura cu localitatea Spria către sud-vest. Drumul are două benzi de circulaţie. 

Localitatea Valea Mare mai este străbătută de o serie de drumuri locale care 
leagă localitatea de alte localităţi şi asigură accesul la proprietăţi.  

Localitatea Satu Nou este localitate componentă a comunei Coloneşti. Teritoriul 
localităţii este străbătut de traseul drumului comunal D.C. 30. Drumul traversează 
localitatea de la sud-est la nord-vest şi face legătura localităţii cu localitatea Spria către 
sud-est şi cu comunele Plopana şi Secuieni către nord-vest.  

Localitatea Satu Nou mai este străbătută de o serie de drumuri locale care leagă 
localitatea de alte localităţi şi asigură accesul la proprietăţi.  

În ceea ce priveşte drumurile aflate în domeniul public al comunei Colonesti, din 
categoria drumurilor săteşti, acestea au o importanţă majoră, atât pentru cetăţenii 
comunei Colonesti, cât şi pentru restul cetăţenilor, deoarece ele realizează legătura 
dintre satele ce aparţin comunei.  Conform Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului 
public al comunei, publicat în M.O.nr.305 bis/ 2002, drumurile săteşti din Coloneşti sunt 
prezentate în tabelul următor: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, 
al darii in 
folosinţa 

1 Drum comunal 30 Drum comunal Spria - Satu Nou, incepe de la 
drumul judeţean 241 de la punctul numit Vânau 
pana la intrarea in comuna Plopana in punctul 
numit TAGARA având o lungime de 10500 ml si o 
lăţime de 6m 

 

2 Drumuri vicinale Reţeaua de uliţa a satului Colonesti inseamna o  
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lungime de 10.000 ml si o lăţime de 4 m si 
cuprinde toate uliţele ce fac legătura intre 
locuinţele cetăţenilor din satul Colonesti si DJ 241 

3 Drumuri vicinale Reţeaua de uliţe a satului Calini insumeaza o 
lungime de 6000 ml si o lăţime medie de 4 m si 
cuprinde toate uliţele ce fac legătura intre 
locuinţele cetăţenilor din satul Calini si D J 241 

 

4 Drumuri vicinale Reţeaua de uliţe a satului Satu Nou insumeaza 
o lungime de 8625 ml si o latime medie de 4m si 
cuprinde toate ulitele ce fac legatura intre 
localitatile cetatenilor din Satu Nou si DC 30 

 

5 Drumuri vicinale Reţeaua de uliţe a satului Spria insumeaza o 
lungime de 2800 ml si o lăţime medie de 4 m si 
cuprinde toate uliţele ce fac legătura intre 
locuinţele cetăţenilor din Spria si DJ241 

 

6 Drumuri vicinale Reteauade uliţe a satului Valea Mare insumeaza o 
lungime de 2725 nil si o lăţime medie de 4 m si 
cuprinde toate uliţele ce fac legătura intre 
locuinţele cetăţenilor din Valea Mare si DC 30 

 

7 Drumuri vicinale Reţeaua de uliţe a satului Zapodia insumeaza o 
lungime de 2500 ml si o lăţime medie de 4 m si 
cuprinde toate uliţele ce fac legătura intre locuinţele 
cetăţenilor din Zapodia di D J 241 

 

 

O altă caracterizare a drumurilor arată astfel: 

Lungimea sectoarelor pe tipuri de 
îmbrăcăminţi (km) 

Starea de viabilitate Categoria şi 
nr. drumului 

(drumuri     
naţionale, 

europene, 
judeţene, 
locale) 

Lungime 

totală  

(km) 

Asfalt tip beton, 
beton de 

ciment, pavaj, 
îmbrăcăminţi 

asfaltice 

Împietruite Pământ Foarte 
bună 

Bună Medi
ocră 

Rea 

DN         
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DE         

DJ 241 

 

 

10,5 km 

Îmbrăcăminte 
asfaltică uşoară

10,5 km 

   

Bună 

   

DC 30 
8 km  Împietruite 

4,8 km 
  

Bună 
  

DC 31 4 km   Împietruite 

4 km 
  

Bună 
  

DC 55A 3 km  Împietruite 

3 km 
  

Bună 
  

Străzi şi uliţe         

Drumuri 
vicinale sat 
Coloneşti 

9,67 km  

 

 

 

Împietruite 

4,65 km 

Pământ 

5,02 km 
 

Bună 

  

Drumuri 
vicinale sat 
Călini 

5,36 km  

 

 

 Pământ 

5,36 km  

Bună 

  

Drumuri 
vicinale sat 
Satu Nou 

2,55 km  

 

 

Împietruite 

1,35 km 

Pământ 

1,2 km  

Bună 
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Drumuri 
vicinale sat 
Spria 

1,24 km  

 

Împietruite 

1,07 km 

Pământ 

0,17 km 
 

Bună 
  

Drumuri 
vicinale sat 
Valea Mare 

0,4 km  Împietruite 

0,4 km 

 
 

Bună 
  

Drumuri 
vicinale sat 
Zăpodia 

2,42 km  Împietruite 

1,10 km 

Pământ 

1,32 
 

Bună 
  

Necesitati  

Este necesară asfaltarea DJ 241, asfaltarea DC 30 Spria – Satu Nou şi a DC 55 A  

din satul Călini 

Sunt necesare noi balastări pe DC 31 Spria – Valea Mare precum şi pe toate 
drumurile vicinale din comună  

 

Situaţia podurilor conform Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei, publicat în M.O.nr.305 bis/ 2002,  sunt prezentate în tabelul următor: 

 Denumirea bunului Elemente de identificare 
1 PODURI Podul ce traversează Zeletinul la punctul Parus având o 

suprafaţa de 120 mp construit din beton armat. 
2  Podul ce traversează Zeletinul la punctul Calini având o 

suprafaţa de 56,5 mp construit din beton armat. 
3  Podul ce traversează Zeletinul la punctul Satu Nou (fostul 

CAP) având o suprafaţa de 40 mp construit din beton 
armat. 

4  Podul ce traversează Zeletinul la Satu Nou in punctul Ojog 
având o suprafaţa de 40 mp construit din beton armat. 

5  Podul ce traversează Zeletinul la punctul Poiana având o 
suprafaţa de 40 mp construit din beton armat. 

6  Podul ce traversează pârâul Valea Mare spre biserica 
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având o suprafaţa de 40 mp construit din beton armat. 
7  Podul ce traversează DC 30 in punctul vie având o 

suprafaţa de 40 mp construit din beton armat. 
8  15 podeţe ce traversează DC 30 in satul Satu Nou pe 

o lungime de 3km, având o suprafaţa fiecare de 8,30 
m construite din beton armat. 

 

Alimentarea cu apă 

 

Situaţia instalaţiei “alimentare cu apă” conform Inventarului bunurilor ce aparţin 
domeniului public al comunei, publicat în M.O.nr.305 bis/ 2002,  este prezentată în 
tabelul următor: 

 
 
 Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 

dobândirii 
sau după 
caz, al darii 
in folosinţa 

1 Instalaţie 
alimentare cu apă 

Rezervor de înmagazinare a apei din beton 
armat cu o capacitate de 50 mc cu terenul 
aferent în suprafaţa de 51 mp 

 

2  Rezervor de înmagazinare a apei, din beton 
armat cu o capacitate de 100 mc şi terenul 
aferent în suprafaţă de 4000 mp    - 

 

3  Rezervor de înmagazinare a apei din beton 
armat în suprafaţa de 10 mp cu o capacitate de 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.napocanews.ro/wp-content/uploads/2009/12/apa2.jpg&imgrefurl=http://www.napocanews.ro/2010/04/intreruperi-apa.html&usg=__sncOd7AHvnRwGYDUKw8TtoCDNeM=&h=300&w=300&sz=15&hl=ro&start=5&zoom=1&tbnid=fEGbFTG7-AMv7M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dalimentare%2Bcu%2Bapa%26hl%3Dro%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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50 mc şi terenul aferent în suprafaţa de 51 mp 
4  Conducte de aducţiune şi distribuţie a apei până 

la limita proprietăţii consumatorilor cu o lungime 
de 5OOml 

 

5  Conducte de aducţiune şi distribuţie a apei până 
la limita proprietăţii consumatorilor cu o lungime 
de 2000ml 

 

6  Conducte de aducţiune şi distribuţie a apei până 
la limita proprietăţii consumatorilor cu o lungime 
de 5OOml 

 

7  2 staţii de epurare a apei cu terenul aferent în 
suprafaţa de 602 mp şi respectiv 80 mp 

 

8  Perdea târg comunal cu teren aferent în 
suprafaţa de 0,30 ha 

 

 
Din totalul de gospodării aflate pe raza comunei Coloneşti un număr de: 
- 90 locuinţe din satul Coloneşti dispun de alimentare cu apă. 

În satul Coloneşti, există 2 reţele de apă din care una construită prin anii 1970, 
iar cealaltă în anul 1986, fiecare cu izvoare proprii, apa alimentând o parte din satul 
Coloneşti (circa 90 de familii, şcoala cu clasele I . VIII, precum şi Postul de Poliţie), 
acestea fiind surse de apă ce curg prin cădere făra a necesita pompe, izvoarele fiind 
poziţionate în zona deluroasă, apa find de bună calitate.  
 

 Canalizare 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.marcons-terasamente.ro/imagini/canalizare3.jpg&imgrefurl=http://www.marcons-terasamente.ro/retele_canalizari_apa.html&usg=__FpNKYly6rUKoxdJCotoARg_-5-w=&h=447&w=600&sz=74&hl=ro&start=18&zoom=1&tbnid=kKLJftH5bDzlGM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dcanalizare%26hl%3Dro%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Locuitorii folosesc în general latrine cu fose vidanjabile, iar apele meteorice şi pluviale 
se scurg liber pe pante şi rigole naturale spre pâraie, mare parte infiltrându-se în sol. 

Deci putem spune ca reţeaua publică de canalizare este ca şi inexistentă la nivelul 
comunei Coloneşti.  

 Alimentarea cu energie electrică  

 
 

Comuna Coloneşti este racordată la sistemul energetic zonal. Deci majoritatea 
locuinţelor 800  la număr - dispun de energie electrică. Alimentarea cu energie electrică 
a consumatorilor din comuna Coloneşti se face din axul LEA 20 KV prin intermediul 
posturilor de transformare aeriene cu capacitatea de 63 KVA şi 100 KVA. 

Reţeaua electrică de medie tensiune este realizată din linie electrică aeriană pe 
stâlpi din beton, executată în sistem "buclat" cu funcţionare radială, fiind amplasată pe 
marginea drumurilor sau trecând prin grădini şi terenuri cu altă destinaţie. Posturile de 
transformare sunt de tipul aerian, pe stâlpi din beton armat, echipate cu transformatoare 
alimentate la tensiunea de 20/0,4 KV şi capacitatea de 63 KVA si 100 KVA. Pentru 
gospodăriile individuale, alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua electrică 
de joasă tensiune, aerian, prin console pozate pe clădiri. Energia electrică este furnizată 
în comuna Coloneşti de către operatorul EON MOLDOVA.  

 Alimentarea cu energie termică 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.1235.ro/admin/images/temp/6511251705795_12409_energie_electrica.jpg&imgrefurl=http://www.1235.ro/index.php%3Fmodule%3Dnews%26section%3Dcitit-auzit%26page%3D1740&usg=__mTGfFzEZ70q_rvxx3gf-KqpIFS0=&h=198&w=300&sz=16&hl=ro&start=31&zoom=1&tbnid=z1d1wnyXnVhaWM:&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Denergie%2Belectrica%26start%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.ziarulprahova.ro/files/news/35/m_34358.jpg&imgrefurl=http://www.ziarulprahova.ro/stiri/administratia-locala/73557/din-toamna-debransatii-obligati-sa-plateasca-pentru-caldura-primita-de-la-vecini&usg=__yBlD8kwkqONy5BgIWjDRlr9Dbuc=&h=184&w=240&sz=14&hl=ro&start=32&zoom=1&tbnid=-D0B3XVyQ1zOzM:&tbnh=84&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dalimentare%2Bcu%2Benergie%2Btermica%26start%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

41 

Serviciile de alimentare cu energie termică sunt inexistente în spaţiul rural, implicit în  
comuna analizată, Coloneşti. 
 
 Alimentarea cu gaze naturale 

 

 Nu există un sistem centralizat de alimentare cu  gaze naturale. În cea mai mare parte 
a gospodăriilor din comuna Coloneşti, încălzirea locuinţei şi prepararea hranei se 
realizează cu sobe cu combustibil solid.  

 Iluminatul public pe sate/km reţea 

 

Reţeaua electrică de iluminat public este executată pe stâlpi comuni cu reţeaua 
electrică de distribuţie publică şi este alimentată din aceleaşi posturi de transformare. 

Se realizează de către operatorul S.C.EMACONST S.A. Oneşti. 

Satul Coloneşti  - lungime reţea: 5,85 km 

Satul Călini - lungime reţea: 2,85 km 

Satul Satu Nou - lungime reţea :3,25 km 

Satul Spria - lungime reţea: 2,65 km 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://thumbs.ziare.com/Gerul-poate-perturba-alimentarea-cu-gaze/9e8285425208a8a5b/90/90/2/70/Gerul-poate-perturba-alimentarea-cu-gaze.jpg&imgrefurl=http://www.ziare.com/articole/alimentare%2Bgaze%2Bromania&usg=__hXVx88la-rZ2p8wPIaClxCAxeoA=&h=90&w=90&sz=3&hl=ro&start=28&zoom=1&tbnid=CSqCdIVQCH0HcM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dalimentare%2Bcu%2Bgaz%26start%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.emaramures.ro/UserFiles/Image/Foto%2520Maramures/Infrastructura/Retea%2520electrica/Iluminat-public-Baia-Mare.jpg&imgrefurl=http://www.emaramures.ro/stiri/stire.aspx%3Fnewsid%3D11950&usg=__mwR9uGkAfB1I7Yak_SzXL2mp0p8=&h=500&w=375&sz=9&hl=ro&start=1&zoom=1&tbnid=BUiIbkbfwgYI_M:&tbnh=130&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Diluminat%2Bpublic%26hl%3Dro%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Satul Zăpodia - lungime reţea:2,9 km 

Satul Valea Mare- lungime reţea:2,75 km 

 În toate satele din comuna Coloneşti este necesară extinderea şi modernizarea reţelei 
de iluminat public. 

Salubritate 

  

 În mediul rural, în general, serviciile pentru gestionarea deşeurilor sunt 
slab dezvoltate sau chiar inexistente în unele localităţi. Comuna Coloneşti nu face 
excepţie de la regulă fiind necesară realizarea unui sistem de colectare a deşeurilor. În 
prezent UAT – Comuna Coloneşti este membră a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS), în cadrul proiectului “Sistem integrat de 
management a deşeurilor solide în judeţul Bacău”.  Pentru depozitarea dejecţiilor de 
animale şi a unor resturi vegetale, fiecare gospodărie dispune de o platformă proprie, 
care de multe ori este amplasată necorespunzător faţă de vecini şi chiar faţă de căile de 
circulaţie. Mai mult, o parte a resturilor menajere din gospodării este aruncată 
necontrolat pe terenuri virane şi malurile pâraielor, ceea ce creează un aspect neplăcut 
şi veritabile surse de poluare a apelor, solului şi aerului.  

 

2.4. Educaţie 

Situaţia şcolilor conform Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei, publicat în M.O.nr.305 bis/ 2002,  sunt prezentate în tabelul următor: 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.iridexplastic.ro/images/salubritate1.gif&imgrefurl=http://www.iridexplastic.ro/salubritate.htm&usg=__xhVzlXXxtn1B07kghH167Y2CrBE=&h=243&w=195&sz=14&hl=ro&start=3&zoom=1&tbnid=u2PJmNoChcYsPM:&tbnh=110&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dsalubritate%26hl%3Dro%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Nr.crt. Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii sau 
după caz, al 
darii in 
folosinţa 

1  Clădire scoală cu 4 săli de clasa Colonesti in 
suprafaţa de 224 mp construita din cărămida 
cu terenul aferent in suprafaţa de 2100mp 

1850 

2  Clădire scoală 8 ani satul Colonesti in 
suprafaţa de 633 mp construita din cărămida 
cu terenul aferent in suprafaţa de 4320 mp 

1968 

3  Clădire scoală 4 ai sat Calini in suprafaţa de 
192 mp construita din paianta, cu terenul 
aferent in suprafaţa de 4029 mp 

1968 

4  Clădire scoală sat Spria corp A in suprafaţa de 
298 mp construita din paianta cu terenul 
aferent in suprafaţa de lOOOmp 

1968 

5  Clădire scoală Spria corp B in suprafaţa de 
253 mp construita din paianta cu terenul 
aferent in suprafaţa de 3332 mp 

1938 

6  Clădire scoală sat Valea Mare in suprafaţa de 
140 mp construita din paianta cu terenul 
aferent in suprafaţa de 0,10 ha 

1968 

7  Clădire scoală sat Satu Nou in suprafaţa de 
168 mp construita din paianta cu terenul 
aferent in suprafaţa de 0,30 ha 

1938 

 

În comuna funcţionează 4 şcoli din care: 
- 2 şcoli cu clasele I - VIII (una în satul Coloneşti cu un efectiv de 128 de elevi şi una în 
satul Spria cu un efectiv de 87 de elevi) 
- 2 şcoli cu clasele I - IV (una în satul Călini cu un efectiv de 54 de elevi şi una în satul 
Satu Nou cu un efectiv de 34 de elevi) 

În privinţa învãtãmântului, pe raza comunei Coloneşti funcţioneaza 3 grădiniţe în 
satele Coloneşti: (2 grupe-40 preşcolari), Călini (2 grupe-40 preşcolari), Satu Nou (1 
grupă-20 preşcolari) . Grădiniţa din Călini şi Grădiniţa din Satu Nou funcţionează în 
cadrul şcolilor cu clasele I-IV. 
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Clasele I-IV se regăsesc la şcolile din satele: Coloneşti (61 elevi), Călini (54 elevi), Spria 
(20 elevi), Satu Nou (34 elevi) şi clasele V-VIII la şcolile din Coloneşti (67 elevi) şi Spria 
(67 elevi).     

 

   

 În şcolile de la Coloneşti, Spria, Satu Nou şi Călini existã câte un laborator de 
informaticã. 

Comuna Coloneşti este o comună săracă situată într-o zonă defavorizată 
economic, unde copiii sunt obligaţi, pentru a trăi, să muncească în gospodăriile proprii si 
nu numai. La nivelul comunei există 38 de elevi din ciclul gimnazial care fac naveta:21 
elevi din Satu Nou fac naveta la şcoala din satul Spria şi 17 elevi fac naveta din satul 
Călini la şcoala din Coloneşti. 
 
Situaţia grădiniţelor 
 
Nr. 
crt. 
 

Unitatea de 
învătământ 

Nr. preşcolari  Nr. cadre 
didactice 
 

Nr. personal 
nedidactic 
 

1 Grădiniţa Coloneşti  40 2 1 
2 Grădiniţa Călini 40 2 1 
3 Grădiniţa Satu-Nou 20 1 1 
 Total  100 5 3 
 
 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

45 

 
Situaţia şcolilor şi a elevilor pe nivele de învăţământ an şcolar 2010-2011 
 
Unitatea de 
învăţământ 

Cls.I Cls a II a Cls a III a Cls a 
IVa 

Cls a V a Cls a VI a Cls a VII 
a 

Cls a VIII a 

Şcoala 
Coloneşti  

18 13 14 16 19 16 17 15 

Şcoala Călini 10 12 15 17     
Şcoala Spria  7 8 0 5 12 19 13 23 
Şcoala Satu-
Nou 

10 9 8 7     

 
Efectivul de cadre didactice (29 de cadre didactice) pe cicluri de învăţământ este 

următorul: 
• 5 educatoare 
• 10 învăţători 
• 8 profesori navetişti 
• 6 profesori din sat, 

În cadrul comunei Coloneşti există 2 terenuri de sport aferente şcolilor din satele 
Coloneşti şi din satul Spria. 

 Abandonul şcolar la nivelul comunei: 
• anul 2007 - 4 elevi 
• anul 2008 - 5 elevi 
• anul 2009 - 4 elevi 

   
 

2.5. Sănătate 

 

 

http://www.aura-vita.ro/images/top.jpg
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Dezvoltarea economică a unei regiuni este influenţată, şi depinde, de numeroşi 
factori, printre care se regăseşte şi calitatea serviciilor de sănătate.  

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de factori genetici, economici, 
sociali, culturali şi de mediu, care influenţează contextul economic în care o regiune sau 
o localitate evoluează. De exemplu, în mediul rural, ratele ridicate de sărăcie şi 
subocupare, precum şi fenomenul de excluziune socială, au condus la o medie a 
speranţei de viaţă cu şase ani sub media urbană şi o rată a mortalităţii net 
superioară. Accesul la serviciile de sănătate a fost şi continuă să fie dificil, calitatea 
acestora situându-se, în multe cazuri, sub standardele în domeniu, cu atât mai mult în 
mediul rural. Infrastructura spitalicească precară şi o repartizare neechilibrată a 
echipamentelor la nivel teritorial obligă populaţia mediului rural să parcurgă distanţe 
mari pentru consultaţii /asistenţă între localităţi. Mai mult, serviciile de sănătate plătite în 
afara sistemului de asigurări sociale au cunoscut o creştere continuă, în timp ce 
calitatea serviciilor medicale plătite prin sistemul de asigurări sociale a scăzut. Toate 
acestea împiedică accesul la servicii de sănătate publică de calitate. Accesibilitatea la 
servicii de îngrijire medicală este determinată de convergenţa dintre oferta şi cererea de 
astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităţilor de îngrijiri 
comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparităţile în accesul 
la îngrijiri apar din cel puţin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând 
costurile directe suportate de populaţie (co-plăţi, costuri legate de tratamente şi 
spitalizare) precum şi cele indirecte (cost transport, timpi de aşteptare); aşezare 
geografică inadecvată a facilităţilor de îngrijiri; calitatea inegală a serviciilor de acelaşi 
tip. În România sunt evidenţiabile toate cele patru tipuri de inechităţi în accesul la 
serviciile de îngrijiri, ceea ce determină inechităţi în starea de sănătate a diferitelor 
grupuri de populaţie, a unor comunităţi din diferite zone geografice şi a grupurilor 
defavorizate economic. Aceste disparităţi se manifestă prin indicatori de bază ai stării 
de sănătate modeşti (speranţa de viaţă la naştere, mortalitatea infantilă, mortalitatea 
generală pe cauze de deces evitabile, grad de morbiditate, ani de viaţă în stare de 
sănătate) dar şi prin nivelul scăzut de informare privind factorii de risc şi de protecţie 
pentru sănătate sau sistemul de îngrijiri de sănătate şi pachetul de servicii de bază din 
România. Pentru evaluarea accesibilităţii, pot fi analizaţi indicatori de proximitate care 
să identifice eventuale grupe populaţionale şi sau zone geografice dezavantajate în 
privinţa accesului la servicii, pentru care ar trebui dezvoltate politici ţintite. Factorii 
determinanţi care influenţează gradul de accesibilitate al populaţiei la serviciile de 
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sănătate sunt în general reprezentați de: nivelul sărăciei, şomajul, ocupaţia, mediul de 
rezidenţă, statutul de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, gradul de 
acoperire cu personal medical.  

Categoria Număr unităţi Număr medici Cadre medii 

Dispensar uman - - - 

Cabinet medical individual 
(Cabinet amenajat la 
parterul Primăriei 
Coloneşti) 

1 1 

 

1 

Cabinet stomatologic 1 1 - 

Policlinici  - - - 

Spitale  - - - 

Paturi de spital - - - 

Farmacii  1 - 1 

Dispensar veterinar 1 1 - 

 

Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă populaţia din comună este 
lipsa unui dispensar uman, mai ales că există medic de familie.  

Conform Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat 
în M.O.nr.305 bis/ 2002,  situaţia dispensarului este prezentată în tabelul următor: 

 
Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 

sau după caz, 
al darii in 
folosinţa 

Dispensar CLĂDIRI SI TERENURI 1944 
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Clădire pentru ocrotirea sănătăţii construit prin 
contribuţia cetăţenilor comunei in anul 1945, din 
paiantain suprafaţa de 310 mp situat in parcela nr. 
20/1 din tarlaua 20 din cadastru funciar 

 Teren aferent clădirii dispensarului in suprafaţa de 
4000 mp situata in parcela nr. 21/1 din tarlaua 20-
cadastru funciar 

 

 
 
 Din tabelul de mai sus se poate vedea că dispensarul existent este construit în 

anul 1944 din contribuţia locuitorilor şi  în timp, s-a deteriorat total, ajungând o ruină, 
fapt care a făcut ca în anul 2001, Inspectoratul pentru Costrucţii să declare clădirea 
închisă, deoarece prezintă pericol. O soluţie de moment a fost ca începând cu 1 iulie 
2005 să fie amenajat la parterul Primăriei, un spaţiu care să găzduiască activitatea 
medicală pânã la construirea unui dispensar nou. Distanţa mare pânã la oras, lipsa 
medicamentelor, cât şi starea materială precară a populaţiei din zonă a determinat 
autoritatea locală să găsească o soluţie pentru formarea unui punct farmaceutic (lângă 
Poşta) care funcţionează o singură zi din săptămâna: sâmbăta. 

Menţionăm că în evidenţele medicului de familie există 1841 pacienţi, din 
care 1483 sunt asiguraţi şi 358 neasiguraţi. 
În acest context se poate observa că, în anul 2010, acoperirea populaţiei din comună 
cu medici a fost de 1841 persoane la un medic,(respectiv pacienţii înregistraţi la 
medicul de familie) fiind un raport net superior celui înregistrat pe total mediu rural din 
Regiunea Nord-Est.  

2.6. Asistenţa socială 

Sistemul de servicii sociale vizează realizarea unui ansamblu de măsuri, programe, 
activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, 
grupurilor şi comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate şi într-un grad de 
risc social, care nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un mod 
normal şi decent de viaţa. Serviciile de asistenţă socială se adresează următoarelor 
categorii de persoane: persoane cu handicap, persoane singure, persoane vârstnice, 
familia şi copilul, oricare persoană aflată în nevoie. Mai concret, sistemul de servicii 
sociale vine în ajutorul celor defavorizaţi prin:  
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• evaluarea persoanelor cu nevoi (instituţionalizate şi neinstituţionalizate), 

• elaborarea planurilor individuale de intervenţie şi stabilirea nevoilor acestora;  

• acordarea de suport material şi financiar persoanelor aflate în nevoie;  
•  asigurarea de servicii de consultanţă juridică şi consiliere psihologică;  
•  înfiinţarea de servicii comunitare alternative;  
•  formarea/perfecţionarea reţelelor de asistenţi personali şi asistenti sociali care 

asigură asistenţa şi îngrijire persoanelor cu handicap, a celor vârstnici şi a 
copiilor din familii dezorganizate;  

• promovarea unor măsuri sociale de protecţie bazate pe respectarea drepturilor 
omului, privind egalizarea şanselor de participare a persoanelor cu handicap la 
viaţa economică şi socială a comunităţii, combaterea discriminării şi a excluziunii 
sociale;  

• sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu 
handicap de a avea acces la educaţie, orientare şi formare profesională şi 
participare la viaţa socială, în scopul îmbunătăţirii atitudinii şi a 
comportamentului faţă de această categorie de persoane;  

•  iniţierea unor proiecte cu asociaţii, instituţii publice de protecţie specială şi 
învăţământ special, organizaţii neguvernamentale din România şi din alte ţari, în 
domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice 
şi a copiilor nevoiaşi.  

Sistemul social mai are o misiune importantă şi anume intervenţia specializată şi 
acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, prin 
toate formele şi mijloacele inserate în aria sa de competenţă. Domeniile de intervenţie 
predilecte în acest sens se referă la: asigurarea unui mediul normal de dezvoltare 
pentru copii a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, accesul la educaţie pentru un viitor 
mai bun şi petrecerea timpului liber în mod constructiv.  

 În comuna Coloneşti funcţionează un Centru de zi pentru copii, care are sediul 
în incinta sediului primăriei Coloneşti la parter şi asigură servicii pentru copii şi familie. 

În cadrul Centrului de zi sunt 4 angajaţi. Angajaţii sunt plătiţi din fondurile 
Primăriei. Se asigură servicii pentru 20 copii: condiţii de studiu (realizări teme, acces la 
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calculator etc.), o masa caldă, activităţi extraşcolare (excursii), un microbuz pentru 
transport copii. 

 
Situaţii de urgenţă 

În comuna Coloneşti s-a înfiinţat din anul 2007 Comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă, al cărui preşedinte este primarul comunei care are în subordine Serviciul 
Voluntari pentru situaţii de urgenţă format dintr-un număr de 72 de voluntari şi un şef de 
serviciu, un angajat cu contract de muncă cu studii superioare, structurat pe patru 
echipe de intervenţie în funcţie de tipul de risc, având următoarele atribuţii: 

• desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi 
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor 

• verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc 
apărarea împotriva dezastrelor 

• verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc 
apărarea împotriva dezastrelor acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor 
dezastrelor 

• acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, 
acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de 
dezastre 

• acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor salvarea, acordarea 
primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre 

• acordarea de ajutor, în condiţiile legii, a persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol, în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii precum şi în 
caz de dezastre. 

 

2.7. Cultura şi culte 

-În comună exista patru biserici ortodoxe : 
• biserica cu hramul Sfantul Neculai construită în anul 1673,fiind cea mai veche 

biserică de pe teritoriul comunei 
• biserica cu hramul Sfantul Dumitru construită din anul 1809 
• biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din satul Valea Mare. 
• biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din satul Spria 
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-O Biserică penticostală, sat Satu Nou 
-Mănăstire şi chilii sat Satu Nou, aparţinând Mitropoliei Bisericii Ortodoxe de stil vechi 
comuna Râşca, judeţul Suceava 

Cea mai veche biserică de pe teritoriul comunei Coloneşti este cea din Valea lui 
Matei construită in anul 1673, din paiantă şi vălătuci, dar se crede ca iniţial a fost tot din 
bârne, cu lemn de pe loc. În recensămintele anilor 1772-1774, în Coloneşti figurau doi 
preoţi care credem că slujeau la această biserică. În catagrafia bisericilor Moldovei din 
anul 1809 la biserica Sf. Nicolae, figurau doi slujitori, pe nume Antohie Ungurul si Vasile 
Bercu. Despre această biserică se spune că ar fi aparţinut întâi unui schit, fiind 
acoperită la început cu stuf, apoi cu şindrilă iar în prezent cu tablă. Un stejar falnic, de o 
vârsta multiseculara, care a servit pânã nu demult drept clopotniţa (între crengile groase 
ale acestuia au fost fixate clopotele) ne aminteşte de codrii legendari de altădată ai 
Zeletinului. Daca această biserică nu mai pãstreazã identitatea celei dintâi din cauza 
reparaţiilor făcute, în interior se mai pãstreaza sistemul de boltire original, o minunată 
catapeteasmã, o stranã arhiereasca cu tãlpile formate din doi balauri cu trupuri de lei 
sculptate în rondbos. 

Catapeteasma de la această biserică are o splendidã pictură care s-a pãstrat în 
original, executată cu o înaltă maiestrie artistica, probabil intr-un centru specializat, 
apartinând secolului al XVIII-lea. 

La valoarea deosebită a icoanelor de pe cele trei registre ale tamplei se adaugă 
o minunată decoraţie a coronamentului precum şi a ramelor, realizată diferit de la un 
registru la altul, cu frunze de acant şi de laur. 

La toate acestea se adaugă splendida decoraţie a uşilor diaconeşti în volute 
spiralate, coloanele bogat împodobite cu frunze de la baza tâmplei, elemente specifice 
stilului baroc moldovenesc. Una din icoanele împaratesti are însemnat pe spate, cu 
cărbune, anul 1843. O alta însemnare  în 1889 s-a sfintit biserica sf. Neculai., ne ajuta 
să deducem că o reparaţie importantă s-a terminat la acea dată. 

În faţa iconostasului este o icoană mare a Maicii Domnului, montată într-un 
frumos suport. Pe ea se poate citi în slove chirilice însemnarea .Această sfântã icoana 
cu strana ei s-a facut cu cheltuiala a: dascal Antohi Ungur si sotia sa Marioara si fiii lor 
spre vecinica lor pomeniri 1880 octomvri 25.. Acest Antohi Ungur l-am regãsit in 
catagrafia din anul 1809, în care erau cuprinse bisericile din Moldova dinaintea ocupãrii 
Basarabiei. 
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Planul treflat al acestei biserici a fost mult lărgit la reparaţia capitală din anul 
1899, când a fost rotunjită absida altarului, acoperită în exterior cu scândură şi 
încărcată cu vălătuci. Lărgirea exagerat de mult a absidelor laterale a dat naştere unei 
bolţi uriaşe, pe 8 laturi, lipsită de nervuri. La fel se prezintă şi bolta pronaosului, pe patru 
laturi, unde scândurile au fost bătute cu cuie făcute de fierar. Cheile de la cele două 
bolţi sunt absolute originale, fiind făcute din trunchi de copac, tăiat scurt, decorate cu 
semnul crucii şi ornamentate .în unghie.. Biserica aceasta, fiind cea mai veche de prin 
aceste locuri, păstrează un prea frumos iconostas o adevărată capodoperă a artei 
medievale molodoveneşti. 

Deoarece lăcaşul din Valea lui Matei aparţine răzeşilor din Coloneşti, 
medelnicerul Vasile Vidrascu şi soţia sa Maranda au ridicat o bisericã pe moşia lor, în 
anul 1832, după cum rezultă din pisania de deasupra intrării: .1832 mai treiu cine au 
făcut Vasa(le) Vidr(ascu)m(e)d(e)l(ni)cer.. Biserica fiind terminată, la 25 iunie 1835, 
medelnicerul V.Vidrascu, ctitorul bisericii, recomandă un candidat pentru a fi făcut preot 
la acea biserica. Biserica parohiala din Coloneşti a avut de la început hramul .Sf. Trei 
Ierarhi. (Vasile, Nicolae, Haralambie), între timp schimbându-se în Sf. Dumitru. În anul 
1936 lăcaşul se afla în stare mediocră de conservare, din cauza timpului îndelungat 
care s-a scurs de la ultima reparaţie, făcută de I.Coada în anul 1897. Alte izvoare 
menţionează că biserica ar fi fost reparată în anul 1860, iar apoi a fost întreţinută de 
răzeşi, având o suprafaţă de 5 falci si 60 de prăjini. 

Din inscripţia de pe clopotul mare de la acest lăcas aflăm că biserica a avut şi un 
al doilea rând de ctitori, în persoana lui Gheorghe Apostoleanu şi a soţiei acestuia, 
Smaranda, proprietarii moşiei Coloneşti. "Acest clopot a fost dãruit în anul 1894 
bisericii din Coloneşti cu hramul Sf. Vasile, Neculai şi Haralambie de către 
Gheorghie şi Smaranda Apostoleanu proprietarii moşiei Coloneşti, ctitorii acestui 
sfânt lăcas, iar în anul 1827 a fost dat la turnat din nou de către Gheorghe V. 
Apostoleanu proprietarul moşiei Coloneşti: Fabricat d.Bărbulescu-Galati". Nu 
departe de aici se aflau curţile boiereşti, lăcaşul fiind cunoscut ca biserica lui 
Apostolenu. Biserica de lemn .Sf. Dumitru. din Coloneşti se înscrie în categoria de 
lăcaşuri cu planul trilobat, continuând seria cu celor cu planul dreptunghiular din 
secolele anterioare, cărora meşterii de mai târziu i-au adăugat absidele laterale. 

Având planul dreptunghiular la pronaos, cu absidele laterale pentagonale şi cea 
a altarului pe cinci laturi, nedecrosată, biserica de lemn din Coloneşti dominã cu 
turnurile ei imprejurimile, fiind observată pânã departe pe valea Zeletinului. Ea 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

53 

străjuieşte de un veac şi jumătate liniştea acestor locuri, de aici, de pe înălţimea 
versantului apusean a colinei unde a fost durata de ctitori. Doar în ultimii ani, forţele 
tectonice ale straturilor de argilă o ameninţau. Oamenii ajutaţi de maşini au canalizat 
pãmântul răvăşit, fãcându-i drum de scurgere înspre altă direcţie. Dar pentru a o ancora 
mai puternic de sol este necesarã restaurarea fundaţiei şi consolidarea ei, iar în partea 
de nord şi de est se simte nevoia unui parapet din beton armat, care sã o protejeze 
împotriva unor eventuale alunecări de teren. Aspectul exterior al bisericii s-a schimbat 
în urma efectuării celor doua reparaţii din anul 1897 şi respectiv 1957. A fost acoperită 
în exterior cu scândură, s-a închis pridvorul de pe latura de vest, a fost înlocuit 
acoperişul de şindrilă cu altul de tablă şi tot cu tablă a fost acoperit în întregime turnul 
de deasupra pridvorului. Cu ocazia aceloraşi reparaţii au fost dublate ferestrele de pe 
latura de sud a pronaosului şi naosului din care numai una mai păstrează motivele 
decorative originale. În interior, biserica a fost tencuită cu ocazia reparaţiei din anul 
1957, iar pereţii au fost pictaţi cu ulei. 

 Acest mod de decorare a pereţilor interiori a unei biserici de lemn moldoveneşti 
constituie un caz de excepţie, acestea fiind împodobite de regulă cu icoane pictate pe 
lemn, de o deosebită valoare artistică. De la frumosul pridvor deschis de altădată nu s-
au mai pãstrat decât trei stâlpi frumos sculptaţi la capete, legaţi între ei la partea 
superioară de arcade minunat decorate. Pe ancadramentul uşii de la intrare, ctitorul a 
pus sã se sculpteze în tehnica reliefului înalt doi curpeni simetrici ce se opresc de o 
parte şi de alta a pisaniei; din loc in loc, lalele şi frunze umplu golurile meandrice ale 
curpenilor. Înainte de a păşi pragul bisericii, vizitatorul poate citi un panou ce se află 
deasupra pisaniei, pe care scrie: .Construită în anul 1832.   Restaurată în anul 1957 sub 
arhipastoria Episcopului Teofil al Eparhiei Romanului şi Huşilor şi Paroh al bisericii 
Preotul Vasile Gherasim, cu concursul epitropilor şi comitetul de reconstrucţie, 
contribuind toţi enoriaşii din parohie şi din parohiile vecine. Se spune că în biserică, sub 
duşumea, s-ar afla mormântul ctitorului Vasile Vidrascu, iar pe unul din pereţi ar fi fost 
portretul acestuia, pe pânzã, în marime naturală, ţinând un chivot în mânã. Această 
pânzã ce reprezintă portretul ctitorului, aflată în prezent în oraşul Buhuşi, se cere a fi 
redată lăcaşului de care aparţine de drept. Din pronaosul dreptunghiular, cu tavanul 
drept, se face trecerea în naos printr-o intrare boltită, decupată într-un perete. În dreptul 
absidelor laterale se înalţă o boltă cu bază octogonală, cu nervuri ce se întâlnesc în 
cheia de bolta, de forma unui disc. În altarul pentagonal, cu tavanul drept, se află 
rânduite cu grijã mai multe icoane vechi, pictate pe lemn. Pe masa de zid a altarului, de 
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formă pătrată, stau acoperite obiectele de cult de mare valoare. Catapeteasma nu mai 
păstrează vechea pictură, fiind repictată în anul 1960. Din nefericire, pictura nouă nu se 
ridică la valoarea celei vechi, neavând calităţi artistice deosebite. Icoanele împărăteşti şi 
icoana hramului sunt originale, fiind pictate în maniera clasică, respectând cu stricteţe 
canoanele picturii bisericeşti şi având valoare artistică. 

Uşile împărăteşti, de factura noua (1967), sunt bogat împodobite, cu ghirlande de 
frunze dispuse în formă spiralică şi meandrică, sfârşind la capete cu medalioane in 
formă de frunză, în care sunt înscrise figurile tipice ale evangheliştilor, împreună cu 
Gavriil şi Maria fecioara. Strane de factură nouă mărginesc laturile absidelor, pe un 
postament anume făcut. Textile de interior locale, laicere .în poduri. simple, scoarţe .în 
roate., ştergare bãtrâneşti, toate împodobesc interiorul bisericii. Din tezaurul de carte 
veche cu care a fost înzestrat lăcaşul s-au mai păstrat un număr de 5 exemplare, 
datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Cele două biserici din Coloneşti sunt 
reprezentative pentru categoriile sociale cărora le aparţin ctitorii săi. Cea din Valea lui 
Matei, ridicată de răzeşi, este joasă, asemănătoare unei case de răzeşi înstărite de prin 
partea locului. Elementele arhitecturale şi soluţiile construcţiei sunt proprii arhitecturii 
tărănesti din zona Colinele Tutovei, de la sfărşitul secolului al XVIIlea. 

Cealaltă biserică, ctitoria boierului Vasile Vidraşcu, este semeaţă, de proporţii 
mari, cu elemente decorative din arta cultă. Această arhitectură a exprimat starea 
socială a boierimii moldoveneşti în expansiune, din prima jumătate a secoulului al XIX-
lea. Aceştia, ctitorind biserici de lemn sau de zid, după exemplul voievozilor moldoveni, 
ctitori şi ei la rândul lor, puneau să li se facă portretul şi lăsau drept poruncă urmaşilor 
sãi sã îi îngroape în sfântul lãcaş. 
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În comuna Coloneşti activităţile cultural-artistice se desfăşoarã într-un Cămin 
Cultural amenajat într-o fostă moară boierească, amplasat lângă Primărie, care a fost 
reabilitat şi modernizat în anul 2008 şi care are aproximativ 100 de locuri. Conform 
Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, publicat în M.O.nr.305 
bis/ 2002,  situaţia căminului cultural este prezentată astfel: 

Clădire cămin cultural in suprafaţa de 128 mp construit din cărămida situat 
in parcela nr. 17 cadastru funciar, cu terenul aferent in suprafaţa de 0,10 
ha 

1943 
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În satul Coloneşti există o bibliotecă cu peste 8000 de volume, care 

funcţionează în clădirea Primăriei vechi, dotată cu calculator, video şi toate cele 
necesare unei bune funcţionări. 
 Ca monumente istorice sunt trecute :  

• Biserica de lemn “Sfântul Dumitru” din satul Coloneşti, din 1809 

• Biserica din paiantă şi vălătuci “Sfântul Nicolae” din satul Coloneşti, 
datează din anul 1673 

• Şcoala din satul Coloneşti care datează din anul 1902 

 

Mai menţionăm că în comuna Coloneşti există Aşezarea Sohodol-Putini la 1 
km sud de sat şi care datează din sec. II a Chr.-sec. I p. Chr.   

Teritoriul României prezintă: o mare varietate de valori culturale istorice - arta populară, 
etnografie, folclor, tradiţii, vestigii istorice - un cadru natural armonios îmbinat, cu un 
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fond peisagistic variat şi pitoresc. Toate acestea sunt valenţe ale turismului rural 
românesc în mod special. 

Apărute şi dezvoltate pe cele mai variate forme de relief înca din vremea traco-
dacilor, aşezările rurale româneşti au păstrat şi mai păstrează încă în bună măsură 
datinile şi obiceiurile străvechi, un bogat şi variat folclor, elemente originale de 
etnografie şi artizanat, ce pot fi valorificate turistic în cadrul unei strategii de organizare 
şi dezvoltare a turismului rural. 

Dintre meşteşugurile ţărăneşti care au rezistat timpului şi care se mai practică pe scară 
redusă sunt: 

• Torsul şi ţesutul 
• Prelucrarea lemnului (unelte şi ustensile de uz casnic) 
• Fierăritul  

 
Portul specific zonei Coloneşti  
 
Costumele populare reprezintă de asemenea simbioza dintre populaţie, condiţiile 
istorice şi natura locurilor.  
 
Costumul bărbătesc este format din: ie ce se poartă cu poale din pânză topită de 
bumbac brodată cu bumbac roşu şi negru, poale pentru cămaşa bărbătească din pânză 
topită de bumbac brodată cu bumbac roşu şi  negru, brâu 13x150 cm ţesătură în război, 
roşu, negru şi alb, iţari din stofă de bumbac, (opţional: ilic bărbătesc din aba(stofă de 
lână) brodată cu şnur negru  şi mătase roşie sau cu flori). 

Costumul femeiesc este format din: ie din pânză de bumbac brodată cu bumbac roşu 
şi negru, catrinţa 70/140 cm, ţesătură în război, roşu, negru şi alb, bârneaţa 6x150 cm, 
ţesătură în război, roşu, negru, galben şi fir argint, poale din pânză de bumbac brodată 
cu bumbac roşu şi negru (opţional: vesta din pânză de bumbac brodată cu bumbac roşu 
şi negru). 
 
Dintre toate aspectele culturii materiale şi spirituale ale comunităţilor din Comuna 
Coloneşti, obiceiurile sunt cele care s-au păstrat şi conservat cel mai bine. Dintre 
acestea amintim: 
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Obiceiurile familiale 

• Obiceiurile la naştere 
• Obiceiurile de nuntă 
• Obiceiurile de înmormântare 
Obiceiurile calendaristice 

• Obiceiurile de iarnă – colinde, alaiuri cu măşti,” Pluguşorul”, jocul„Capra” 
• Obiceiurile de primăvara – mărţisorul 
• Obiceiurile de toamnă – ziua recoltei 

 
 Evenimente anuale în localitatea Coloneşti  iniţiate de Primărie: 
  

• Ziua comunei Coloneşti – 29 iunie  

Desfăşurata într-o zi de sărbătoare creştină, Sfinţii Petru şi Pavel, ziua comunei 
Coloneşti cuprinde o largă paletă de manifestări, având ca scop apropierea cetăţeanului 
de valorile esenţiale româneşti.  

• Cupa Coloneşti la fotbal – luna august  

• Ziua vârstnicilor – prima duminică din luna octombrie 
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2.8. Economie 

Din punct de vedere economic, comuna Coloneşti nu este reprezentativă în 
judeţ. Comuna Coloneşti este situată într-o zonă defavorizată economic, nu dispune de 
resurse naturale de materii prime şi materiale deosebite în afara fondului forestier. 
Principalul profil economic al comunei este agricultura, terenul agricol reprezentând 
70% din suprafaţa totală. Creşterea animalelor şi păsărilor se realizează în sistem 
gospodăresc individual. 

Terenul arabil existent este folosit pentru: 

• Culturi cerealiere (grâu, ovăz, porumb boabe); 
• Legumicultură; 
• Grădinărit;  
• Plante de nutreţ. 
 

1. Păşunile şi fâneţele favorizează creşterea animalelor (ovine, bovine, cabaline, 
porcine) 

2. Masa lemnoasă rezultată din exploatarea suprafeţei de teren împădurite este 
folosită pentru construcţii, comerţ sau drept combustibil. 

Comuna Coloneşti are o situaţie aparte din punct de vedere socio-economic, 
caracteristică dată de anumiţi factori care pot fi transformaţi în avantaje faţă de zone 
similare, avantaje care trebuie fructificate în viitor şi care rezidă din: 

- existenţa forţei de muncă aptă să conducă la dezvoltarea economică a comunei; 

- absenţa poluării datorată lipsei activităţilor industriale şi a unui grad scăzut de 
utilizare a chimizării în agricultura; 

- preţ redus al terenului agricol, fapt care reprezintă un atu pentru potenţialii 
investitori 

- marile suprafeţe ocupate de paşuni şi fâneţe care permit dezvoltarea unui sector 
zootehnic şi implicit a industriei alimentare 

- terenurile agricole propice culturilor de viţă de vie şi pomi fructiferi, legumicultura, 
etc. 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

60 

Dar, există şi unele dezavantaje care au contribuit la situaţia socială existentă, 
respectiv un nivel de trai al populaţiei nu foarte ridicat. Din păcate agricultura, principala 
ramură economică, este una de subzistentă, nepunându-se în acest moment problema 
surplusului şi a acumulării în condiţiile în care gospodăriile agricole au suprafeţe foarte 
mici care nu permit o agricultură performantă, iar gradul de mecanizare este foarte 
scăzut.   

Principalele dezavantaje ale comunei sunt următoarele: 

- relativa izolare faţă de centre urbane importante; 

- zona monoeconomică ce depinde exclusiv de agricultură; 

- infrastructura de transport deficitară; 

- nivel de sărăcie crescut; 

- solurile nu sunt foarte favorabile pentru anumite culturi agricole. 

În afară de factorii legaţi de evoluţia istorică recentă a zonei (cum ar fi regresul 
activităţilor economice după 1990 ), există şi factori legaţi de situaţia generală, de 
geografie, relief şi climat care au contribuit la situaţia existentă. Astfel zona este 
monoeconomică, depinzând exclusiv de agricultură şi zootehnie. Iar terenurile nu sunt 
favorabile unei agriculturi performante datorită substratului argilos cu intercalaţii de 
nisipuri (cu excepţia anumitor culturi, cum ar fi viţa de vie, pomii fructiferi, 
legumicultura). Fărămiţarea proprietăţilor de după 1990, precum şi absenţa mecanizării 
determină o productivitate foarte redusă, agricultura fiiind în acest moment una de 
subzistenţă care nu permite acumularea.  

Creşterea animalelor nu se desfăşoară în sistem industrial, cu eficienţa de rigoare, ci 
prin intermediul gospodăriilor individuale asigurând doar hrana populaţiei în gospodărie.  
Ar fi de menţionat totuşi numărul mare de ovine şi stânile existente pe raza comunei. 

Pornind de la aceste premize nefavorabile, autorităţile locale din Coloneşti au datoria de 
a îndrepta dezvoltarea economico socială a comunei în concordanţă cu potenţialul şi 
resursele locale. Se impune aşadar o diversificare a economiei locale prin atragerea de 
investitori în zonă, existând mai multe puncte forte:  
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- situarea comunei la intersecţia unor rute comerciale şi rutiere,  care pot localiza 
diverse afaceri, cum ar fi centre de colectare produse agrozootehnice, abator, 
piaţa şi obor, etc..  

- forţa de muncă ieftină. 

- potenţial antreprenorial şi mobilitate a populaţiei în domeniul forţei de muncă 
(populaţia poate deschide mici afaceri de genul ciupercăriilor, crescătorii de 
melci, prepeliţe, struţi, legumicultură, etc.) 

 

 În afară de investiţii în ferme de animale şi agricultură, se pot face investiţii şi în alte 
activităţi economice, cum ar fi localizarea unor fabrici din alte regiuni, în condiţiile în 
care comuna dispune de forţă de muncă. Şi ne gândim la activităţi economice care pot 
deveni specifice, cum ar fi fabrici de materiale de construcţii. Nu trebuie însă neglijate 
iniţiative economice individuale la nivel de comună, cum ar fi deschiderea de ciupercării, 
creşterea prepeliţelor, etc., afaceri care nu necesită capitaluri de start importante, 
deoarece locuitorii nu dispun de aceste sume. Autorităţile locale trebuie să sprijine 
aceste iniţiative prin asigurarea unor facilităţi, cum ar fi utilităţile (apa, gaz metan, etc.), 
terenuri, etc., precum şi informarea populaţiei.  
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2.8.1. Agricultura, zootehnie, silvicultura 

 

Agricultura şi creşterea animalelor sunt principalele ramuri economice ale 
comunei, cele care asigură existenţa întregii populaţii. 

Comuna Coloneşti are o suprafaţă de 4.468 hectare, după cum urmează: 

o 3.080 hectare suprafaţă agricolă, din care: 
• 2.041 ha arabilă 
• 1.008 ha păşuni 
• 8 ha fâneţe 
• 23 ha vii şi pepiniere viticole 

apoi 
o 1.118 hectare pădure 

o 270 hectare alte suprafeţe 

Munţi Depresiuni
montane 

Dealuri şi 
podişuri 

Depresiuni 
intracolinare 

Câmpie 
luncă 

Teritoriul 
administrativ 

Total 
suprafaţă în 
administraţie 

ha   % ha  %  ha  %  ha  %  ha  
% 

Coloneşti 4468 - - - - 4468 100 - - - - 

Suprafaţa agricolă de care dispune comuna reprezintă 45 % din teritoriul 
administrativ, o suprafaţă destul de mare. 1.016 hectare de teren sunt ocupate de 
păşuni şi fâneţe, o suprafaţă semnificativă care denotă un potenţial zootehnic ridicat, 
neexploatat în acest moment. 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.gazetafermierului.ro/wp-content/uploads/agricultura1.jpg&imgrefurl=http://www.gazetafermierului.ro/clujenii-isi-pot-gasi-de-lucru-in-agricultura.html&usg=__NBfSFDQknDTZcMhICmFaTJjqiPA=&h=375&w=500&sz=142&hl=ro&start=11&zoom=1&tbnid=7NZKVkvbmdt1gM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dagricultura%26hl%3Dro%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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În general se cultivă sfecla de zahăr, porumb, cartof, grâu, orz, ovăz, lucerna şi 
floarea soarelui. Înclinarea versanţilor şi orientarea lor permite creşterea pomilor 
fructiferi, în special cei rezistenţi la temperaturi scăzute, cum ar fi mărul şi prunul. Dar 
se cultivă şi nucul. Condiţiile climatice nu permit cultivarea soiurilor de viţă de vie cu 
productivitate ridicată, ci doar a soiurilor autohtone hibride. 

Zona este favorabilă pentru prun şi măr. Condiţiile climaterice şi de sol permit 
desfăşurarea unei agriculturi care poate fi competitivă în condiţiile unei mecanizări 
corespunzătoare. În primul rând însă se impune o concentrare a terenurilor agricole, 
care să permită mecanizarea lucrărilor. Populaţia ocupată în agricultură deţine o 
pondere ridicată din populaţia activă. Din punct de vedere istoric agricultura şi creşterea 
animalelor au constituit ocupaţii străvechi pe teritoriul comunei Coloneşti, zona bazată 
din punct de vedere economic pe cultura plantelor şi creşterea animalelor. Legat de 
proprietatea asupra terenurilor agricole avem de făcut următoarele constatări 
importante: 

- Majoritatea terenului arabil este în gospodării individuale şi mai puţin este în 
societăţi agricole, adică asistăm la o fărămiţare improprie a unei agriculturi 
performante şi care impune comasarea terenurilor; 

- Majoritatea suprafeţelor de păşune sunt în proprietatea administraţiei publice; 

- Culturile de viţă de vie şi pomi fructiferi se practică exclusiv în gospodăriile 
populaţiei, fără productivitate; 

Legat de pomicultură şi viticultură, la nivelul localităţii nu există suprafeţe de cultură, 
pomii şi viţa de vie fiind crescute în gospodăriile individuale doar pentru consum propriu, 
fără a fi investite fonduri în aceste tipuri de activităţi. În fapt zona se pretează la culturi 
intensive în aceste domenii datorită climatului. Se cultivă în gospodăriile populaţiei 
mărul, părul, prunul, nucul, cireşul şi vişinul. 

Creşterea animalelor este o îndeletnicire străveche pe teritoriul comunei Coloneşti, 
cifrele de mai jos indicând animalele din gospodăriile populaţiei. 

cabaline bovine ovine porcine păsări 

277 859 3442 501 6000 
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Acest fapt implică asigurarea utilităţilor necesare: apă – canalizare, electricitate, etc. La 
o astfel de afacere se poate porni  pe baza unui parteneriat în care Consiliul Local să fie 
acţionar corespunzător sumelor depuse în astfel de afacere (terenul şi utilităţile pot fi 
cuantificate valoric). În continuare se pot căuta finanţări pentru punerea în practică a 
unui astfel de proiect, fie fonduri europene, fie credite bancare. 

Daca au fost identificate potentialele directii de dezvoltare a agriculturii si 
zootehniei comunei Colonesti, asta nu este suficient, deoarece este necesara si 
pregatirea resursei umane. In acest sens sunt necesare programe de recalificare a 
populatiei in meserii ca: lucrator calificat in cresterea animalelor si a plantelor de camp, 
administrator pensiuni agroturistice, apicultor, pomicultor, viticultor, floricultor, 
legumicultor, piscicultor, tractorist, etc. Calificarea este necesara deoarece grupul tinta 
este compus din persoane care nu au cunostintele necesare pentru o agricultura 
moderna si performanta, iar un al doilea motiv este acela dat de evolutia puternica a 
agriculturii si zootehniei prin introducerea unor metode noi de cultivare si a unor soiuri 
noi, mult mai productive, dar care necesita un tratament special. 

2.8.2. Comerţ şi servicii 

Comerţul şi îndeosebi comerţul cu amănuntul, ca sector al economiei, este cel mai 
bine reprezentat. Există numeroase magazine mixte, care desfac mărfuri alimentare şi 
industriale, toate private. Majoritatea au infrastructura slab dezvoltată, fiind practic 
amenajate în spaţii închiriate sau în gospodăriile populaţiei. În plus, la nivelul acestor 
spaţii comerciale nu sunt respectate standardele în vigoare privind comercializarea 
produselor alimentare.  Acest fapt poate fi explicat prin puterea redusă de cumpărare a 
populaţiei ce determină ca această activitate să fie slab rentabilă, fără posibilitate de 
reinvestire a profitului ci doar de satisfacere a nevoilor membrilor de familie ale 
întreprinzătorului particular. Gama serviciilor este puţin dezvoltată pe raza comunei 
Coloneşti, aceasta rezumându-se la: 

• Servicii poştale oferite de Oficiul Poştal al Poştei Române 

• Acces la televiziune prin satelit, de care beneficiază 80% din gospodării; 

• Acces la telefonia fixa şi mobilă (semnalul foarte slab) 

Pe teritoriul comunei Coloneşti şi respectiv a satelor componente ale comunei există 
instalaţii de telecomunicaţii aeriene pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii subterane, 
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pozate subteran, la cca. 0,8 - 1,5 m. adâncime. Centrala telefonică este amplasată la 
sediul fostei Primării şi deserveşte 180 abonaţi.  

În legătură cu serviciile destinate satisfacerii nevoilor de strictă necesitate se poate 
constata că lipsesc unităţile prestatoare de servicii de: frizerie, coafură, cismărie, 
croitorie. Lista agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei 
Coloneşti şi tipul de activitate pe care îl desfăşoară este următoarea: 

Nr. crt. Societăţi comerciale Domeniul de activitate Număr de 
angajaţi 

1 SC CONSPRODAN SRL-sat Coloneşti morărit 1 

2 SC MOTONACHE COM SRL-sat 
Coloneşti 

Comerţ, bar 1 

3 SC LENVIV PATI SRL-sat Coloneşti Comerţ, bar 1 

4 AF TURCAN MARIAN-sat Coloneşti Comerţ, bar 1 

5 SC ZELETIN SRL-sat Coloneşti, sat 
Spria, sat Satu Nou 

Comerţ, bar 5 

6 SC ROZALINDA SRL-sat Zăpodia Comerţ, bar 1 

7 SCAGRIPET SRL –sat Zăpodia Comerţ, bar 1 

8 SCBALMAN CRIS SRL-sat Călini Comerţ, bar 1 

9 SCDORIGAB SRL-sat Călini Comerţ 1 

10 SC BEBITA TRADING SRL-sat Spria Comerţ 1 

11 SC GAN-GAB SRL-sat Spria Comerţ 1 

12 SC VIOCARM PROD SRL-sat Satu Nou Comerţ 2 

13 SC ADIN COL SRL-sat Satu Nou Comerţ, bar 1 
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2.8.3. Industrie 

La nivelul comunei Coloneşti există o populaţie de 2240 persoane. Populaţia 
activă reprezintă aproximativ 55 % din totalul locuitorilor comunei. Peste 75% din 
populaţia activă era ocupată în agricultura, restul sectoarelor ocupand fiecare mai putin 
de 10% (electricitate, comerţ, construcţii, administraţie, învăţământ, etc.). Aceste cifre 
sunt destul de îngrijorătoare şi ne arată că ponderea populaţiei active este scăzută, 
populaţia fiind îmbătrânită, iar forţa de muncă fiind insuficientă, sporind sarcina socială 
a populaţiei active. Structura populaţiei pe ramuri economice este o oglindă fidelă a 
specificului economic al comunei. 

Dacă luăm în calcul o delocalizare a afacerilor care va avea loc în viitorul 
apropiat, ne putem aştepta ca unii dintre întreprinzători să-şi mute afacerile în afara 
centrelor urbane. Principalul motiv îl reprezintă costurile mai mici cu chiriile şi cu forţa 
de muncă în mediul rural. Autorităţile din Coloneşti trebuie să creeze condiţiile pentru că 
delocalizarea să ajute comuna prin înfiinţarea unei zone de dezvoltare industrială 
conectată la toate utilităţile şi la care chiria percepută să fie rezonabilă. Este cazul 
afacerilor din domeniul industriei textile, care isi mută acum locaţiile din zona urbana în 
cea rurală datorită costurilor mai mici cu forţa de muncă (în condiţiile în care în acest 
domeniu forţa de muncă are o pondere ridicată în costuri).  

Cele menţionate anterior sunt valabile la nivel macro, însă trebuie stimulate şi 
activităţile de nivel mai scăzut, care însă vor asigura venituri suplimentare la nivelul 
administraţiei locale şi care vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
populaţiei. Printre acestea enumerăm activităţi legate de infrastructură de locuit, care 
sunt deja în plină dezvoltare şi care se vor dezvolta puternic în viitorul apropiat, în 
condiţiile în care fondul locativ este destul de îmbătrânit: 

- unităţi în industria materialelor de construcţii – confecţionare bolţari 

- depozite de materiale de construcţii; 

- unităţi de tâmplărie din aluminiu; 
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Dezvoltarea industriala a comunei trebuie să ia în calcul şi potenţialul agricol şi 
zootehnic existent. Pornind de la această premiză apar ca evidente afacerile ce pot fi 
dezvoltate: 

- fabrica de prelucrare a laptelui şi produselor animale; 

- fabrici de pielărie care să utilizeze pieile animale şi lână din gospodăriile 
populaţiei; 

- fabrici de conserve care să utilizeze produsele din legumicultură, pomicultură 

- fabrici de prelucrare a cărnii pentru fabricare diverse mezeluri, etc. 

Şi chiar dacă administraţia locală nu are atribuţii în domeniu, aceasta are interes să 
sprijine dezvoltarea unor astfel de activităţi care aduc venituri suplimentare la bugetul 
local. Fără identificarea potenţialilor investitori şi sprijinirea acestora, aceştia nu vor 
dezvolta afaceri în Coloneşti. Iar primul pas constă în asigurarea unei zone de 
dezvoltare a afacerilor. Ar mai fi de menţionat ca Primăria se poate asocia în diverse 
afaceri ca partener şi acţionar. De exemplu, la diverse depozite, poate avea cota de 
participare. Simpla închiriere de terenuri nu este o soluţie pe termen lung deoarece 
ridică povara fiscală a agenţilor economici, fără ca aceştia să fie stimulaţi. 

 Administraţia locală se poate implica în domeniu prin stabilirea unor taxe şi 
impozite atractive şi prin contactarea unor agenţi economici dornici să investească în 
zonă. În fapt în perioada următoare vor avea loc alte mutaţii în domeniul ocupării prin 
delocalizarea afacerilor care implică costuri mari cu forţă de muncă din marile 
aglomerări urbane (acolo unde forţa de muncă lipseşte şi este scumpă) către mediul 
rural, unde va exista forţa de muncă provenită din restructurarea agriculturii, aceasta 
fiind în acelaşi timp şi mai ieftină. 

Dintre necesităţile identificate de autorităţile locale în urma completării 
chestionarului de analiză a nevoilor enumerăm: 

a) Relansarea activităţilor industriale: 
- încurajarea dezvoltării sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii prin: 

o Crearea unui sistem informaţional adecvat promovării I.M.M.; 
o Eliminarea barierelor birocratice în dezvoltarea întreprinderilor particulare; 
o Sprijinirea proiectelor menite să încurajeze dezvoltarea zonelor neindustriale; 

b) Diversificarea activităţilor industriale; 
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o Susţinerea iniţiativei particulare în înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii; 
o Înfiinţarea de unităţi în scopul valorificării resurselor locale materiale şi umane; 

c) Stimularea relansării meşteşugurilor tradiţionale: 
o Încurajarea practicării meşteşugurilor prin acordarea de facilităţi diverse 

populaţiei din localităţile în care resursele materiale (forestiere şi agricole) şi cele 
umane sunt disponibile; 

d) Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activităţi de producţie 
pentru valorificarea resurselor locale 

f) Fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinată amplasamentelor industriale; 
asigurarea cu utilităţi şi căi de acces 

g) Construirea unei fabrici de prelucrare a laptelui 

h) Reabilitarea  brutăriilor, înfiinţarea unor centre de preluare a produselor din 
gospodăriile populaţiei, altele decât lactate. 

i) Înfiinţarea unui abator  

j) Înfiinţarea unor unităţi prestatoare de servicii pentru populaţie (frizerie, coafură, 
cizmărie etc). 

2.8.4 Turism 

Pe teritoriul comunei Coloneşti nu se găseşte nici o unitate turistică sau 
agroturistică, asta în ciuda potenţialului natural şi istoric de care dispune. 

Turismul rural are drept scop ridicarea nivelului de trai în regiunile rurale, ajută la 
păstrarea culturii moştenite şi în acelaşi timp să reducă fenomenul de migraţie.  

Pentru a putea vorbi despre fenomenul turistic dintr-o anumită zonă, este 
necesar să se verifice existenţa unui flux de turişti care să viziteze zona respectivă. 
Pentru ca turiştii să vină, e nevoie mai întâi să existe posibilitatea de cazare. Dacă nu 
se procedează aşa, vor exista numai fluxuri de turişti care nu vor contribui la 
dezvoltarea bogăţiei zonei, ci numai vor utiliza resursele fără altă posibilitate de a oferi 
beneficii importante pentru comunitate 

În ciuda faptului că zona rurală se transformă permanent, trebuie admis faptul că 
trăsături de ruralitate, cum ar fi de exemplu prezenţa unor dovezi aparţinand activităţii 
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primare tradiţionale (agricultură, creşterea animalelor, exploatarea lemnului) sunt 
necesităţi esenţiale pentru a putea vorbi despre o zonă rurală pregătită pentru 
exploatarea turistică.  

Turistul are nevoie de turism rural, dar şi satul are nevoie de turism rural. 
Problemele create de situaţia zonelor rurale ( reducerea veniturilor din agricultură, 
pierderea tradiţiilor ) recomandă dezvoltarea turismului rural ca stimulator al economiei 
rurale.  

Acest tip de turism prezintă o scrie de avantaje: valorifică spaţiile agricole, 
resursele naturale, patrimoniul cultural, tradiţiile săteşti, produsele agricole, realizează 
schimburi între veniturile urbane şi cele rurale, crează direct şi indirect locuri de muncă, 
îmbunătăţeşte infrastructura.  

Există o serie de motive economice, sociale şi culturale care recomandă 
dezvoltarea iniţiativelor turistice în zone rurale ca şi stimulator al economiei rurale 

La nivelul comunei Coloneşti s-ar putea realiza aici câteva forme de turism rural, 
ce pot fi luate în considerare:  

• de tip familial, situaţie care presupune ca gospodăria gazdă să 
pună la dispoziţia turiştilor familişti bucatăria proprie, urmând ca 
turiştii sa-şi asigure singuri prepararea prânzului şi a cinei şi 
procurarea majoritatăţi alimentelor prin reţeaua comercială locală, 
pregătită la rândul ei să facă faţă unor asemenea solicitări  

• prin gospodăriile pensiune, destinate unui grup de 10 - 20 de 
gospodării apropiate care practică turismul rural în soluţia limitată 
de cazare şi mic dejun  

• turismul spontan, care se referă la circulaţia turistică internă, 
ocazională, nedirijată, cu rămâneri solitare sau în grupuri restrânse 
în gospodăriile ţărăneşti pentru scurt timp şi fără pretenţii 
deosebite, pentru confortul cazării, prepararea mesei sau alte 
servicii. 

Deasemenea la nivelul comunei Coloneşti s-ar putea realiza şi agroturismul care  se 
desfăşoară în zone naturale puternic modificate de om, în care sectorul primar este cel 
foarte evident. La fel ca şi turismul rural, agroturismul este o activitate economică 
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complexă, cu o largă sferă de cuprindere, care pune în evidenţă printr-un mecanism 
propriu circulaţia turistică rurală. Prin dezvoltarea serviciilor de găzduire şi valorificare a 
produselor proprii şi locale, agroturismul oferă o soluţie de viitor pentru gospodăriile 
rurale.  

Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în 
gospodăria ţăranească, pregătit şi amenajat special pentru primirea de oaspeţi şi să 
ofere o serie de activităţi care graviteaza în jurul gospodăriei ţărăneşti.  

Agroturismul se realizează prin valorificarea cadrului natural, a ofertei şi a 
diverselor servicii agroturistice în scopul obţinerii de venituri complementare, veniturile 
de bază provenind din activitatea agricolă.  

Unele dintre beneficiile sociale şi economice ale turismului rural pentru 
majoritatea satelor romaneşti deci şi pentru comuna Coloneşti  ar putea fi: 

• Stabilizarea populaţiei prin fixarea forţei de muncă  
• Crearea de noi locuri de muncă 
•  Diversificarea modului de utilizare a forţei de muncă  
• Pluriactivitatea  
• Promovarea şi dezvoltarea serviciilor 
•  Reabilitarea patrimoniului edilitar  
• Atragerea de noi investiţii  

 
2.8.5. Sector IMM 

La nivelul comunei  nu se desfăşoară activităţi industriale. Profilul agricol predominant al 
comunei este dat de producţia vegetala şi creşterea animalelor.  

 

2.9. Mediu 

Comuna Coloneşti este situată în zona estică a judeţului Bacău, la limita cu judeţul 
Vaslui. 

Pe teritoriul comunei Coloneşti s-au depistat zone în care alterarea caracteristicilor 
fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale de mediu sunt evidente. 
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Afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii sunt cauzate, în principal, de poluarea 
apei, atmosferei şi a solului. 

În afară de formele directe de poluare, formele indirecte de poluare a aerului provin din 
arderea de combustibili solizi pentru încălzirea în anotimpul rece a clădirilor. 

Pe plan local colectarea şi reciclarea deşeurilor solide constituie sursa de poluare a 
solului. Lipsesc depozitele controlate de reziduuri solide. Resturile menajere sunt 
depozitate în spatele curţilor, pe malul apei, constituind astfel un factor de risc în 
poluarea apelor din zonă. In prezent UAT – Comuna Coloneşti este membra a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS). In cadrul proiectului 
“Sistem integrat de management a deseurilor solide in judetul Bacau”. 

 Tot ca sursă de poluare amintim traficul vehiculelor pentru poluarea 
aerului şi generarea de zgomote, lipsa sau insuficienţa instalaţiilor de colectare a apelor 
uzate (canalizare) pentru sol şi apă, lipsa unui sistem eficient de colectare a deşeurilor 
solide pentru sol şi apele freatice. Poluarea solului se manifestă prin utilizarea pe scară 
largă a îngrăşămintelor chimice dublată de îmbunătăţirea procedeelor de înglobare a 
acestora în sol, inclusiv perfecţionarea calităţilor de a fi absorbite. 

Riscuri naturale: 

 În urma unor studii s-a constatat că teritoriul judeţului Bacău este expus 
riscurilor naturale de inundaţii şi alunecări de teren. Alunecările de teren se produc 
datorită înclinării straturilor şi sunt generate la suprafeţele de contact între materiale 
diferite (luturi cu prafuri nisipoase cu intercalaţii de argile), datorită infiltraţiilor apelor de 
precipitaţie sau provenite din numeroasele izvoare potabile de pe versanţi. 

 Pe teritoriul comunei Coloneşti alunecările de teren s-au produs în zona 
versanţilor, dar de mică importanţă şi au afectat zone din extravilan. În luna septembrie 
1999 s-a produs o puternică alunecare de teren pe DJ 241 între comuna Coloneşti şi 
comuna Izvorul Berheciului, pe teritoriul comunei Coloneşti, pe o porţiune de teren de 
circa 25,00 m x 100,00 m, afectând drumul judeţean şi mai multe terenuri agricole. Alte 
riscuri naturale produse pe teritoriul comunei Coloneşti sunt inundaţiile produse de 
pârâul Zeletin. Inundaţiile şi alunecările de teren sunt fenomene care au loc cu o 
oarecare frecvenţă.  
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2.10 Administraţie publică locală 

Primăria Coloneşti este autoritatea deliberativă prin care comuna işi exercită 
principiile autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice, eligibilităţii, legalităţii şi 
al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, 
drepturile şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul 
colectivităţii locale, în condiţiile legii, alături de primar.  

 

 

Primăria are în acest moment un sediu construit în anul 1986 şi care a fost reabilitat în 
anul 2009.  Aici îşi desfăşoară activitatea 10 salariaţi, un număr foarte redus şi 
insuficient pentru derularea în condiţii optime a activităţilor.  

Printre serviciile publice oferite de  Consiliul Local Coloneşti se numără: 

- stare civilă; 

- urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- contabilitate 
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- serviciul agricol 

- serviciul pentru situaţii de urgenţă 

- serviciul pentru asistenţă socială 

Primăria nu are înfiinţat un birou de integrare europeană sau scriere de proiecte, are 
o singură persoană  specializată în scrierea şi gestionarea proiectelor. Datorită acestui 
fapt se apelează la consultanţa externă pentru accesarea fondurilor nerambursabile.    

Relaţiile cetăţenilor cu instituţiile administraţiei publice locale sunt fie programate, fie 
ocazionale şi sporadice. 

Ca regulă generală, fiecare instituţie a administraţiei publice locale are un site 
propriu  şi, de asemenea,  locuri publice de informare şi comunicare cu cetăţenii. La 
nivelul comunei Colonesti nu exista un sistem informatic integrat pentru a evidenţia 
frecventa relaţiilor dintre cetăţeni şi instituţie si nici problematica discuţiilor. 
 

2.11. Sector neguvernamental 

În comuna Coloneşti funcţionează un Centru de zi pentru copii, care are sediul 
în incinta sediului primăriei Coloneşti la parter şi asigură servicii pentru copii şi familie. 
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3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR/DISPARITĂŢILOR DE DEZVOLTARE 

Drumuri 
În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar 

calitatea, şi în general, dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a 
indeplini standardele europene. Lucrările efectuate în ultimii ani s-au concentrat în 
special pe reparaţii şi modernizări ale reţelei de drumuri naţionale. Resursele financiare 
limitate au făcut ca drumurile judeţene şi comunale să fie serios neglijate, iar calitatea şi 
gradul lor de utilizare au scăzut dramatic. Este necesara asfaltarea DJ 241, asfaltarea 
DC30 Spria-Satu Nou si a DC 55 A din satul Calini. Sunt necesare noi balastari pe DC 
31 Spria-Valea Mare precum si pe toate drumurile vicinale din comuna. Sunt necesare 
lucrări de consolidare a tuturor podurilor şi podeţelor. 
 

Alimentarea cu apă potabilă 
Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o altă problemă majoră ce 
condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural. Dat 
fiind acest lucru, majoritatea gospodăriilor  folosesc fântânile pentru consumul de apă. 

Echipare hidroedilitară: 

• capacitatea surselor este necorespunzătoare cerinţelor actuale; 

• lungimi reduse de reţele de alimentare cu apă şi canalizare ; 

• apa menajeră nu este epurată corespunzător. 

Gospodărirea apelor: 

• pârâurile din localităţile comunei Coloneşti nu sunt regularizate integral; 

• lipsesc lucrările de amenajare a torenţilor pârâurilor; 

• lipsesc acumulările nepermanente care vor prelua debitele de apă provenite din 
topirea zăpezilor sau a ploilor puternice. 
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Căi de comunicaţie şi transport : 

• reţea neadaptată la cerinţele traficului; 

• trasee cu capacitate portantă insuficientă; 

• prezenţa punctelor critice pe traseele drumurilor cu trafic important; 

• intersecţii neamenajate corespunzător normativelor; 

• 80% din străzi sunt din pământ; 

• profile transversale necorespunzătoare pentru rezolvarea cărora se instituie zona 
de interdicţie de construire în vederea supralărgirii arterei de circulaţie 

  
Reţeaua publică de canalizare este inexistentă la nivelul comunei Coloneşti.  
Gestionarea deşeurilor 

În mediul rural, în general, serviciile pentru gestionarea deşeurilor sunt slab 
dezvoltate sau chiar inexistente în unele localităţi. Comuna Coloneşti nu face excepţie 
de la regulă fiind necesară realizarea unui sistem de colectare a deşeurilor. 
Energia electrica - majoritatea locuinţelor 800  la număr - dispun de energie electrică. 
Serviciile de alimentare cu energie termica sunt inexistente în spaţiul rural, implicit în 
comuna analizată, Coloneşti. 
 
Deci putem spune ca prima necesitate ar fi modernizarea infrastructurii de 
transport rutier, de utilităţi:prin introducerea reţelei de furnizare a gazului metan, 
introducerea şi extinderea reţelei de apă-canalizare, introducerea reţelei de gaze 
naturale şi înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 
 
 
Agricultura 

Având în vedere calitatea scăzută a solurilor, nu foarte prielnice pentru o 
agricultură de productivitate ridicată, o direcţie de dezvoltare ulterioară poate fi cea a 
înfiinţării plantaţiilor mari de pomi fructiferi şi a procesării produselor rezultate. Însă 
această direcţie implică investiţii mari şi timp îndelungat de amortizare. Zona este 
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favorabilă pentru prun şi măr. Condiţiile climaterice şi de sol permit desfăşurarea unei 
agriculturi care poate fi competitivă în condiţiile unei mecanizări corespunzătoare. În 
primul rând însă se impune o concentrare a terenurilor agricole, care să permită 
mecanizarea lucrărilor. Populaţia ocupată în agricultură deţine o pondere ridicată din 
populaţia activă. Cifrele indică o mobilitate ocupaţională scăzută, ceea ce implică o 
adaptabilitate mai grea la piaţa muncii.Gradul de mecanizare al agriculturii este destul 
de scazut si din acest motiv si productivitatea este scazuta. Utilajele sunt destul de 
vechi si cu randamente scazute.  
Se impune înfiinţarea unei unităţi specializate cu profil de reparaţii utilaje agricole, 
unitate care să deservească şi comunele limitrofe. 
Legat de tehnologiile de cultivare putem spune următoarele: 
- prelucrarea terenurilor agricole se face preponderent mecanic 
- seminţe şi material săditor rezistent la boli şi dăunători: se utilizează rareori pe loturile 
individuale; 
- erbicidare: suprafeţele agricole care beneficiază de astfel de tratamente sunt extrem 
de reduse 
- ingrăşăminte naturale sunt utilizate în gospodăriile individuale,  
 Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor agricole:  

• construirea de platforme ecologice pentru colectarea  şi depozitarea gunoiului de 
grajd şi împrăştierea acestuia după un an pe suprafeţele agricole. 

• comasarea suprafeţelor agricole: identificarea de arendaşi sau cumpărători de 
suprafeţe mari de teren, care să practice agricultura intensivă;  

• înfiinţarea unor societăţi în domeniul agrozootehnic, în vederea prelucrării 
(erbicidări, combaterea dăunătorilor) cât mai eficiente şi cu randament maxim a 
terenului agricol – furnizarea de asfel de servicii către comunităţile limitrofe. 

• Înfiinţarea unei unităţi de reparaţii utilaje agricole, care să deservească şi zonele 
limitrofe 

• Reabilitarea păşunilor şi fâneţelor prin activităţi specifice – externalizarea 
serviciilor de administrare; 

• Sprijinirea înfiinţării de ferme şi microferme pentru creşterea bovinelor şi ovinelor, 
cu respectarea normelor în domeniu:  

  - conectarea la utilităţi a unor zone  
  - înfiinţarea unui sistem de colectare a produselor animaliere 
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  - sprijin pentru înfiinţarea unui punct de abatorizare 
  - înfiinţarea unui centru de comercializare a produselor animaliere 
                      - amenajarea unui obor 
                      - înfiinţarea unor centre de colectare a laptelui în fiecare sat al comunei; 
                      - construirea unei fabrici de prelucrare a laptelui 
                      - înfiinţarea de livezi de pomi fructiferi  
                      - înfiinţarea unor plantaţii diverse pe hectarele de teren neproductiv; 
                        -dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru 
valorificare; 

Fiecare din propunerile de mai sus trebuie dezvoltată şi fundamentată economic 
pe baza unor studii de fezabilitate adaptate domeniului. De exemplu la reabilitarea 
paşunilor şi fâneţelor – servicii de externalizare, se va comanda un studiu de fezabilitate 
prin care se vor identifica costurile necesare reabilitării şi lucrările necesare de efectuat. 
Se vor identifica suprafeţele şi potenţialii beneficiari ai acestora. Analiza economico- 
financiară va identifica costurile legate de investiţii, costurile de întreţinere şi veniturile 
necesare a acoperi investiţia. Apoi se vor identifica potentialele surse de finanţare 
(fondurile potenţiale sunt cele europene pentru dezvoltare rurală), precum şi sursele 
locale petru cofinanţare. Ulterior implementării unui astfel de proiect se va căuta un 
administrator privat al acestor suprafeţe de teren, care va plăti redevenţe către Consiliul 
Local şi care va exploata aceste suprafeţe agricole prin taxarea utilizatorilor privaţi ai 
acestor suprafeţe. Dată fiind suprafaţa destul de mare de păşuni şi fâneţe de care 
dispune comuna Coloneşti, este evident că numai Consiliul Local nu va putea susţine o 
astfel de investiţie şi că este necesar un parteneriat public privat în care să fie implicaţi 
şi crescătorii de animale, care să finanţeze o astfel de lucrare şi care să aibă o cota din 
afacere proporţională cu investiţia. Un astfel de proiect nu va putea fi implementat decât 
cu specialişti, dar pe termen lung reprezintă un pas înainte pentru dezvoltarea unui 
sector zootehnic competitiv, dată fiind valoarea actuală scăzută a acestor suprafeţe din 
motive de exploatare intensivă şi fără investiţii semnificative în ultima perioadă. 

Un pas următor ar fi înfiinţarea unui punct de abatorizare al produselor 
zootehniei, în condiţiile în care în toată zona nu există un abator care să respecte 
standardele europene în domeniu. Este evident că un astfel de abator ar deservi toate 
comunele din sud estul judeţului Bacău. Este evident în acelaşi timp că o astfel de 
întreprindere poate fi pusă în practică numai în momentul în care există ferme 
zootehnice de mari dimensiuni şi că actualele gospodării care au două- trei vite nu-şi 
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pot permite investiţii de acest gen. Datorită suprafeţelor mari de păşune şi fâneţe se 
poate prognoza ca în viitorul apropiat, în cazul creşterii calităţii păşunii, vor apare ferme 
zootehnice de mari dimensiuni pentru creşterea vitelor pentru carne prin păşunat în aer 
liber. Atunci se va pune şi problema abatorizării în puncte proprii. Iar abatorul a fi 
rentabil pentru că nu există altul în imediata vecinătate şi acesta ar deservi o zona 
extinsă. Dar un astfel de abator necesită o investiţie de peste un milion de euro. 
Fondurile europene reprezintă o oportunitate, dar în cazuri de afaceri de acest gen 
potenţialul investitor trebuie să deţină jumătate din sumele investite. Este evident că în 
acest moment nu există în Coloneşti investitori care să aiba o astfel de anvergură. Dar 
aceşti investitori pot apare din alte părţi.  

 Industria prin: 
a) Relansarea activităţilor industriale: 
Încurajarea dezvoltării sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii prin: 

• Crearea unui sistem informaţional adecvat promovării I.M.M.-urilor; 
• Eliminarea barierelor birocratice în dezvoltarea întreprinderilor particulare; 
• Sprijinirea proiectelor menite să încurajeze dezvoltarea zonelor neindustriale; 

b) Diversificarea activităţilor industriale; 
c) Stimularea relansării mesteşugurilor tradiţionale: 

• Încurajarea practicării mesteşugurilor prin acordarea de facilităţi diverse 
populaţiei din localităţile în care resursele materiale (forestiere şi agricole) şi cele 
umane sunt disponibile; 

  
Silvicultura prin: 

• Îmbunătăţirea zonării funcţionale a pădurilor; 
• Reconstrucţia ecologică a pădurilor aflate în evidentă stare de declin; 

 
• Creşterea gradului de accesibilitate şi de dotare a pădurilor prin : extinderea 

reţelei de drumuri forestiere; 
 

• Normalizarea structurii pădurilor pe clase de vârstă prin:respectarea cu stricteţe 
a volumului de masă lemnoasă exploatată anual; 

• Intensificarea acţiunilor de protecţie a fondului forestier: măsuri de combatere a 
poluării industriale în atmosferă şi pe sol;  măsuri de prevenire şi combatere a 
bolilor şi dăunătorilor; 
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Măsuri de remediere a riscurilor naturale : 

Se recomandă decolmatarea pârâurilor, consolidarea malurilor, plantarea de vegetaţie 
arborescentă de-a lungul malurilor, stabilizarea zonelor afectate de alunecări sau 
inundaţii prin împăduriri. Pentru torenţii de pe versanţi se propune executarea de galerii 
de drenaj. Se recomandă efectuarea de studii geotehnice preliminare pentru 
construcţiile propuse amplasate în apropierea zonelor cu alunecări. 

Accesul la internet - poate reduce gradul de izolare şi spori competitivitatea 
fermelor şi societăţilor din mediul rural.  Actualmente, în zonele rurale accesul la 
internet este foarte limitat, de acesta beneficiind, în special, doar unele institutii publice; 
Deoarece este nevoie să se îmbunătăţească competitivitatea în aproape toate 
domeniile de activitate şi pentru că există probleme de productivitate în economia 
rurală, precum şi în ceea ce priveşte facilitarea accesului pe piaţă şi la informaţie, este 
esenţial să existe acces la internet prin cablu în cât mai multe zone rurale. Infrastructura 
de conexiune la internet în bandă largă (broadband) este o problemă interdependentă 
de infrastructura de bază din spaţiul rural. 

Educaţie şi formare 
Capitalul uman prezintă importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. 

Dezvoltarea rurală şi diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al 
cunoştinţelor şi calificării. Deşi îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al 
infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a 
mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul”, pentru o bună dezvoltare. 

Educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce 
priveşte infrastructura şcolara există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că 
numărul de şcoli din mediul rural, depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei 
este redusă, din cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale.  Cele mai multe dintre 
şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material didactic. Infrastructura 
şi facilităţile aferente educaţiei profesionale şi educaţiei primare constituie instrumente 
importante pentru conversia forţei de muncă agricole în forţa de muncă non-agricolă. 
Structurile de învăţământ profesional şi primar sunt esenţiale pentru reconversia 
profesională a lucrătorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunoştinte 
elementare de mecanică sau din alte domenii tehnice. 
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Instituţiile de învăţământ din comuna Coloneşti reprezentate de grădiniţe, unităţi 
primare şi gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic. 
Tehnologia IT şi echipamentele hardware şi softeware nu sunt prea des întâlnite în 
cadrul şcolilor, în timp ce echipamentul necesar formării profesionale este învechit sau 
lipseşte. O problemă suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat 
în zonele rurale.  

Datorită stării de sărăcie a populaţiei şi a lipsei fondurilor, învăţământul se 
confruntă cu foarte mari probleme cum ar fi: 
-şcolile se află într-o stare fizică foarte modestă, lucru ce necesită fonduri de urgenţă 
pentru reabilitarea acestora 
- datorită distanţei mari catre Răchitoasa (25 km) şi a lipsei de posibilităţi materiale a 
părinţilor, abandonul şcolar după clasa a VIII-a, există. 
-şcolile au o bază materială didactică deosebit de săracă 

În satele Zăpodia şi Valea Mare nu există nici o şcoala şi deasemenea nici o 
grădiniţă, copii făcând naveta până la cea mai apropiată şcoală. Această problemă 
duce la altă nevoie, aceea a existenţei unui microbuz şcolar, care să transporte elevii 
până la cea mai apropiată şcoală. Un alt aspect de luat în considerare ar fi introducerea 
programului educaţional "After School" sau "Şcoală după şcoală"  care oferă elevilor 
posibilitatea de a-şi pregăti temele cu un dascăl. Proiectul este aplicat, deocamdată, 
doar pentru clasele primare la nivel naţional. Un şcolar înscris în acest program rămâne 
în şcoală, după terminarea cursurilor, încă patru ore şi îşi va face temele cu un 
învăţător. 

Este necesar a se construi câte o sală de sport în fiecare dintre şcolile din 
comuna Coloneşti, pentru a se putea realiza orele de sport în condiţii normale fiecarui 
anotimp.   

Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul 
rural, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. 
Diversificarea activităţilor economice nu este susţinută de lucrători cu formare sau 
experienţă specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educaţional nu a fost 
adaptat cerinţelor specifice din mediul rural. 

 
Cu privire la formarea continuă în mediul rural, ponderea populaţiei adulte cu 

vârsta cuprinsă între 25 – 64 de ani care participă la educaţie şi formare, a înregistrat o 
creştere. Totuşi, faţă de mediul urban, acest indicator se situează la un nivel inferior.  
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Stabilitatea veniturilor în gospodărie are un efect puternic asupra participării la 
actul educativ. Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scăzute sau din familiile de 
pensionari sunt de două ori mai expuşi riscului de abandon şcolar, comparativ cu copii 
din familiile cu o sursă stabilă de venit. În plus, în mediul rural situaţia este mai 
dramatică deoarece apare riscul mărit de abandon al şcolii de către copiii aflaţi în 
situaţiile descrise. Alte motive ale abandonului şcolar, constatate în special în rândul 
copiilor din comuna Coloneşti sunt: sărăcia extremă, lipsa mijloacelor de transport şi 
slaba motivaţie cu privire la câştigul economic ca rezultat al educaţiei.  

Alte dificultăţi în mediul rural sunt legate de accesarea serviciilor medicale şi 
educaţionale, accesul populaţiei rurale la educaţia de bază şi la serviciile de sănătate 
este împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului 
urban – rural al medicilor şi profesorilor. Drumurile adecvate reprezintă o condiţie 
esenţială pentru dezvoltarea economică, pe lângă celelalte domenii ale dezvoltării 
umane şi sociale. Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problema 
cheie pentru asigurarea unei mai bune calităţi a vieţii în această comunitate rurală şi 
pentru dezvoltarea economică şi socială a acestei zone rurale. O necesitate stringenta 
ar fi imbunatirea starii de sanatate a populatiei din localitate prin cresterea calitatii 
actului medical. Actualmente infrastructura de sănătate a comunei este într-o situaţie 
precară din punct de vedere material deoarece în ultimii ani nu s-au mai investit fonduri 
în acest domeniu, ceea ce a dus la degradarea bazei materiale şi la scăderea calităţii 
actului medical.  Se impun ca măsuri necesitatea construirii unui dispensar medical în 
centru de comună (cel existent fiind într-o stare avansată de degradare şi urmează a fi 
demolat) .  În acelaşi timp trebuie identificaţi parteneri pentru externalizarea serviciilor 
medicale şi acestora trebuie să li se creeze condiţii în acest sens (locuinţe de serviciu, 
alte stimulente, etc). Este nevoie de puncte de lucru pentru medicul de familie în fiecare 
localitate a comunei. La ora actuală funcţionează un cabinet medical chiar la parterul 
Primăriei Coloneşti.  Apoi se pune problema unei farmacii care să deservească locuitorii 
comunei în toate zilele săptămânii.  Este nevoie, deasemenea, să se îmbunătăţeasca 
sprijinul comunitar pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, mai ales cei 
care trăiesc în locuri izolate. Problema vârstnicilor din zonele rurale nu s-a bucurat de o 
atenţie prea mare din partea părţilor interesate; ca şi în alte ţări, acest grup are nevoie 
de o grijă specială, pentru care însă nu există personal calificat disponibil. 
Deasemenea, nivelul scăzut de dezvoltare economică a generat probleme legate de 
existenţa, calitatea şi accesibilitatea serviciilor de asistenţă socială şi în special în cadrul 
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serviciilor de îngrijire temporară sau permanenţă în cămine pentru persoane vârstnice.   
În comuna Coloneşti este imperios necesară construirea unui Cămin pentru persoane 
vârstnice. Deasemenea în mediul rural parcurile, spaţiile de joacă pentru copii, 
pistele de biciclete etc., nu sunt reprezentate, situaţie prezentă şi în cazul pieţelor, 
parcărilor. În concluzie, situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii afectează puternic 
calitatea vieţii în spaţiul rural şi constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor 
economice.   Deasemenea sunt necesare investiţii semnificative în vederea protecţiei 
mediului şi prevenirii efectelor negative ale dezastrelor naturale (inundaţii, eroziune). 
Activitatea industrială este determinantă în dezvoltarea localităţii, atât datorită  
condiţiilor socio – economice, cât şi datorită poziţionării geografice. Industria trebuie 
dezvoltată pe baza resurselor locale. De aceea promovarea spiritului antreprenorial şi 
dezvoltarea activităţilor productive trebuie să constituie priorităţi de dezvoltare, mai ales 
că în condiţiile socio – istorice date, forţa de muncă din Coloneşti este adaptabilă la 
schimbări. Pentru dezvoltare industrială trebuie asigurate câteva condiţii elementare: 

 
• delimitarea prin planul urbanistic zonal a unei arii de dezvoltare a activităţilor 

economice 
• asigurarea infrastructurii de acces şi utilităţi în zona susmenţionată; 
• asigurarea de facilităţi pentru investitori. 

Referitor la servicii s-ar putea pune accent pe: încurajarea dezvoltării serviciilor 
către populaţie şi înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru acoperirea nevoilor de 
competenţe în modernizarea vieţii economice şi sociale. Legat de serviciile propriu-zise, 
putem spune că nu există servicii destinate satisfacerii nevoilor populaţiei locale. 
excepţie face un oficiu poştal în Coloneşti.  
 
Rolul administraţiei publice 

Furnizarea unor servicii mai bune către populaţie implică îmbunătăţirea actului de 
administrare a localităţii. Acest fapt implică modernizarea infrastructurii fizice (clădiri, 
echipamente, etc.) şi pregătirea permanentă a personalului pentru a putea face faţă 
cerinţelor. Implementarea acestor măsuri implică costuri şi este în sarcina autorităţilor 
locale să identifice modalităţile de finanţare şi să vadă dacă aceste investiţii aduc şi 
profituri, cum ar fi accesarea de fonduri externe, etc. Primăria comunei Coloneşti are 10 
salariaţi . Organizarea propriu-zisă este similară cu a altor autorităţi publice locale de 
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dimensiuni similare, serviciile primăriei fiind structurate pe următoarele activităţi: stare 
civilă, urbanism şi amenajarea teritoriului, încasări şi plăţi, serviciul agricol, serviciul 
pentru situaţii de urgenţă, serviciul pentru asistenţă socială. 

Primăria dispune de o dotare tehnică minimă pentru furnizarea serviciilor, dar 
această dotare materială va trebui îmbunătăţită pentru a fi în concordanţă cu 
necesităţile actuale. Pentru a face faţă provocărilor viitorului şi luând în calcul mărimea 
comunei, este evident că numărul actual de salariaţi ai primăriei este insuficient şi în 
acest scop  va trebui angajat personal nou care trebuie în acelaşi timp pregătit.  

Deci rolul administraţiei publice ar putea fi: creşterea calităţii şi accesibilităţii 
serviciilor oferite de administraţia publică cetăţenilor, utilizarea mijloacelor moderne de 
comunicaţie; acces rapid la baza de date specifică administraţiei publice; realizarea 
unui flux informaţional rapid şi eficient, necesar procesului decizional. 
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4.  INDICATORI DE MONITORIZARE 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte semestriale întocmite de către 
angajaţii primăriei . În raport se va preciza: 

• stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se 
face raportarea 

• indicatori care descriu caracteristicile măsurabile ale acţiunilor de plan 

• revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul 

• timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor 

• alte aspecte 

Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, 
utilizând informaţiile obtinuţe pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză 
modului de implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. Evaluarea răspunde la 
intrebările: care este efectul, impactul activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul 
răspunde aşteptărilor.  

Indicatorii de monitorizare şi de evaluare sunt: 

-indicatori administrativi(prezintă activitatea din punct de vedere administrativ şi 
managerial şi redau capacitatea de a respecta termene limită) 

-indicatori de performanţă (pot fi economici, politici şi sociali, ecologici ai dezvoltării 
umane şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice) 

În funcţie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanţă se pot referi la: 

-gradul de sărăcie 

-calitatea aerului şi apei 

-gradul de satisfacţie a locuitorilor 
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-creşterea veniturilor 

-cuantumul şi structura investiţiilor în zonă 

-transparenţa administraţiei publice 

Gradul de satisfacţie şi de încredere faţă de administraţia publică locală exprimată de 
locuitori şi alţi actori locali importanţi 

Indicatori de monitorizare şi evaluare: 

-rata de ocupare a forţei de muncă active 

-rata somajului 

-drumuri modernizate 

-drumuri asfaltate 

-drumuri pietruite 

-drumuri de pământ 

-gradul de conectare la sistemul public de canalizare 

-gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile 

-gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului natural 

-ritmul de creştere/descreştere al populaţiei şcolare 

 

Structura demografică  

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere/descreştere demografică Populaţia stabilă 

Densitatea demografică Populaţia stabilă 
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Suprafaţa teritoriului 

Rata sporului natural Numărul de decese şi născuţi vii 

Rata mortalităţii infantile Numărul decedaţilor sub 1 an 

Rata de îmbătrânire demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă 

Rata de înlocuire a forţei de muncă Populaţia stabilă pe grupe de vârstă 

Rata de dependenţă demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă 

Rata de nupţialitate şi de divorţialitate Numărul căsătoriilor şi a divorţurilor 

Rata sporului migratoriu Stabiliri de domiciliu 

Plecări cu domiciliul 

Forta de muncă  

Indicator agregat Indicatori primari 

Procentul populaţiei salarizate Numărul de salariaţi 

Populaţia stabilă 

Ponderea populaţiei pe domenii principale de 
activitate 

Populaţia ocupată  pe principalele domenii de 
activitate 

Rata şomajului Rata somajului pe sexe 

Rata şomajului la femei Numărul şomerilor 

Infrastructura şi echiparea teritoriului  

Situaţia drumurilor  

Indicator agregat Indicatori primari 
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Drumuri modernizate Lungimea drumurilor publice total 

Densitatea drumurilor publice Lungimea drumurilor publice total 

Suprafaţa teritoriului 

Drumuri asfaltate  Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice asfaltate 

 

Drumuri pietruite Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice pietruite 

Drumuri de pamant Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice de pământ 

Rata de creştere/descreştere a reţelei de căi 
ferate 

Lungimea liniei de cale ferată 

Echiparea teritoriului cu utilitati  

Indicator agregat Indicatori primari 

Gradul de conectare la sistemul public de 
canalizare 

Numarul localitatilor cu sistem de canalizare 

Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie 
a apei potabile 

 

Numărul localităţilor cu reţea de distribuţie a apei 
potabile 

Gradul de vechime al retelei de alimentare cu 
apa potabilă 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă potabilă 
pe categorii vechime 

Rata de creştere/descreştere a reţelei de Lungimea reţelei de alimentare cu apă potabilă  
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alimentare cu apă potabilă 

Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie 
a gazului natural 

Numărul localităţilor conectate la reţeaua de 
distribuţie a gazului natural 

Gradul de conectare la reţeaua de energie 
termică 

Numărul localităţilor conectate la reţeaua de 
distribuţie a energiei termice 

Situatia spaţial - urbanistică  

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de crestere/descrestere a fondului 
locativ 

Fondul locativ 

Rata de creştere/descreştere a suprafeţei 
locuibile pe cap de locuitor 

Suprafaţa locuibilă 

Efectivul populaţiei din mediul rural 

Mărimea locuinţei din punct de vedere al 
suprafeţei 

Numarul de locuinte, suprafata locuibila 

Mărimea locuinţei din punctul de vedere al 
numărului de camere 

Numărul de locuinţe, numărul total de camere 

Situaţia demografică în mediul rural  

Indicator agregat Indicatori primari 

Procentul populaţiei rurale Numărul populaţiei din mediul rural 

Densitatea populaţiei în mediul rural Numărul populaţiei din mediul rural 

Suprafaţa mediul rural 

Rata natalităţii în mediul rural Numărul născuţilor vii în mediul rural 

Efectivul populaţiei în mediul rural 
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Rata mortalităţii în mediul rural Numărul deceselor  în mediul rural 

Efectivul populaţiei în mediul rural 

Sporul natural în mediul rural Numărul născuţilor vii în mediul rural 

Numărul deceselor  în mediul rural 

Rata mortalităţii infantile Numărul decedaţilor sub 1 an în mediul rural 

Rata de îmbătrânire demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul 
rural 

Rata de înlocuire a forţei de muncă Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul 
rural 

Raportul de dependenţă demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul 
rural 

Rata de nupţialitate şi de divorţialitate Numărul căsătoriilor şi divorţurilor în mediul rural 

Sporul migratoriu Stabiliri de domiciliu în mediul rural 

Plecări cu domiciliul în mediul rural 

Stabiliri de resedinţă în mediul rural 

Plecări cu reşedintă în mediul rural 

Educaţie  

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al populaţiei 
şcolare 

Efectivul populaţiei şcolare 

Ritmul de creştere/descreştere al cadrelor 
didactice 

Numărul cadrelor didactice 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău –instrument de 
lucru pentru administraţie” 

 

90 

Numărul de cadre didactice la 100 persoane 
populaţie şcolară 

Efectivul cadrelor didactice 

Efectivul populaţiei şcolare 

Raportul dintre populaţia şcolară şi Săli de 
clasă şi cabinete şcolare, laboratoare şcolare 

Efectivul populaţiei şcolare 

Numărul sălilor de clasă şi cabinete şcolare 

Numărul  laboratoarelor şcolare 

Raportul dintre populaţia şcolară şi terenurile 
de sport 

Efectivul populaţiei şcolare 

Numărul terenurilor de sport 

Sănătate şi asistenţă socială  

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al numărului 
de unităţi sanitare 

Numărul unităţilor sanitare 

Structura unităţilor sanitare Numărul unităţilor sanitare pe categorii 

Personal medico-sanitar Personal medico-sanitar 

Ritmul de creştere/descreştere al numărului 
de centre de asistenţă socială pe categorii 

Numărul centrelor de asistenţă socială pe 
categorii 

Ritmul de creştere/descreştere al numărului 
de persoane asistate 

Numărul copiilor cu dizabilităţi asistaţi 

Numărul adulţilor cu dizabilităţi asistaţi 

Numărul de vârstnici asistaţi 

Cultura  

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere/descreştere al numărului de Numărul de biblioteci 
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biblioteci 

Rata de creştere/descreştere al muzeelor şi 
colecţiilor publice 

Numărul muzeelor şi colecţiilor publice 

Dezvoltare economică şi mediul de afaceri  

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al unităţilor 
locale active 

Numărul unităţilor locale active 

Structura unităţilor locale active în funcţie de 
mărime (de numărul de angajaţi) 

Numărul unităţilor locale active în funcţie de 
mărime (de numărul de angajaţi) 

Structura angajaţilor pe domenii de activitate Numărul de angajaţi pe domenii de activitate, pe 
localităţi 

Agricultura  

Indicator agregat Indicatori primari 

Structura suprafeţei cultivată in profil de 
exploatare, cu principalele culturi 

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi 

Rata de creştere/descreştere a suprafeţei 
cultivate total 

Suprafaţa cultivată total 

Animale pe principalele categorii de animale Animale pe principalele categorii de animale 

Oferta turistică  

Indicator agregat Indicatori primari 

Structura unităţilor de alimentaţie publică  unităţi de alimentaţie publică 

Rata de creştere/descreştere a capacităţii de 
cazare turistică 

Capacitatea de cazare turistică existentă 
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Structura capacităţii de cazare turistică 
existente pe medii 

Capacitatea de cazare turistică pe medii 

Rata de creştere/descreştere a capacităţii de 
cazare turistică în funcţiune 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune 

Structura capacităţii de cazare turistică în 
funcţiune 

 

Cererea turistică  

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere/descreştere a sosirilor 
turiştilor în structurile de primire turistică 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire 
turistică 

Rata de creştere/descreştere a înnoptărilor 
turiştilor în structurile de primire turistică 

Înnoptări  ale turiştilor în structurile de primire 
turistică 

Rata de creştere/descreştere a duratei medii 
de şedere 

Durata medie de şedere (înnoptări/sosiri) 

Mediu  

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al fondului 
forestier 

Fondul forestier 

Structura pădurilor pe forme de relief Structura pădurilor pe forme de proprietate 

Ritmul de creştere/descreştere al cantităţii de 
deşeuri menajere generate  

Cantitatea de deşeuri menajere generate  
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5. ANALIZA SWOT-ANALIZA NEVOILOR ŞI POTENŢIALULUI ZONEI 

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice 
pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de 
realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT vine în limba engleză de la iniţialele 
cuvintelor Strenghts(puncte tari), Weaknesses(puncte slabe), Opportunities(oportunităţi) 
si Threats (ameninţări).  

 

Analiza SWOT globală pentru unitatea administrativ teritoriala Coloneşti 

Puncte tari Puncte slabe 

 
-  zona pitorească deosebită  
- reţea de învăţământ bine structurată 
- atractivitate economică datorită costurilor 

scăzute ale terenurilor şi ale forţei de 
muncă 

- disponibilitatea de muncă în zonele 
rurale, inclusiv  forţţa de muncă tânără 
dispusă spre diversificare şi inovare 

- teren agricol favorabil dezvoltării 
pomiculturii,  viticulturii şi legumiculturii 

- resurse forestiere valoroase 
- grad de poluare redus (zone extinse 

curate şi nepoluate ce prezintă o calitate 
ridicată a aerului şi a apei 

- localitatea este electrificată aproape în 
totalitate 

- acces la reţeaua de telefonie fixă  
- existenţa unui efectiv crescut de animale 

în gospodării;  
- existenţa unui potenţial turistic bazat pe 

- rămânere în urmă a infrastructurii de 
drumuri, apă – canal, colectare deşeuri, 
gaz metan 

- costuri ridicate de introducere – 
intreţinere a utilităţilor datorită distanţei 
mari faţă de reţele magistrale 

- fondurile localităţii sunt reduse în 
condiţiile în care nu sunt agenţi 
economici reprezentativi pe raza 
comunei 

- pondere ridicată a populaţiei ocupate în 
agricultura de subzistenţă- zonă 
monoeconomică care depinde exclusiv 
de agricultură şi creşterea animalelor 

- nu există forţa de muncă în exces 
pentru activităţile propuse – populaţia 
este relativ îmbătrânită 

- slaba calitate a terenurilor agricole 
- număr redus de salariaţi în activităţi 

economice  
- venituri reduse ale populaţiei care nu 
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mediul geografic propice activităţilor de 
acest gen; 

 

permit acumularea şi începerea unor 
afaceri; 

- dotare nesatisfăcătoare în domeniul 
asistenţei sociale şi a sănătăţii 

- baza materială a educaţiei şi culturii 
este sub cerinţe; 

- condiţiile de locuit nu corespund 
standardelor; 

- dotare insuficientă a sectorului agricol – 
practicare a agriculturii de subzistenţă 

- personal insuficient în cadrul Primăriei 
- Resurse financiare scăzute la dispoziţia 

Primăriei 
- Există unele suprafeţe de teren 

neutilizabile fără investiţii (zone 
inundabile şi zonele cu alunecări de 
teren) 

- Productivitate scăzută a muncii în 
agricultură; 

- Insuficienta dezvoltare a activităţilor 
economice derulate de locuitorii 
comunei 

- Inexistenţa unor actori locali care să 
preia unele din greutăţile administraţiei 

- Slaba participare a locuitorilor localităţii 
la viaţa comunităţii 

- Absenţa personalului înalt calificat în 
administraţie  

- Absenţa unor dotări necesare pentru 
intervenţii în cazuri extreme 

- Spor natural nesemnificativ, populaţia 
este în scădere; 

Oportunităţi Riscuri 
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- potenţial de creştere a activităţii 
economice datorită  D.J. 241 care face 
legătura între localităţile comunei şi 
municipiul Bacău 

- existenţa unor potenţiale surse de 
finanţare externe prin intermediul unor 
fonduri diverse (de modernizare a 
administraţiei, de dezvoltare, de 
coeziune), etc. 

- posibilităţi de atragere a investitorilor 
datorită aşezării geografice . 

- existenţa unor resurse naturale legate de 
materialele de construcţii; 

- situarea geografica la intersecţia unor căi 
rutiere, fapt care poate conduce la 
localizarea unor afaceri pe teritoriul 
comunei de genul puncte de colectare 
produse agricole, abator şi alte unităţi 
care să deservească mai multe comune; 

- slaba competitivitate a agenţilor 
economici de pe raza comunei şi 
numărul restrâns al acestora şi 
necesitatea investiţiilor pentru 
schimbarea tehnologiilor; 

- continuarea plecării populaţiei tinere 
către alte zone şi tări; 

- existenţa unor zone predispuse la 
dezastre naturale – alunecări de teren 

- lipsa de coeziune a măsurilor de 
dezvoltare economică şi socială 

- imposibilitatea de a accesa finanţări 
nerambursabile datorită absenţei 
personalului calificat în domeniu 

- imposibilitatea de a accesa finanţări 
nerambursabile de anvergura pentru 
dezvoltarea comunei datorită 
imposibilităţii asigurării cofinanţării 

Infrastructura 

Puncte tari Puncte slabe 

 
- Existenţa unei documentaţii întocmite 

deja (studii de fezabilitate) pentru anumite 
lucrări de infrastructură 

- Aproape toate gospodăriile sunt 
electrificate 

 

- slaba dezvoltare a infrastructurii de 
drumuri comunale şi necesitatea 
modernizării acestei reţele; 

- absenţa  reţelei de canalizare 
- necesitatea introducerii reţelei de apă 

potabilă la toate localităţile 
- inexistenţa unui serviciu de colectare a 

deşeurilor menajere la standarde şi a 
dotărilor necesare 

- depozitarea necontrolată a gunoaielor 
este sursa de poluare 
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- inexistenţa unor căi de acces către 
anumite zone ale comunei 

- inexistenţa la nivelul comunei a 
specialiştilor care să întocmească 
proiecte de infrastructură 

- inexistenţa studiilor de fezabilitate şi 
costurile mari implicate de acestea 

- nu există infrastructură feroviară 
- reţeaua de drumuri locale (uliţe) - 

majoritatea sunt înguste, 
nemodernizate, cu pante longitudinale 
accentuate, slab întreţinute, unele chiar 
de pământ 

- circulaţia este îngreunată de racordările 
dese ale uliţelor la drumul naţional, 
unele dintre ele fiind la sub 150 m 

- existenţa unui număr ridicat de 
intersecţii nemodernizate 
 

Oportunităţi Riscuri 

- existenţa pe raza comunei a unor resurse 
naturale care pot fi folosite ca materiale 
de construcţii (nisip, pietriş); 

- existenţa unor fonduri de la guvern pentru 
modernizarea infrastructurii   

- existenţa fondurilor structurale: Programul 
Operaţional Sectorial Mediu, POS 
Transport şi PO Regional şi Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală; 

- posibilitatea de a apela la specialişti şi 
firme din Bacău în domeniul dezvoltării 
infrastructurii 

- capacitate scăzută a autorităţilor locale 
de a finanţa investiţii mari în 
infrastructură; 

- posibilităţi reduse de a asigura 
cofinanţarea la potenţiale proiecte mari 
de infrastructură 

- insuficienta colaborare cu unităţi 
administrativ teritoriale învecinate 
pentru promovarea unor proiecte de 
interes regional 

- capacitate scăzută a populaţiei de a 
prelua costuri specifice de utilizare şi 
intreţinere a infrastructurii datorită 
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nivelului de sărăcie; de exemplu, pentru 
extinderea reţelei de gaz este nevoie şi 
de aportul financiar al populaţiei 

- cadrul legislativ care menţine o 
structură de monopol pentru furnizarea 
anumitor servicii din infrastructura de 
utilităţi; 

Protecţia mediului 

Puncte tari Puncte slabe 

 
- utilizarea la scară redusă a pesticidelor şi 

ingrăşămintelor în agricultură 
- absenţa activităţilor industriale poluatoare 

pe raza comunei; 
- relativa depărtare faţă de centre urbane 

sau căi rutiere care ar putea induce 
poluare 

- inexistenţa unui sistem de monitorizare 
al poluării apei, aerului şi solului pe raza 
comunei; 

- pânza freatică este foarte aproape de 
suprafaţa solului, ceea ce înlesneşte 
poluarea apei; 

- absenţa infrastructurii de canalizare 
conduce la poluarea apelor de 
suprafaţă şi a celor subterane 

- absenţa unei rampe de depozitare a 
deşeurilor menajere 

- inexistenţa sistemului centralizat de 
alimentare cu apă care să acopere 
toate gospodăriile  

- colectarea neselectivă a deşeurilor 
- inexistenţa unor actori locali interesaţi în 

parteneriate pentru protecţia mediului 
- inexistenţa la nivel local de specialişti 

care să elaboreze proiecte de mediu 
Oportunitati Riscuri 

- existenţa unor programe cu finanţare 
internaţională orientate direct spre 

- fenomene de suprapăşunat, eroziune a 
solurilor, alunecări de teren, defrişări; 
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protecţia mediului şi a naturii; 
- creşterea interesului autorităţii locale în 

promovarea de parteneriate pentru 
protecţia mediului 

- posiblitatea dezvoltării de colaborări în 
domeniul protecţiei mediului 

- restrângerea activităţii marilor poluatori 
- existenţa POS Mediu 

- insuficienţa fondurilor destinate 
protecţiei mediului 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor 
de către populaţie 

- despăduriri necontrolate cu implicaţii în 
generarea alunecărilor de teren  

- costurile mari ale proiectelor de mediu 
finanţate prin fonduri structurale implică 
cofinanţări mari pe care autoritatea 
locală nu le are la dispoziţie 

- dezvoltarea industrială şi agricolă care 
se preconizează va induce fenomene 
de poluare (în agricultură date de 
utilizarea îngrăşămintelor şi a 
pesticidelor, în industrie date de emisii 
de noxe) 

Infrastructura pentru educaţie şi cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa infrastructurii fizice pentru 
învăţământ şi cultură: şcoli, cămin 
cultural, etc. 

- grad ridicat de şcolarizare la nivelul 
localităţii 

- existenţa personalului calificat în 
domeniul educaţiei 

- existenţa infrastructurii de comunicaţii 
- existenţa dotărilor 
- reducerea populaţiei şcolare implică 

costuri mai reduse pentru acest domeniu 

- infrastructura fizică şi de utilităţi nu 
corespunde standardelor; 

- fondurile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi necesităţile 

- clădirile şcolilor, grădiniţelor necesită 
lucrări de reabilitare şi modernizare  

- absenţa specialiştilor în domeniu 

Oportunităţi Riscuri 

- finanţări guvernamentale pentru - persoanele cu grad de şcolarizare 
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învăţământ şi cultură (program de 
reabilitare a căminelor culturale prin 
Ministerul Culturii, program de reabilitare 
a şcolilor prin ministerul Educaţiei) 

- fondurile pentru învăţământ şi cultură vor 
trece în administrarea comunităţilor locale 

ridicat părăsesc localitatea pentru slujbe 
mai bine plătite 

- absenţa persoanelor capabile să 
elaboreze proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii pentru educaţie şi cultură 

Infrastructură pentru sănătate şi asistenţă socială 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa personalului calificat pentru 
furnizarea de servicii în domeniul sănătăţii 

- acces direct la informaţii datorită liniilor de 
comunicaţii existente; 

- existenţa unor culte puternice care pot fi 
implicate în activităţi sociale; 

- absenţa actorilor locali capabili să presteze 
sau să preia servicii sociale 

-inexistenţa infrastructurii pentru furnizarea de 
servicii medicale; 

- fonduri reduse la nivel local pentru servicii 
sociale 

- absenţa personalului în domeniul serviciilor 
sociale; 

- existenţa unei categorii numeroase de 
persoane aflate în situaţie de risc social 

- Lipsa de spaţii adecvate şi a dotărilor 

- Existenţa unei categorii numeroase de 
persoane cu venituri reduse, categorie care 
necesită servicii sociale speciale  

- ponderea mare a populaţiei vârstnice care 
necesită servicii medicale şi sociale 
costisitoare 

Oportunităţi Riscuri 
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- posibilitatea ca infrastructura existentă  
să servească ca spaţii pentru furnizarea 
de servicii sociale în urma reabilitărilor şi 
modernizărilor absolut necesare; 

- oportunităţi de finanţare nerambursabilă 
prin fonduri guvernamentale şi prin 
fonduri structurale POS DRU, PO 
Regional şi PO Dezvoltare Rurală  

- neîndeplinirea standardelor în domeniul 
sănătăţii şi al asistenţei sociale; 

- slaba capacitate de absorbţie a 
fondurilor existente la nivel de guvern 
sau a fondurilor UE datorită absenţei 
specialiştilor şi a consultanţei în 
domeniu 

 

Administraţie locală 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa programelor de pregătire a 
salariaţilor 

- existenţa infrastructurii fizice; 
- existenţa dotărilor IT şi comunicaţii la 

standarde care permit contactul cu 
noutăţile în domeniu. 

- personal insuficient în administraţie; 
- inexistenţa programelor informatice 

pentru ţinerea înregistrărilor; 
- salariile reduse îndepărtează oamenii 

pregătiţi de domeniul administraţiei 
- inexistenţa unui compartiment de 

elaborare proiecte la nivel de primărie 
- absenţa expertizei în absorbţia de 

fonduri structurale 
Oportunităţi Riscuri 

- oportunităţi de finanţări nerambursabile în 
domeniul pregătirii personalului 
administraţiei POS DRU 

- oportunităţi de modernizare a 
administraţiei: PO Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  

- fluctuaţii de personal 
- ciclurile electorale perturba uneori 

funcţionarea administraţiei locale 

Dezvoltare economică 

Puncte tari Puncte slabe 
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- preţul  redus al terenurilor poate constitui 
un avantaj pentru investitori  

- preţul redus al forţei de muncă este un 
avantaj comparativ 

- localizarea potentială a unor afaceri în 
apropierea DJ241 

- existenţa unui număr important  de 
animale în gospodăriile populaţiei 

- cadru natural propice pentru dezvoltarea 
de activităţi economice – inclusiv turism 

- solurile şi clima se pretează la activităţi 
agrozootehnice 

- potenţial de asociere şi comasare terenuri
- fructe de pădure, plante medicinal 
- potenţial pentru agricultura ecologică 

- zona monoeconomică ce depinde 
exclusiv de agricultură şi zootehnie 

- pondere mare a populaţiei ocupată în 
agricultura de subzistenţă 

- inexistenţa resurselor financiare pentru 
a putea începe afaceri 

- inexistenţa spiritului antreprenorial 
- populaţia îmbătrânită face zona 

neatractivă pentru investiţii 
- număr foarte scăzut de agenţi 

economici la nivel local; 
- reducerea în ultimii ani a ponderii unor 

activităţi tradiţionale legate de 
mesteşuguri; 

- nu există practic activitate turistică şi 
agroturistică; 

- inexistenţa serviciilor de consultanţă 
pentru afaceri 

- parteneriatul public – privat este slab 
dezvoltat 

- lipsa informaţiei în domeniu: oportunităţi 
de finanţare, juridic, etc. 

- alinierea la normele europene implică 
costuri suplimentare şi vor conduce 
unele firme spre faliment 

- starea proastă a infrastructurii fizice şi 
de utilităţi 

- promovare insuficientă a potenţialului 
zonei 

- exploataţii agricole pe loturi cu 
suprafaţa mică; grad redus de asociere 
în agricultură 

- lipsă specialişti pregătiţi pentru 
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agricultura moderna 
- sistem de irigaţii necorespunzător sau 

deloc 
- neutilizarea sau insuficienta utilizare a 

evenimentelor locale pentru 
diseminarea diverselor informaţii privind 
sectorul agricol (programe de 
dezvoltare rurală,subvenţii etc.) 

 
Oportunităţi Riscuri 

- posibilitatea atragerii de investitori 
datorită pozitionării geografice 

- existenţa fondurilor structurale: POS 
Creşterea Competitivităţii Economice şi 
Dezvoltare Rurală 

- posibilitatea dezvoltării mediului de 
afaceri prin construirea unui parc 
amplasament pentru activităţi industriale 

- facilităţi acordate de stat în domeniul 
agricol şi zootehnic: subvenţii, etc. 

- neutilizarea intensivă a îngrăşămintelor 
chimice a permis păstrarea calităţii solului 

- inexistenţa forţei de muncă calificate 
datorită migraţiei; 

- infrastructura fizică insuficient 
dezvoltată; 

- slaba competitivitate 
- pregătire managerială redusă 
- dese modificări legislative în domeniul 

fiscal 
- acces redus la credite  
- nesiguranţa mediului de afaceri; 
- lipsa pieţelor de desfacere a produselor 

agricole 
- lipsă subvenţii în agricultură 
- condiţii puţin avantajoase privind 

creditarea fermierilor 
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Dezvoltarea societăţii moderne oferă standarde ridicate de trai, prin îmbunătăţirea condiţiilor sociale, accesul la servicii 

publice de calitate, diversificarea activităţilor economice, libera informare etc, de care fiecare persoană are dreptul să 

beneficieze, indiferent de mediul din care provine. Parcursul recent al modificărilor sociale şi economice ce au avut efecte şi în 

mediul rural din Bacau, respectiv comuna analizata Colonesti nu asigură însă durabilitatea dezvoltării economice în relaţie 

armonioasă cu mediul natural şi social şi cu identitatea culturală vernaculară. Spaţiul rural  trebuie să ofere locuitorilor săi 

condiţii de viaţă decente, un nivel de trai ridicat, prin valorificarea superioară a resurselor variate oferite de bogatul patrimoniu 

natural şi cultural, asigurând, în acelaşi timp, conservarea şi protecţia moştenirii cultural-istorice şi ecologice ce îl îmbogăţeşte. 

Dezvoltarea socio-economică a mediului rural  va însemna stabilirea unui echilibru raţional, pe termen mediu şi lung, între 

102 

 

 

     SECŢIUNEA A II-A: FUNDAMENTAREA, ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI 
DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COLONESTI  2010-2020  
              

6. VIZIUNE SI OBIECTIVE STRATEGICE 

6.1.Viziune 

      
 Mediul rural al judeţului Bacau deţine două valenţe primordiale, recunoscute de-a lungul timpului şi păstrate până 

astăzi, şi anume natura şi cultura. De aceea, rolul principal în parcursul societăţii rurale autentice l-a deţinut valorificarea 

bogăţiilor oferite de natură într-o relaţie de respect şi preţuire pentru acestea, bazată pe valori culturale şi morale 

îmbogăţite şi lăsate moştenire de-a lungul timpului.  
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bunăstarea societăţii şi integritatea mediului natural şi cultural, care vor reprezenta premisele dezvoltării durabile viitoare a 

comunităţilor rurale din judeţ. 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de activităţile care vor fi 

întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriate dezvoltate la nivel local. Acestea printr-un efort conjugat 

şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei.   

 

6.2. Obiective strategice şi specifice de dezvoltare 
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Obiectiv strategic Obiective specifice Măsuri de dezvoltare 

1.Creşterea 
competitivităţii 
economiei rurale 

 

1.1.Creşterea productivităţii sectorului 

agro-zootehnic şi silvic 

1.2.Dezvoltarea mediului de afaceri 

local 

1.3.Valorificarea potenţialului turistic 

-încurajarea asocierii fermierilor, fuziunii exploatatiilor si 

constituirea societatilor agricole si comerciale in locul 

micilor unitati familiale sau individuale 
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dețului Bac

-înfiinţarea unei pepiniere pentru pomi fructiferi şi 

ornamentali 

 -diversificarea producţiei şi introducerea unor specii 

şi culturi noi, pretabile pentru solul zonei şi cu valoare 

adăugată ridicată;  

-dezvoltarea reţelelor de colectare a produselor 

agricole şi a fructelor de pădure;  

-asigurarea de consultantă agricolă de specialitate 

- stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza 

în sisteme de cooperare şi asociere în scopul aplicării 

unor tehnologii moderne; 

- mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor 

adecvate; 

- servicii pentru protecţia plantelor, aprovizionarea cu 

seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide, acordarea 

asistenţei; 

- îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor 

(servicii sanitar-veterinare, baze furajere etc); 

-reabilitarea pădurilor existente 
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-identificarea de potenţiali investitori în zonă, 

contactarea lor şi efectuarea unor oferte 

-efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor 

-lucrări de supraînsămânţare şi fertilizare 

-încurajarea practicării culturii ecologice 

-informarea populaţiei cu privire la reglementările în 

domeniul agriculturii:subvenţii, facilităţi 

-sprijin pentru organizarea de puncte de colectare a 

laptelui 

-sprijinirea deschiderii de afaceri în agricultură de către 

întreprinzători (sere, ciupercării, creştere de prepeliţe, 

etc.); 

-crearea unor baze de date la nivel local, cu activele 

disponibile (terenuri care pot fi concesionate, imobile 

libere etc.) care ar putea trezi interesul întreprinzătorilor 

locali 

-dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 

afacerilor cu importanţă regională şi locală 

-fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinată 
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-amenajare obiective turistice (consolidare şi reabilitare 

obiective turistice, lucrări protecţie contra intemperiilor, 

amplasamentelor industriale: asigurarea de utilităţi şi 

căi de acces 

-informarea populaţiei cu privire la oportunităţile de 

finanţare pentru dezvoltarea industrială 

-identificarea de parteneri pentru dezvoltarea unor 

afaceri în domeniul prelucrării produselor 

agrozootehnice (abator, punct colectare lapte, punct 

colectare şi prelucrare produse agricole), a materialelor 

de construcţii şi a utilajelor agricole (service, închiriere) 

care să deservească şi zonele limitrofe. 

-crearea infrastructurii pentru turism-căi de acces şi 

alte utilităţi 

-dezvoltarea unei reţele de pensiuni prin sprijinirea 

întreprinzătorilor particulari 

-dezvoltarea agroturismului 

-dezvoltarea sistemului de semnalizare, marcaje şi 

indicatoare turistice 
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iluminare decorativă şi de siguranţă a obiectivelor 

turistice ) 

-valorificarea patrimoniului cultural al localităţii 

-amenajare drumuri forestiere 

 

2.Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
edilitare locale 

 

2.1.Introducerea şi extinderea reţelelor 

de utilităţi 

2.2.Reţea de drumuri 

2.3.Îmbunătăţiri funciare 

 

-asigurarea de utilităţi la şcoli: apa - canal şi energie 

termică prin montarea de centrale electrice 

-alimentarea cu apă potabilă si introducere canalizare 

în toate satele comunei; 

 -introducerea reţelei de furnizare a gazului metan 

-extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat stradal 

-modernizarea drumurilor comunale; 

-modernizare drumuri săteşti 

-amenajare staţii pentru mijloacele de transport în 

comun 

-amenajarea trotuarelor, a pistelor pentru biciclete şi a 

rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 

-amenajare locuri de traversare a drumurilor 
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-combaterea eroziunii solului  prin realizare de perdele 

antierozionale şi împădurirea integrală 

-amenajare parcări în zona obiectivelor de interes 

public 

-consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spatiilor de 

joaca 

-amenajare efectiva a locurilor de joacă 

- accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune 

pentru realizarea proiectelor de modernizare a 

infrastructurii locale; 

-efectuarea de studii geotehnice pentru identificarea 

zonelor de risc în domeniul alunecărilor de teren 

-începerea demersurilor pentru obţinerea de energie 

alternativă 

-stabilizarea terenurilor prin acţiuni de combatere a 

alunecărilor de teren 

-regularizarea pâraielor prin gabioane, anrocamente şi 

plantări de pomi 
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-amenajarea şanţurilor de scurgere a apelor 

-amenajarea de poduri peste pâraie 

-introducerea sistemului de irigaţii 

 

 

3.Creşterea rolului 
administraţiei 
publice în 
dezvoltarea durabilă 
a comunei 

 

  

-întărirea instituţională a Primăriei pentru realizarea 

unei activităţi performante a actului de administrare 

-identificarea oportunităţilor şi derularea unor programe 

de perfecţionare profesională continuă a personalului 

din administraţia publică 

-îmbunătăţirea serviciilor de relaţii cu publicul; 

- îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în 

favoarea cetăţeanului; 

- îmbunătăţirea managementului circuitului 

documentelor/solicitărilor scrise; 

-creşterea responsabilizării administraţiei publice prin 

implicarea activă a cetăţeanului în dezbateri publice; 

-informatizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către 
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primărie(registru agricol, taxe şi impozite, evidenţa 

populaţiei) 

-elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţări 

din fondurile destinate modernizării administraţiei locale

- crearea şi dezvoltarea centrelor de informare a 

cetăţeanului 

-înfiintarea unui punct de informare pe teme de interes 

pentru locuitorii comunei: fonduri structurale, finanţări, 

legislaţie, asistenţă  şi consultanţă în întocmirea 

cererilor de finanţare, consultanţă agricolă 

 

4.Imbunatatirea 
situatiei sociale a 
populatiei la nivel 
local 

 

4.1.Imbunatatirea serviciilor in educatie 

sanatate si cultura 

4.2.Reducerea gradului de saracie prin 

cresterea calitatii serviciilor sociale 

oferite 

 

- construirea  dispensarului uman şi dotarea 

corespunzătoare a acestuia 

- înfiinţarea unor centre de permanenţă sanitară; 

-înfiinţarea de puncte farmaceutice în toate satele 

componente care să funcţioneze pe parcursul întregii 

săptămâni 

-modernizarea  şi dotarea dispensarului veterinar 
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-asigurarea sistemului modern de utilităţi la şcoli:apă+ 

canal şi energie termică 

pentru a face faţă cerinţelor 

-înfiinţarea de puncte farmaceutice veterinare în toate 

satele 

-program de educaţie a populaţiei pentru adoptarea 

unui mod de viaţă sănătos 

-reabilitarea clădirilor existente a căminelor culturale şi 

construirea a câte un cămin cultural în fiecare localitate 

a comunei  

-reabilitarea şi consolidarea imobilelor instituţiilor 

şcolare 

-reabilitarea si consolidarea clădirilor adiacente 

-construire şcoli în satele din comuna care nu au scoli 

-amenajare Săli pentru activităţi extraşcolare( 

informatică, biblioteca şcolii, ateliere) 

-dotarea cu materiale didactice 

-dotarea cu mobilier 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti  în perioada 2010-2020 

 

Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a ju

112 

 

 

dețului Bacău‐instrument de lucru pentru administrație" 

-analiza situaţiei actuale şi a necesarului în ceea ce 

-modernizare si construire terenuri de sport aferente 

fiecărei şcoli 

-construire Săli de sport în fiecare localitate câte una 

pentru derularea procesului educativ (ore de educaţie 

fizică) şi în perioada de iarnă 

-construire baza sportivă a comunei cu stadion local de 

fotbal  

-înfiinţare centre after-school în şcolile din comuna 

-separarea grădiniţelor de şcoli prin construirea de 

sedii noi pentru grădiniţe 

-dotarea grădiniţelor existente cu centrale termice 

-amenajarea de spaţii verzi în jurul unităţilor de 

învăţământ 

-amenajare parcuri de joacă aferente grădiniţelor 

-reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a 

bibliotecii  

-utilarea IT a bibliotecii culturale 
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-înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri la domiciliu 

priveşte dotarea cu echipamente IT 

-identificarea surselor de finanţare pentru dotarea 

necesară 

-utilarea IT a şcolilor din comună 

-conectarea la internet a şcolilor 

- reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei şi aPoliţiei 

în concordanţă cu necesităţile actuale. 

-profesionalizarea personalului care furnizează servicii 

sociale şi dezvoltarea voluntariatului 

-creşterea capacităţii autorităţilor locale în furnizarea de 

servicii de asistenţă sociala personalizată 

-identificarea actorilor locali cu potenţial de dezvoltare 

a serviciilor sociale(parohii,culte, ONG-uri) şi 

construirea de parteneriate pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale 

-elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de 

comunitate 
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-realizarea infrastructurii energetice şi valorificarea 

5. Protecţia mediului 
şi dezvoltarea 
durabilă 

 

 -gestionarea eficientă a deşeurilor (realizarea unui 

sistem modern de colectare, sortare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere) 

-achizitionarea de pubele pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor 

-construirea de platforme ecologice pentru colectarea 

gunoiului de grajd 

-realizarea de parteneriate cu ONG-urile în vederea 

promovării colectării selective a deşeurilor şi a 

proiectelor comunitare în general 

-realizarea infrastructurii pentru prevenirea riscurilor 

naturale 

-reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 

-reducerea pesticidelor utilizate pentru combaterea 

dăunătorilor şi înlocuirea cu metode ecologice 

-plantarea de perdea naturală de-a lungul drumurilor 

comunale şi locale 
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resurselor regenerabile de energie 

-realizarea de programe educaţionale privind eficienţa 

energetică şi folosirea sustenabilă a energiei 

 -sprijinirea consiliilor locale în crearea de parcuri şi 

zone verzi. 

-sprijinirea unor programe de plantare pomi şi arbori în 

localităţile comunei 

-derularea de campanii de informare şi conştientizare 

cu privire la importanţa protecţiei mediului 

-crearea de zone verzi, în scopul punerii în valoare a 

terenurilor slab productive prin  curăţare, împăduriri de 

terenuri şi realizarea de perdele de protecţie filtrante 
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7. PLAN DE ACŢIUNE 

Plan de acţiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare economic-socială  

a comunei Coloneşti 

 

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială Durabilă a unităţii administrative 
teritoriale Coloneşti reprezintă un pachet de proiecte necesare schimbării comunei pentru atingerea standardelor din 
Uniunea Europeană. 

Scopul acestui document este de a prezenta principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare 
a dezvoltării economico – sociale, astfel încât procesul să poată fi evaluat şi îmbunătăţit continuu prin indicatori 
selecţionaţi ca relevanţi pentru comunitatea locală. 

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor care trebuie executate pentru 
atingerea obiectivelor strategice fixate. 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare trei faze distincte astfel încât procesele necesare 
atingerii obiectivelor sa fie bine coordonate: 

- plan de dezvoltare (planificarea activităţilor); 
- plan de executare (implementarea activităţilor) 
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- plan de monitorizare (evaluarea activităţilor). 
Pentru a avea o dezvoltare coerentă suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 
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- administraţia locală – prin instituţiile primăriei şi ale Consiliului Local, care trebuie să-si replanifice dezvoltarea 
instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de acţiune; 

- comunitatea locală – cetăţeni şi organizaţii, actori principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă; 
- mediul de afaceri – firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic 

 

Planul de acţiune cuprinde: 

- programul de management, care planifică o serie de activităţi; 
- modul de implementare în care sunt stabilite atribuţiile şi competenţele 
- etapizarea în timp a activităţilor 
- sursele de finanţare potenţiale; 

 

Planul anual va fi stabilit de către Consiliul Local Coloneşti prin prioritizarea obiectivelor şi măsurilor programate, cele mai 
importante fiind resursele financiare disponibile. Planul anual va ţine cont de criteriul importanţei şi presiunilor existente 
pentru demararea unei activităţi: 

- se măsoară necesitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite ; 
- se evaluează situaţia iniţială 
- se prognozează aplicarea măsurii 
- se măsoară starea ipotetică finală, cuantificându-se elementele de răspuns. 

 

 

Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-instrument de lucru pentru administraţie" 

 

117 

Paşii acestui proces sunt următorii: 
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- prin analiza SWOT se analizează starea generală; 
- presiunile sunt măsurate prin diverse sondaje; 
- priorităţile de implementare sunt stabilite de către consilierii locali. 

 

Planul local de acţiune va avea totdeauna unele constrângeri legate de perioada de aplicare: 

- momentul de programare şi aplicare; 
- modul de estimare a rezultatelor; 
- schimbări patrimoniale 
- schimbări de management, de la cel orientat bugetar către cel orientat pe proiecte. 

 

Programul de management pentru implementarea strategiei de dezvoltare economico – socială presupune acţiuni 
concrete care cad în sarcina colectivului însărcinat în acest sens: 

- organizarea unei şedinţe de constituire şi instruire a structurilor de aplicare a strategiei de dezvoltare; stabilirea 
sarcinilor; 

- întocmirea programelor de acţiune anuale de aplicare a obiectivelor strategice prioritare 
- stabilirea căilor de monitorizare a modului de aplicare a strategiei şi instituirea unei fişe de evidenţă pentru fiecare 

domeniu; 
- diseminarea informaţiei şi consultarea populaţiei cu privire la programele anuale şi rezultatele obţinute; 
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- organizarea unor dezbateri publice cu cetăţenii pentru prezentarea programelor de acţiune şi a stadiului de 
implementare a strategiei; 
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- prezentarea de informări periodice în şedinţele Consiliului Local privind stadiul de realizare a obiectivelor cuprinse 
în strategie, stabilirea măsurilor corective, etc. 

Toate aceste elemente sunt dezbătute şi aprobate de către Consiliul Local, care va monitoriza permanent modul de 
implementare a strategiei. 

 

Structurile de implementare, monitorizare şi evaluare 

Planul de acţiune cuprinde şi structurile de aplicare, monitorizare şi evaluare a acţiunilor preconizate. La nivel de primărie 
aceste structuri sunt compartimentele din cadrul primăriei (urbanism şi amenajarea teritoriului, asistenţă socială, etc.) şi 
sunt menţionate mai jos pe fiecare domeniu de intervenţie în parte. Este de datoria conducerii executive a primăriei să 
stabilească sarcini şi responsabilităţi individuale în funcţie de resursele umane avute la dispoziţie 

 

Funcţiile structurii manageriale privind implementarea strategiei de dezvoltare  economico – socială a comunei 
Coloneşti în perioada 2010 – 2020 

1. Funcţia de previziune.  
Cuprinde activităţi în legătură cu: 

a. Realizarea obiectivelor cuprinse în strategie cu alocarea resurselor şi mijloacelor; 
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b. Întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare economico – socială şi 
realizarea acelora cu grad de certitudine şi cu oportunităţi externe; 
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c. Elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, analize 
cost – beneficiu, etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele necesare pentru realizarea 
obiectivelor; 

2. Funcţia de organizare.  
Cuprinde procese de management, de stabilire a sarcinilor şi responsabilităţilor, de delegare de competenţe. 

3. Funcţia de coordonare.  
Cuprinde activităţi de armonizare a hotărârilor, deciziilor şi acţiunilor persoanelor implicate în structura de 

implementare a strategiei 
4. Funcţia de antrenare.  

Cuprinde acţiuni de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru 
implementarea obiectivelor strategiei 

5. Funcţia de control şi evaluare. 
 Această funcţie cuprinde activităţi prin care performanţele obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele 

stabilite iniţial în vederea luării măsurilor corective în caz de deviere de la planificarea iniţială. Astfel, se determină 
cauzele care determină abaterile de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru 
continuarea aplicării strategiei.  

Toate aceste planificări au ca suport Planul financiar prin care se face eşalonarea efortului propriu al comunităţii pentru 
susţinerea fiecărui proiect. 

 

Etapele implementării strategiei 
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Înainte de a se începe elaborarea planului anual de aplicare a strategiei de dezvoltare economico – socială se 
procedează la o analiză a schimbărilor intervenite în starea comunităţii. 

Se analizează: 

- schimbări în obiective; 
- schimbări ale priorităţilor pe domenii / sectoare 
- schimbări în starea comunităţii; 
- măsurarea impactului. 

Aceste schimbări pot influenţa dinamica de implementare a strategiei şi se recomandă o reconsiderare a elementelor pe 
care le influenţează în mod determinat. De aceea se va proceda la luarea deciziilor ce se impun cu privire la modul în 
care se va continua aplicarea strategiei de dezvoltare economico – socială. 

 

În tabelul de mai jos au fost schiţate pe domenii acţiunile ce se impun a fi intreprinse, cu termene de implementare, 
responsabilităţi şi surse potenţiale de finanţare. Este evident că nu toate sursele de finanţare vor fi disponibile, iar unele 
acţiuni au o complexitate care depăşeşte durata strategiei şi care este dependentă şi de alţi factori externi (exemplu, 
constituirea platformelor ecologice pentru depozitarea şi neutralizarea deşeurilor). Ca atare, strategia de dezvoltare 
doar propune anumite măsuri, însă implementarea acestora depinde de condiţiile locale. În acelaşi timp această 
strategie este un exerciţiu pentru o planificare strategică cu care comunităţile locale trebuie să se obişnuiască. 
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Obiectiv strategic 1. - Creşterea competitivităţii economiei rurale 

Obiectiv specific - Creşterea productivităţii sectorului agro-zootehnic şi silvic 

Proiecte Perioada 
realizării (ani) 

Sursa finanţare Instituţiile implicate 

Crearea unei scheme de sprijin cu scopul de a încuraja 

înfiinţarea de forme asociative şi de grupuri de 

producători 

3 PNDR Consiliul Local Camera 

Agricolă 

Încurajarea practicării agriculturii ecologice; 
 

2 PNDR  Camera Agricolă, 

Consiliul Local 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere prin introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi 

procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi 

forestiere competitive. 

4 Fondul European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală.

Consiliul Local, Camera 
Agricolă 
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Înfiinţarea unor unităţi de colectare, prelucrare şi 

comercializare a produselor agricole 

2 FEADR măs.121,123 Consiliul Local, Camera 
Agricolă 

Infiintarea unor centre de prestari servicii pentru 

agricultura (reparatii utilaje, furnizare seminte, 

ingrasaminte) 

2 FEADR măs 312 Consiliul Local, Camera 
Agricolă 

Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor şi 

accesarea fondurilor destinate dezvoltării agriculturii 

10 FEADR măs 

143,112,141,114 

Consiliul Local, Camera 
Agricolă 

Valorificarea superioară a altor produse a fondului 

forestier (producţia cinegetică,fructe de pădure, ciuperci 

comestibile, plante medicinale) 

2 FEADR123 Consiliul Local, 
întreprinzători locali 

 

Dezvoltarea de societăţi comerciale posesoare a unor 

utilaje agricole performante, care să fie închiriate sau 

care să efectueze lucrări agricole specifice pe bază de 

comenzi, contracte, cu facilităţi la plata acestora (plata în 

rate, la valorificarea recoltelor etc.) 

2 Programul Fermierul Consiliul Local, Camera 
Agricolă 

Înfiinţarea de ferme pomicole şi viticole – cultură, 3 PNDR, axa1 Consiliul Local,Camera 
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prelucrare, desfacere Agricolă 

Tehnologia modernă şi tânărul fermier din mediul rural 5 PNDR, axa1 Consiliul Local, Camera 
Agricolă 

Înfiinţarea de centre zonale specializate în reproducţia de 
rase superioare, cu înalt potenţial genetic, în domeniul 
zootehnic 

2 PNDR Măsura: 

Îmbunătăţirea calităţii 

genetice a bovinelor 

Consiliul Local, DADR, 
DSVS, APIA 

Înfiinţarea unui centru de marketing zonal pentru 
colectare, prelucrare şi valorificare la standarde 
europene a 
produselor agro-zootehnice (inclusiv lapte, castane, 

fructe de pădure, miere de albine etc.) 

3 PNDR, Axa 1 CJ Bacau centre de 
consultanţă, consiliu 
local,  
 ADR, APIA,  Agenţia de 
Mediu 

Organizarea unor ferme performante pentru a obţine 
produse ecologice de calitate şi în cantitatea 
corespunzătoare 

5 PNDR, Axa 1 Consiliul Local, 
DADR,Camera Agricolă 

Exploataţii agricole prin asocierea fermierilor din mediul 
rural 

 PNDR, Axa 1 Consiliul Local, ONG 

 Practicarea si dezvoltarea  apiculturii 5 Fonduri 
Guvernamentale,PNDR 

Camera Agricola, 
Consiliul Local, DADR 
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Obiectiv specific - Dezvoltarea mediului de afaceri local 

Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor 5 POR: AP4 Consiliul Local 

Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet 

privind oportunităţile locale de dezvoltare a afacerilor în 

comună 

2 Buget local Consiliul Local 

Identificarea spaţiilor disponibile şi a terenurilor 

aparţinând Primăriei, care pot fi concesionate eventualilor 

investitori 

2 Buget local Consiliul Local 

Asigurarea accesului la utilităţi prin cofinanţarea unor 

lucrări de structura 

3 FEADR mas 322 Consiliul Local 

Sprijin pentru întreprinzători şi asociaţiile lor profesionale 3 POR, Axa prioritară 4 Consiliul Local 

Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură 5 PNDR, Măsura 312 Consiliul Local 
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Dezvoltarea microintreprinderilor şi încurajarea 
iniţiativelor noi în domeniile de activitate non-agricolă 

Multianual PNDR AXA 3, 
Programarea 
financiară 2014 -2020 

Microinreprinderi rurale, 
PFA 

Studiu privind terenurile şi resursele de interes pentru 
investitori şi pentru determinarea potenţialului general 
(logistic, fiscal,resurse umane) pentru investiţii 

1 Buget local Consiliul Local, Camera 
de Comerţ şi Industrie 

    

Obiectiv specific - Valorificarea potentialului turistic 

Informarea cetăţenilor asupra oportunităţilor oferite de 

agroturism şi pregătirea lor în domeniu 

1 Buget local Consiliul Local 

Modernizarea patrimoniului cultural – religios 2 POR axa 5 Consiliul Local 

Amenajarea de spaţii verzi, de practicare a sportului şi 

locuri de joacă pentru copii 

2 FEADR Consiliul Local 

Crearea unor sistem de servicii integrate pentru 

agroturism (pensiuni pentru cazare şi masă + trasee 

3 PNDR, Axa 3 Consiliul Local 
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pentru petrecerea timpului liber – stâni, monumente, 

meşteşuguri tradiţionale, evenimente locale + alte locaţii 

în care se pot servi meniuri tradiţionale + servicii de 

suport a agroturismului –spălătorie, transport etc.) 

Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

 

2 Programe naţionale 

gestionate de 

Ministerul Culturii 

Consiliul local 

Dezvoltarea infrastructurii agroturistice şi promovarea 
turismului rural  pe plan judetean si regional 

10 PNDR AXA 3, 

Măsura 313, POR, axa 
5, Programarea 
fnanciară 2014 -2020 

 

Intreprinzatori din turism, 
CL,  ANTREC 

 

Strategia de dezvoltare a turismului rural in Colinele 
Tutovei 

3 Fonduri 
nerambursabile 

 

GAL, CL, intreprinzatori 
din domeniul turismului 

 

Obiectiv strategic 2. – Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare locale 
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Obiectiv specific - Introducerea şi extinderea reţelelor de utilităţi 

Alimentarea cu apă potabilă a tuturor localităţilor 4 FEADR măs 322 Consiliul Local 

Realizare reţea canalizare şi staţii de epurare în satele 

aparţinătoare comunei 

4 FEADR măs 322 Consiliul Local 

Înfiinţarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 
 

3 PNDR măsura 322
 

Consiliul Local 

Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice 

de joasă tensiune  
 

2 PNDR măsura 322
 

Consiliul Local 

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de iluminat public; 
 

2 PNDR măsura 322 Consiliul Local 

Sistem integrat de gestionarea deşeurilor 2 Pos Mediu Axa 2 CJ Bacău, CL Gaiceana 

Obiectiv specific - Reţea de drumuri 

Asfaltarea drumurilor din mediul rural şi realizarea 

lucrărilor conexe (şanţuri, podeţe etc ) 
 

2 PNDR măsura 322
 

Consiliul local 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei locale de străzi 

(asfaltarea reţelei locale de străzi, amenajare trotuare, 

3 FEADR măs.322 Consiliul local 
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amenajare rigole de scurgere a apelor pluviale, 

amenajare spaţii parcare) 

Realizarea semnalizarii rutiere  orizontale si verticale pe 
drumurile comunale si satesti; 

1 Buget local, Fonduri 
guvernamentale 

Consiliul local 

Obiectiv specific - Îmbunătăţiri funciare 

Sistemul de irigaţii-o necesitate a dezvoltării agriculturii 5 FEADR Consiliul local 

Realizare de lucrări de îmbunătăţiri funciare în vederea 

combaterii alunecărilor de teren, eroziunii şi torenţilor 

5 FEADR, măs 125 Consiliul Local 

Împădurirea dealurilor supuse eroziunii solului şi 

alunecărilor de teren 

10 FEADR măs 221 Consiliul Local 

Regularizare albie râuri 5 POSMediu Consiliul Local 

Amenajare groapa ecologica de colectare deşeuri 5 PNDR măsura 322 Consiliul local, CJBacău 

Obiectiv strategic 3. Creşterea rolului administraţiei publice în dezvoltarea durabilă a comunei 
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Eliminarea blocajelor birocratice în relaţia cu cetăţenii şi 

agenţii economici 

4 Buget local Consiliul local 

Informatizarea administraţiei publice în scopul colectării 

şi gestionării eficiente a fondurilor 

3 Buget local Consiliul local 

Perfecţionarea personalului din primărie prin participarea 

la cursuri de perfecţionare 

3 PODCA, PODRU, 

bugete locale 

Consiliul local, CJBacău, 

firme consultanţă 

Creşterea capacităţii APL de a identifica surse de 

finanţare (externe, extrabugetare) şi chiar pentru a le 

prevedea în bugetele locale pentru susţinerea serviciilor 

sociale înfiinţate ca urmare a implementării proiectelor 

câştigate) 

3 POS DRU Axa 

prioritară 2  

Consiliul local 

Instruirea personalului din cadrul APL de către specialişti 

în domeniu în scopul identificării nevoilor locale şi 

întocmirii de proiecte pentru rezolvarea acestor nevoi 

3 POS DRU Axa 

prioritară 2 

Consiliul local, firme 

consultanţă 

Obiectiv strategic 4. – Îmbunătăţirea situaţiei sociale a populaţiei la nivel local 
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Obiectiv specific - Îmbunătăţirea serviciilor în educaţie, sănătate şi cultură 

Reabilitarea, extinderea şi dotarea cu utilităţi edilitare a 

clădirilor în care funcţionează instituţiile de învăţământ 

din mediul rural;  

Construcţia de grădiniţe noi şi dotarea acestora;  
 

3 PNDR măsura 

322(b); POR AP3, 

Bugete locale;  

 
 

Consiliul Local 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale 

în comuna 

3 POR 3.4 Consiliul Local 

Construcţia de săli de sport in toate localităţile din 

comuna 

3 Guvernul României, 

Fonduri 

nerambursabile fonduri 

proprii  

CJBacău, Consiliul Local 

Asigurarea transportului în comun pentru elevii şi şcolarii 

din satele comunei cu acces limitat la servicii de 

educaţie. 

2 POSDRU , fonduri 

proprii (cofinanţare) 

CJBacău, Consiliul Local 

Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a serviciilor de 3 POR Axa 2, fonduri Direcţia Judeţeană de 
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sănătate. proprii (cofinanţare) Sănătate Publică Bacău, 

CJ Bacău, consiliul local 

Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii. 

Diminuarea abandonului şcolar 

1 
PODRU Axa 2 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 

Înfiinţare centre after-school în mediul rural 
2 

PNDR mas 322 
Consiliul Local 

Inspectoratul Şcolar  

Construcţie dispensar medical şi dotarea acestuia 2 PODRU+cofinanţare Consiliul Local 

Construcţii cabinete stomatologice şi farmacii în 

localităţile comunei 

3 
PODRU+cofinanţare 

Consiliul Local 

Construire Cămine culturale în toate localităţile comunei 
3 Ministerul Culturii şi 

Cultelor - Cofinanţare 

buget local 

Consiliul Local 

Stimularea motivaţiei elevilor în obţinerea de performanţe 

şi recompensarea celor cu rezultate deosebite 

1 Buget local, 

sponsorizări 

Consiliul Local 
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Asigurarea de sprijin financiar şi consiliere pentru elevii 

din familiile sărace (prin Programul de prevenire a 

instituţionalizării şi combaterii abandonului şcolar) 

2 
Buget local, fonduri 

atrase 

Consiliul Local 

Obiectiv specific – Reducerea gradului de sărăcie prin creşterea calităţii serviciilor sociale oferite 

Sporirea competenţelor resurselor umane ce oferă 

servicii sociale prin programe de formare şi specializare 

2 POSDRU, AP6 DGASPC 

Creşterea capacităţii ONG-urilor implicate în furnizarea 

de servicii sociale. 

2 POSDRU, AP6 DGASPC/ONG 

Organizarea unor campanii de sensibilizarea a 

cetăţenilor pentru creşterea gradului de acceptare a 

persoanelor aflate în risc de marginalizare socială 

1 PODRU; Buget local Consiliul Local 

Extinderea centrului de zi pentru copii care provin din 

familii sărace din localitatea Coloneşti 

2 PODRU; Buget local Consiliul Local 

Realizare de parteneriate publice-private în domeniul 

asistenţei sociale 

2 Buget local, fonduri 

guvernamentale, 

Consiliul Local 
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fonduri structurale 

Centru de zi pentru persoane vârstnice (inclusiv cluburi) 

4 POR, Axa prioritară 

3,POS DRU Axa 

prioritară 6 

Consiliul Local 

Instruirea tinerilor şi şomerilor, adaptată cerinţelor şi 

tendinţelor pieţii muncii 

2 POS DRU, Axa 

prioritară 2 
Consiliul Local 

Dezvoltarea voluntariatului pentru rezolvarea problemelor 

sociale la nivelul comunităţilor locale 

2 POS DRU, Axa 

prioritară 2 si 6 
DGASPC, ONG 

Sporirea capacităţii la nivel local pentru acordarea 

asistenţei sociale la domiciliu 

2 
POSDRU axa 6 DGASPC,ONG 

Înfiinţarea unor centre de criză care să ofere sprijin, 

consiliere si servicii alternative pentru toate categoriile 

sociale defavorizate, persoane cu venituri mici aflate în 

situaţii de risc, familiile monoparentale, persoane 

vârstnice din zona etc. 

2 
POR Axa prioritară 

3,POS DRU Axa 

prioritară 6 

Consiliul Local,DGASPC 
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Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor tinere, cu 

vârste între 15 – 24 ani şi a celor în şomaj de lungă 

durată, prin cursuri de calificare şi recalificare în funcţie 

de cerinţele pieţei 

2 
POS DRU Axa 

prioritară 6 
AJOFM 

Obiectiv strategic 5. – Protecţia mediului şi dezvoltarea durabila 

Program de informare si constientizare privind efectele 
negative asupra mediului prin depozitarea deseurilor in 
locuri neamenajate 

3 POSMEDIU Consiliul Local 

Promovarea in randul populatiei a Programului „Casa 
Verde” 

1 POSMEDIU, Buget 
local 

Consiliul Local, ARPM 

 Realizarea sistemelor de colectare şi depozitare a 

deşeurilor publice. 

Realizarea unor centre de reciclare a deşeurilor 
  

3 POSMediu, PNDR Consiliul Local, CJBacau, 
ADIS, Agenţia de Mediu 

Realizarea de studii tehnice pentru identificarea 

potenţialului eolian, solar şi hidroenergetic  
 

3 PNDR Consiliul Local, Agenţia 
de Mediu 

Importanţa protecţiei mediului 3 POS Mediu Consiliul Local, Agenţia 
de Mediu 
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Reconstrucţia ecologică a pădurilor şi a terenurilor 

forestiere 

10 PNDR Consiliul Local, Agenţia 
de Mediu 

Educaţia ecologică a cetăţenilor prin realizarea de 

materiale documentare, conferinţe, cursuri şcolare şi 

extraşcolare 

3 Buget local, POS 

Mediu 

Consiliul local, ISJ, 

,Agenţia de Mediu 

Reducerea consumului de energie convenţională prin 

utilizarea surselor de energie alternativă (energie 

solară, eoliană, energie provenită din bio-masă, bio-gaz 

etc.) 

5 POS CEE, Axa 

prioritară 4 

Consiliul local, Agenţia de 

Mediu 

Încurajarea utilizării de metode de producţie agricolă 
compatibile cu protejarea mediului;   

3 POS Mediu axa 4;  Consiliul local, Agenţia de 

Mediu 

Amenajarea de  locuri de joaca pentru copii 2 Buget propriu Consiliul Local 
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8. PLANUL DE COMUNICARE 
 
Dezvoltarea comunei Coloneşti depinde în mod covârşitor de implicarea 

cetăţenilor din  Călini, Satu Nou, Spria, Valea Mare, Zăpodia si Colonesti în viaţa 

publică. Iar implicarea cetăţenilor este dependentă de o strategie de comunicare 

corespunzătoare între autorităţi locale şi cetăţeni.  

În domeniul comunicării se vor folosi următoarele mijloace: 

- consultarea periodică a populaţiei, la un interval de 3 luni, prin întâlniri 

directe cu cetăţenii comunei; 

- transparenţa actului de conducere publică; 

- comunicare directă 

- creşterea participării cetăţenilor comunei la viaţa comunităţii prin 

implicarea acestora în procesul decizional; 

 

Strategia de dezvoltare economico socială a comunei cuprinde 5 domenii: 

- cresterea competitivitatii economiei rurale 

- imbunatatirea infrastructurii 

- cresterea rolului administratiei publice 

- imbunatatirea situatiei sociale 

- protecţia mediului 

 

Pentru buna desfăşurare a implementării strategiei de dezvoltare este nevoie de 

implicarea activă a cetăţenilor comunei şi în acest sens este necesar un  Plan de 
comunicare a administraţiei locale cu cetăţenii comunei. Implementarea 

strategiei de dezvoltare presupune un volum de muncă uriaş şi o participare a 

întregii populaţii. În plus, consultarea populaţiei va conduce la identificarea 

problemelor reale şi la stabilirea priorităţilor. 

 

Planul de comunicare vizează: 

 
Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-
instrument de lucru pentru administraţie" 

 
 

137 
 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti în perioada 2010-2020 
 

- beneficiarii direcţi şi indirecţi 

- cetăţenii comunităţii. 

 

Obiectivele planului de comunicare sunt: 

- implicarea cetăţenilor comunităţii în procesul decizional; 

- consultarea populaţiei pentru luarea deciziilor corespunzătoare; 

- implicarea cetăţenilor prin contribuţie directă la finanţarea diverselor 

obiective; 

- creşterea transparenţei actului decizional; 

 

Publicul ţintă se constituie din: 

- potenţiali beneficiari; 

- beneficiari 

- parteneri economici şi sociali (potenţiali investitori) 

- structuri neguvernamentale create sau care vor fi create în viitorul apropiat 

(parohii, fundaţii, asociaţii) 

- mass media 

- cetăţenii comunităţii 

- cetăţenii comunităţilor locale învecinate 

- autorităţile locale din unităţile administrativ teritoriale vecine 

- cetăţenii judeţului 

 

Strategia de comunicare prevede următoarele instrumente: 

1. Informare 

a. Afişare de informaţii la sediul primăriei sau diverse puncte intens 

circulate (magazine, biserici, cârciumi, etc.) 

b. Publicaţii, foi volante, distribuite la domiciliul cetăţenilor 

c. Întâlniri regulate ale conducerii primăriei cu cetăţenii 

 
Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-
instrument de lucru pentru administraţie" 

 
 

d. Înfiinţarea unui post local de radio în viitor 

138 
 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti în perioada 2010-2020 
 

2. Promovare 

a. Publicitate în presa scrisă cu impact la populaţia comunei 

b. Publicitate la posturile locale TV la care au acces abonaţii reţelei de 

cablu 

c. Discuţii publice cu invitarea unor personalităţi din judeţ – conduceri 

ale administraţiei judeţene implicate în derulări de fonduri: 

agricultura şi dezvoltare rurală, ADR, etc. 

3. Instruire 

a. Întâlniri cu potenţialii solicitanţi de fonduri structurale 

b. Programe de training legate de accesări de fonduri. 

 

Evaluarea impactului comunicării se va face prin: 

- sondaje de opinie – completarea periodică a unor chestionare conţinând 

întrebări despre gradul de satisfacere a necesităţilor populaţiei de către 

administraţie, probleme ce trebuie rezolvate, etc. 

- analiza reclamaţiilor, propunerilor şi sesizărilor colectate la primărie 

- anchete de grup – organizarea unor întâlniri cu diferite categorii de 

beneficiari pentru evaluarea interesului şi implicării în aplicarea strategiei 

de dezvoltare economică şi socială (ex. proprietari de terenuri, producători 

agricoli, crescători de animale semnificativi, agenţi economici în diverse 

domenii, etc.) 

 

Autoritatea locala are datoria de a întocmi un plan local de acţiune pentru 

comunicare în funcţie de resursele (umane şi materiale) existe la nivelul 

comunei. Planul de acţiune va conţine acţiuni, persoane desemnate pentru 

îndeplinirea acţiunilor, termene.  
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9. Durata de viaţă a strategiei de dezvoltare economico – socială 
 
 

Strategia de dezvoltare economico – socială a unităţii administrative teritoriale 

Coloneşti cuprinde perioada 2010 – 2020. Intervalul de timp menţionat 

coincide cu două perioade: 2010 – 2013 – adică perioada din momentul 

actual şi până la finalul actualei perioade de planificare stabilită la nivelul 

Uniunii Europene, plus 2013 – 2020, adică următoarea perioadă de 

planificare la nivel continental. 

 

Această perioada de planificare strategică a fost corelată cu perioada de 

planificare stabilită la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est şi a Uniunii 

Europene, perioadă adoptată la nivel naţional şi regional. Strategia cuprinde 

obiectivele propuse a se realiza în comună pentru rezolvarea nevoilor 

identificate şi pe baza resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

pentru implementarea strategiei.  

Perioada susmenţionată se suprapune cu procesul de planificare europeană 

şi poate fi împărţită în două etape: 

- faza iniţială 2010 – 2013 în care vor fi planificate acţiunile ce urmează 

a fi întreprinse în următorul ciclu de programare european, în condiţiile 

în care alocările financiare pentru această perioada au fost în mare 

măsură deja făcute; 

- etapa 2013 – 2020, coincizând cu următorul ciclu de planificare 

european, când vor fi puse în practică conceptele europene de 

dezvoltare locală. 

 

Perioada vizată este caracterizată printr-o mutaţie şi o schimbare profundă 

în multe domenii, astfel încât nu se pot construi scenarii predictibile cu 

valabilitate până în 2020, mai ales că la momentul elaborării strategiei nu se 

cunosc liniile directoare şi bugetările la nivel european pentru următorul ciclu 

de programare. În ultimă instanţă dezvoltarea comunei Coloneşti va depinde 
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de autorităţile locale în cea mai mare măsură, dar şi de alţi factori. Datorită 

situaţiei extrem de fluide şi a caracterului de noutate, autoritatea locală trebuie 

să fie foarte flexibilă şi adaptabilă la noul mediu de dezvoltare. 

Strategia îşi propune o inventariere a problemelor existente la nivel local şi 

furnizează posibile soluţii de rezolvare a acestora. Este evident că în decursul 

anilor următori vor apărea mutaţii semnificative, astfel încât va fi necesară o 

replanificare continuă în funcţie de noile evoluţii. 

Priorităţile pe care le are în vedere strategia de dezvoltare sunt următoarele: 

- infrastructura de utilităţi; 

- dezvoltarea economică; 

- dezvoltarea socială: educaţie, cultură, sănătate, servicii sociale; 

- problemele de mediu. 

Managementul general al dezvoltării socio – economice a comunei Coloneşti 

necesită următoarele etape de abordare: 

1. Programare: este un proces extern autorităţii locale, fiind dependent de 

guvern; programarea a început înainte de aderarea României la 

Uniunea Europeană. Programarea va fi revizuită în 2013 în 

concordanţă cu liniile de dezvoltare stabilite de către Uniunea 

Europeană pentru următorul ciclu de programare. Prezenta strategie 

este produsul etapei de programare şi propune un mod local de 

abordare a problematicii  dezvoltării locale, 

2. Iniţiere de proiecte: în această etapă se elaborează propunerile de 

proiecte, documentaţiile şi cererile de finanţare în funcţie de 

capacitatea localităţii de a acoperi cofinanţarea proiectelor. Practic 

această etapă va acoperi intervalul 2010 – 2013. 

3. Implementarea: în această etapă se vor aplica proiectele ce vor fi 

selectate de către finanţatori. Perioada de implementare se va prelungi 

pana în 2020 conform regulilor de implementare deja schiţate. 

4. Evaluarea: etapa de evaluare de la finalul proiectelor va măsura 

impactul produs în dezvoltarea economico – socială a comunităţii şi va 

fundamenta dezvoltarea în următoarea etapă. 
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Ciclul de proiect se va aplica pe toată perioada prognozată, dar se pot 

identifica şi cicluri mai mici de evaluare şi replanificare pas cu pas în 

limitele impuse de condiţionalitatea programelor operaţionale. 
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 10. NIVELUL DE ÎNCADRARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
COMUNEI COLONEŞTI ÎN PLANURILE DE DEZVOLTARE  DE LA NIVEL 
EUROPEAN, NAŢIONAL, REGIONAL ŞI JUDEŢEAN 

 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Colonesti se încadrează în 

contextul strategic de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene şi se aliniază la 
toate principiile şi cerinţele de dezvoltare specificate în: Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Uniunii Europene, Planul de Dezvoltare Naţională 2007 – 2013, 
Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Est 2007-2013 şi Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bacău. 

Principiile şi obiectivele strategice de dezvoltare economică şi sociala locală a 
comunei Colonesti, prezentate în acest document se regăsesc în toate 
documentele de dezvoltare enumerate mai sus, acestea având ca scop final 
asigurarea unui cadru coerent de dezvoltare a comunităţii locale în vederea 
alinierii la standardele de viaţă ale unei societăţi europene. 

 
 

Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti cu Strategia 
de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 

 
Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti se încadrează 

în cele aferente Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene şi 
anume:  

 Protecţia mediului: protejarea capacităţii planetei de a susţine viaţa în toată 
diversitatea sa, respectul faţă de resursele naturale ale planetei şi asigurarea 
protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului; prevenirea şi reducerea poluării 
mediului şi promovarea producţiei şi consumului durabile pentru a rupe 
legătura dintre creşterea economică şi degradarea mediului; 

 Echitate şi coeziune socială: promovarea unei societăţi democratice, 
deschise incluziunii sociale, coezive, sănătoase, sigure şi drepte, respectând 
drepturile omului şi diversitatea culturală, care creează oportunităţi egale şi 
combate discriminarea în toate formele sale; 

 Prosperitate economică: promovarea unei economii prospere, inovative, 
bazate pe cunoaştere, competitivitate şi eco-eficiente, care să susţină un 
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standard ridicat de viaţă şi calitatea ocupării forţei de muncă în toate regiunile 
Uniunii Europene; 

 Respectarea responsabilităţilor internaţionale: încurajarea şi apărarea 
stabilităţii instituţiilor democratice în lume, bazate pe pace, securitate şi 
libertate; promovarea activă a dezvoltării durabile în toată lumea şi asigurarea 
corelării între politicile interne şi externe ale UE şi dezvoltarea durabilă 
globală. 
Principiile care guvernează aplicarea strategiei de dezvoltare durabilă sunt 

similare celor promovate în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 
Europene. 

 promovarea şi protejarea drepturilor fundamentale; 
 solidaritatea între generaţii; 
 o societate democratică şi deschisă; 
 participarea cetăţenilor la deciziile administrative; 
 implicarea sectorului de afaceri şi a partenerilor sociali în implementarea 
strategiei; 

 buna guvernare şi coerenţa politicilor publice la nivel local; 
 integrarea (corelarea) politicilor publice; 
 utilizarea celor mai bune cunoştinţe existente; 
 principiul precauţiei; 
 principiul ”poluatorul plăteşte”. 

 
Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti cu Planul 
Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 

 
PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi 

socială (Cohesion Policy), menit să ofere o concepţie coerentă şi stabilă privind 
dezvoltarea statelor membre ale Uniunii Europene, transpusă în priorităţi de 
dezvoltare, programe, proiecte în concordanţă cu principiul programării fondurilor 
structurale. În contextul aderării României la UE în anul 2007, PND are rolul 
major de a alinia politica naţională de dezvoltare la priorităţile comunitare de 
dezvoltare. 

PND 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare 
financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, 
care va orienta dezvoltarea socio-economică a României. 

Prin obiectivele urmărite, Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti 
se încadrează în demersurile urmate de Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 
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2013, care vizează  reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-
economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene. 

 
Cele trei direcţii specifice Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 se 

regăsesc în direcţiile strategice vizate în demersul de dezvoltare locală a 
comunei Coloneşti: 

 Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; 
 Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; 
 Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton; 
 
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice, la nivel 

naţional s-au stabilit şase priorităţi de dezvoltare pentru perioada 2007-2013, 
care re regăsesc şi la nivelul strategiei comunei Coloneşti: 

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei; 
 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 
întărirea capacităţii administrative; 

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 
 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

 
 
Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti cu Agenda 21 
şi Programele Operaţionale prin intermediul cărora se vor gestiona 
Fondurile Structurale şi de Coeziune 
 

În Strategia de dezvoltare locală a comunei Coloneşti se regăsesc o serie 
dintre priorităţile naţionale de dezvoltare. 
Priorităţile naţionale de dezvoltare: 

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere: 
o Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al 
întreprinderilor, în special al IMM-urilor; 
o Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi 
inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale; 
o Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile 
de energie; 
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o Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi 
a reţelelor de legătură; 

o Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional 
şi îmbunătăţirea serviciilor aferente; 

o Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi. 
 Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului: 

o Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi 
publice la standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă 
şi deşeuri; 

o Îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu; 
 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 
întărirea capacităţii administrative: 
o Dezvoltarea capitalului uman; 
o Promovarea ocupării depline; 
o Promovarea incluziunii sociale; 
o Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări; 

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol: 
o Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin 

adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; 
o Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea 

activităţilor rurale; 
o Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere; 
o Promovarea iniţiativelor de tip „LEADER”; 
o  Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii; 

 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării: 
o Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale; 
o Consolidarea mediului de afaceri regional şi local; 
o Dezvoltarea turismului regional şi local; 
o Dezvoltare urbană durabilă; 
o Cooperarea teritorială europeană. 

 
 
Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti cu Strategia 
de dezvoltare durabilă a Regiunii Nord-Est 
 

 
Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-
instrument de lucru pentru administraţie" 

 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a Regiunii Nord-Est are ca obiectiv global 
creşterea standardului de viaţă al comunităţii şi dezvoltarea durabilă a 
Regiunii Nord-Est. 
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Direcţiile strategice vizate de strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-est sunt: 
 Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor; 
 Adaptarea resurselor umane la cerinţele economiei de piaţă; 
 Promovarea regiunii. 

Priorităţile vizate de Regiunea Nord-Est prin demersul strategic durabil sunt: 
 Dezvoltarea resurselor umane; 
 Dezvoltarea IMM-urilor; 
 Mediu; 
 Dezvoltarea zonelor rurale; 
 Dezvoltarea turismului 
 Dezvoltarea serviciilor sociale 
 Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi edilitare. 

  
 Se poate astfel observa că, prin prisma direcţiilor strategice urmărite, strategia 
de dezvoltare locală a comunei Coloneşti se înscrie în traiectoria de dezvoltare 
vizată de Regiunea Nord-Est. 
 
Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti cu Strategia 
de dezvoltare durabilă  a judeţului Bacău 
 

Având în vedere că Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Bacău pe 
intervalul 2010-2030 este în curs de elaborare, în acest moment nu este posibilă 
argumentarea corelaţiei strategiei de dezvoltare a comunei Coloneşti cu 
aceasta. 

Trebuie însă specificat că strategiile de dezvoltare judeţeană urmăresc 
integrarea pe orizontală a planificarii dezvoltării economico-sociale la nivel 
teritorial, motiv pentru care strategiile de dezvoltare locale se înscriu în traiectoria 
impusă de administraţia publică de la nivel de judeţ. Mai mult, administraţia 
publică a comunei Coloneşti a informat şi a solicitat sprijin de la autoritatea 
judeţeană în demersul de fundamentare şi elaborare a strategiei de dezvoltare 
locală. 

 
Principii care au stat la baza elaborării şi vor sta la baza implementării 

strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti:   
 

 principiul descentralizarii procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la 
nivelul central/guvernamental la cel regional si local; 

 
Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-
instrument de lucru pentru administraţie" 
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 principiul parteneriatului, prin crearea si promovarea de parteneriate între 
toti actorii implicati; 

 principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 
 principiul co-finanţării, adica obligativitatea contributiei financiare a diversilor 
actori implicati în realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare; 

 promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari 
socioeconomice echilibrate si de îmbunatatire a competitivitatii; 

 Durabilitatea, condiţii mai bune de trai pentru populaţia săracă precum şi un 
minimum de condiţii necesare pentru un trai decent şi pentru sănătatea şi 
bunăstarea tuturor; 

 Competitivitatea, permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 
naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv si 
competitiv; 

 Sprijin financiar, putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de 
surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare. 

  O bună administrare, reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii 
prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă; 

 Transparenţă şi obiectivitate, procesul trebuie să fie transparent şi să 
reflecte interesele comunităţii ca întreg; 

 Coerenţă şi continuitate, construcţia documentului de planificare nu 
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână 
deschis ideilor şi completărilor viitoare; 

 promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 
 solidaritatea în interiorul generatiilor şi între generatii; 
 cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 
 informarea si implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional. 

 
În implementarea programelor şi proiectelor ce se subsumează cadrului 

strategic al PND, va fi asigurată conformitatea cu legislaţia şi prevederile 
politicilor specifice în domenii orizontale precum ajutorul de stat, achiziţiile 
publice, protecţia mediului şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
 
Ajutorul de stat. Consiliul Concurenţei este instituţia responsabilă pentru 
aplicarea politicii de concurenţă şi ajutor de stat. Schemele de finanţare şi 
secţiunile relevante ale cererilor de finanţare vor fi analizate de Consiliul 
Concurenţei prin prisma respectării regulilor de ajutor de stat aplicabile în 
perioada 2007-2013. 

 
Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-
instrument de lucru pentru administraţie" 
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Achiziţiile publice. Noua legislaţie cadru şi secundară în domeniul achiziţiilor 
publice fost finalizată în anul 2006 şi deplin armonizată cu acquis-ul comunitar. 
Începând cu anul 2007, toate licitaţiile de achiziţii publice, inclusiv cele din cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri comunitare, vor respecta procedurile prevăzute 
în noua legislaţie. 
 
Protecţia mediului. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) este 
responsabil pentru politica naţională din domeniul protecţiei mediului, precum şi 
de realizarea strategiei şi a reglementărilor specifice privind dezvoltarea şi 
armonizarea acestor activităţi cu cadrul general al politicii guvernamentale. 
MMDD coordonează implementarea strategiei guvernamentale în domeniile de 
interes, reprezentând autoritatea de stat competentă în domeniul protecţiei 
mediului. Reprezentanţii autorităţilor de mediu (MMDD, Agenţiile Regionale de 
Protecţia Mediului) vor participa, unde este cazul, la comitetele de selecţie a 
proiectelor care vor fi stabilite la nivel local, precum şi la comitetele de 
monitorizare. 
 
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Instituţia responsabilă pentru 
coordonarea politicilor naţionale referitoare la egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi este Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi 
(ANES). Reprezentanţii ANES vor participa, unde este cazul, la comitetele de 
selecţie a proiectelor care vor fi stabilite la nivel local, precum şi la comitetele de 
monitorizare. Criteriile de selecţie a proiectelor şi indicatorii de program/proiect 
vor integra, unde este cazul, aspectele privind egalitatea de şanse. 

 
Toate aceste principii de lucru au fost respectate şi integrate în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală a comunei Coloneşti 
 
 

 
Document realizat în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău-
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11. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
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FIŞA PROIECTULUI 
SPRIJINIREA FORMĂRII GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

1. Creşterea 
competitivităţii 
economiei rurale 

1.1. Creşterea 
productivităţii sectoarelor 
agro-zootehnic şi silvic 

Încurajarea asocierii 
fermierilor, fuziunii 
exploataţiilor şi 
constituirea societăţilor 
agricole şi comerciale în 
locul micilor unităţi 
familiale sau individuale 

Obiectivul proiectului 
Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol si silvic în vederea 
obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin 
aplicarea unor tehnologii de producţie unitare si sprijinirea accesului la piaţă a 
propriilor membri. 

 
Surse de finanţare 

Bugetul local al Consiliului Local Coloneşti 
PNDR Măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinţe” în 
domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia 
mediului, agricultura ecologică 
Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

PNDR  Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, Ferme de producție 

vegetala: Axa 1 –Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
PNDR  Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, Ferme pentru creşterea 
animalelor şi păsărilor, Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi 
forestier 
PNDR Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” 
PNDR Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 
PNDR Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” Axa 1 – Creşterea 
competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier,  
PNDR Măsura 123, Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere,  
Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier,  
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Aplicanţi-parteneri 

intreprinzatori 
 
 
 
 

FIŞA PROIECTULUI 
 

REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL ÎN COMUNA COLONEŞTI 
 

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

2. Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
edilitare locale 

2.2. Reţea de drumuri Modernizarea reţelei de 
drumuri comunale din 
comuna Coloneşti 

Obiectivul proiectului 
Creşterea potenţialului economic şi social al comunei Coloneşti prin modernizarea 
reţelei de drumuri comunale 

 
Surse de finanţare 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322– „Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a mostenirii culturale 
Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale  
 

 Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 

drumurilor de interes local clasate conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, 

cu modificările si completările ulterioare 

 
Aplicanţi-parteneri 

Consiliul local Coloneşti 

Consiliul Judeţean Bacău 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

INTRODUCEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE IN 
COMUNA COLONEŞTI 

 
Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

2. Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
edilitare locale 

2.1. Introducerea şi 
extinderea reţelelor de 
utilităţi 

Alimentarea cu apă 
potabilă si introducere 
canalizare în toate satele 
comunei Coloneşti  
 

Obiectivul proiectului 
Creşterea potenţialului economic şi social al comunei Coloneşti prin introducerea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare  

 
Surse de finanţare 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322– Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a mostenirii culturale, Axa 3 – Calitatea vieţii în 

zonele rurale şi diversificarea economiei rurale  

 

Aplicanţi-parteneri 
Consiliul local Coloneşti 

Consiliul Judeţean Bacău 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

CONSTRUIREA/REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINELOR 
CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE COMUNEI COLONEŞTI 

 
Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

4.Îmbunătăţirea 
situaţiei sociale a 
populaţiei la nivel 
local 

4.1. Îmbunătăţirea 
serviciilor de educaţie, 
cultură şi sănătate 

Reabilitarea clădirilor 
existente a căminelor 
culturale şi construirea a 
câte un cămin cultural în 
fiecare localitate a 
comunei  

Obiectivul proiectului 
Protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale şi dezvoltarea infrastructurii 
culturale în sprijinul dezvoltării socio economice a comunei Coloneşti, sprijin pentru 
îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite locuitorilor 

Surse de finanţare 
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322– Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a mostenirii culturale 

 Bugetul local 

 Bugetul judeţean 

Aplicanţi-parteneri 
Consiliul local Coloneşti 

Consiliul Judeţean Bacău 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

CONSTRUIREA, DOTAREA ŞI INFORMATIZAREA UNUI NOU SEDIU AL 
PRIMĂRIEI COMUNEI COLONEŞTI ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE 

ACTUALE  
Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

3. Creşterea rolului 
administraţiei publice 
în dezvoltarea 
durabilă a comunei 
 

 Întărirea instituţională a 
Primăriei pentru realizarea 
unei activităţi performante 
a actului de administrare 

 

Obiectivul proiectului 
 
Dezvoltarea infrastructurii pentru îmbunătăţirea mediului de desfăşurare a activităţilor 
administrative si a serviciilor oferite către populaţie. 
 

Surse de finanţare 
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322– Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a mostenirii culturale 

 Bugetul local 

 Buget judeţean 

Aplicanţi-parteneri 
Consiliul local Coloneşti 

Consiliul Judeţean Bacău 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ A TERENURILOR 
ÎN COMUNA COLONEŞTI ÎN VEDEREA COMBATERII EROZIUNII SOLULUI 

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

2. Imbunătaţirea 
infrastructurii 
edilitare locale 

2.3. Imbunătăţiri funciare Combaterea eroziunii 
solului  prin realizare de 
perdele antierozionale şi 
împădurirea integrală 

Obiectivul proiectului 
Creşterea potentialului economic al comunei şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor în vederea combaterii eroziunii solului 

 
Surse de finanţare 

Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate, Administraţia Fondului de Mediu 

 

Aplicanţi-parteneri 
Consiliul local Coloneşti 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

Extindere si modernizare reţea de iluminat public în comuna Coloneşti 

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

2. Imbunătaţirea 
infrastructurii 
edilitare locale 

2.1.Introducerea şi 
extinderea reţelelor de 
utilităţi 
 

Extinderea şi 
modernizarea reţelei de 
iluminat stradal 

Obiectivul proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea condiţiilor privind 
dezvoltarea sistematică a economiei si îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale, în conformitate cu standardele Uniunii Europene, 
în contextul unei dezvoltări durabile. 

Surse de finanţare 
• Buget local 

• Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din 

spaţiul rural - Ordonanţă de Guvern nr. 7/2006 

Aplicanţi-parteneri 
Consiliul local Coloneşti 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

AMENAJAREA ŞI REDELIMITAREA SPAŢIILOR VERZI ÎN COMUNA COLONEŞTI 

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

5. Protecţia mediului 
şi dezvoltarea 
durabilă 

 Crearea de zone verzi, în 
scopul punerii în valoare a 
terenurilor slab productive 
prin  curăţare, împăduriri 
de terenuri şi realizarea de 
perdele de protecţie 
filtrante 

Obiectivul proiectului 
Creşterea calităţii mediului  şi a vieţii în comuna Coloneşti prin amenajare de spaţii 
verzi  

 
Surse de finanţare 

Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi, Administraţia Fondului de Mediu 

 
Aplicanţi-parteneri 

Consiliul local Coloneşti 
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FIŞA PROIECTULUI 
 

REALIZAREA DE STUDII PRIVIND POTENŢIALUL ENERGETIC  
REGENERABIL AL ZONEI  

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

5. Protecţia mediului 
şi dezvoltarea 
durabilă 

 Realizarea infrastructurii 
energetice şi valorificarea 
resurselor regenerabile de 
energie 

Obiectivul proiectului 
Creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comuna Coloneşti prin valorificarea resurselor 

regenerabile de energie 

 
Surse de finanţare 

Bugetul local 

Programul European pentru Recuperarea Energiei (EEPR), granturi gestionate de 

Directoratul General Transport şi Energie al Comisiei Europene 

 
Aplicanti-parteneri 

Consiliul local Coloneşti 

Operatori economici în domeniul energiei  
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FIŞA PROIECTULUI 

AMENAJAREA / REABILITAREA SISTEMELOR DE IRIGAŢIE 

Obiectiv strategic 
 

Obiectiv specific Măsura de dezvoltare 
 

2. Îmbunătăţirea 
infrastructurii edilitare 
locale 

 

2.3.Îmbunătăţiri funciare
 

Introducerea sistemului 
de irigaţii 

Obiectivul proiectului 

Adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute 

ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea cresterii competitivităţii 

sectorului agricol si forestier prin modernizarea si/sau retehnologizarea sistemelor de 

irigaţii si a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva 

inundaţiilor etc.). 

Surse de finanţare 

Bugetul local al Consiliului Local Coloneşti 

PNDR Măsura 125 „ Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

si adaptarea agriculturii si silviculturii” 

 

Aplicanţi-parteneri 

Organizatii/federatii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinatorilor de terenuri 

agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

Consiliul local si asociaţii 
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