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Rezumat informatii regasite in Planul de Dezvoltare Locala GAL Valea Muntelui: 
 

- numărul de locuitori cuprinşi în teritoriul pentru care se depune candidatura: 60.855. 
- densitatea populaŃiei teritoriului respectiv: 43 loc/km² 
- situaŃia zonelor sărace/defavorizate (zone Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată (HNV), zone afectate de restructurare 

industrială) cuprinse în teritoriu: 
o intreaga zona a GAL Valea Muntelui se incadreaza in categoria zonelor montane sarace/defavorizate si a zonelor cu 

valoare naturala ridicata (conform anexei 4A din PNDR si a anexei nr. 6 la Ghidul solicitantului pentru selectia 
GAL); 

o pe teritoriul GAL Valea Muntelui sunt amplasate doua situri Natura 2000: Situl de Importanta Comunitara “Creasta 
Nemirei” cod ROSCI0047 si  Situl de Importanta Comunitara “Slanic” cod ROSCI0230, conform adresei nr. 
9639/19.10.2010 eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Bacau; 

o intreaga zona a GAL Valea Muntelui se incadreaza in categoria zonelor afectate de restructurare industriala. 
- existenŃa în componenŃa teritoriului a unor  zone cuprinse în judeŃe diferite (da sau nu): NU; 
- denumirea grupurilor minorităŃilor etnice cuprinse în parteneriat: NU; 
- ponderea (%) reprezentanŃilor legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul organizaŃiilor ce formează parteneriatul: 42,86%; 
- ponderea (%) femeilor ca reprezentanŃi legali în cadrul organizaŃiilor ce formează parteneriatul: 35,71%; 
- denumirea grupurilor ce includ reprezentanŃi ai organizaŃiilor agricole/a grupurilor de producători/reprezentanŃi ai sectorului 

forestier, reprezentanŃi ai sectorului economic/ai organizaŃiilor de mediu cuprinse în cadrul parteneriatului: NU; 
- ponderea (%) grupurilor care includ parteneri privaŃi şi reprezentanŃi ai societăŃii civile în cadrul parteneriatului: 67,86%; 
- denumirea acŃiunilor innovative prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală – 3 potentiale proiecte: 

o Realizarea de parteneriate in vederea depunerii unui proiect inovativ -infiintarea unui centru de prelucrare peleti din 
deseuri din material lemnos si din masa lemnoasa ramasa(impadurire-221) cu scop de a furniza agent termic-
abur(3530-cod caen) pentru spatiile publice, respectand toate standardele in vigoare de protectia mediului 

o Proiect pentru introducerea unui sistem pilot -inovativ de iluminat public cu un consum redus de energie 
(fotovoltaice, iluminat „rece” si alte forme) depuse in parteneriat; 

o Realizarea de parteneriate in vederea depunerii unui proiect inovativ ,,Crearea unui sat european - centru de cultura 
europeana. 

- denumirea acŃiunilor de cooperare prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală: Actiuni comune concrete in vederea colaborarii 
intre Gal-uri; 

- denumirea obiectivelor operaŃionale care sunt adresate fermierilor de subzistenŃă: Obiectivul operational:  
o Cresterea activitatilor agricole ( cu precadere a fermelor de semi-subzistenta ) prin promovarea actiunilor colective , 

scolarizare si cresterea constientizarii fermierilor , in acelasi timp cu imbunatatirea procesarii produselor si cresterea 
marketingului agricol local si a produselor forestiere.  

- denumirea obiectivelor operaŃionale adresate tinerilor: – Obiectivele operationale: 
o Cresterea activitatilor agricole (cu precadere a fermelor de semi-subzistenta) prin promovarea actiunilor colective , 

scolarizare si cresterea constientizarii fermierilor , in acelasi timp cu imbunatatirea procesarii produselor si cresterea 
marketingului agricol local si a produselor forestiere; 

o Cresterea abilităŃilor părŃilor interesate locale vizand îmbunătăŃirea şi creşterea competitivităŃii produselor locale; 
o Sustinerea dezvoltarii economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, promovarii tuturor activitatilor 

turistice ce tin de imaginea naturala a zonei ce vor contribui la  cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor 
alternative cu scopul cresterii atractivitatii intregii zone. 

- denumirea obiectivelor operaŃionale legate de mediu: - Obiectivele operationale: 
o Cresterea activitatilor agricole (cu precadere a fermelor de semi-subzistenta) prin promovarea actiunilor colective , 

scolarizare si cresterea constientizarii fermierilor , in acelasi timp cu imbunatatirea procesarii produselor si cresterea 
marketingului agricol local si a produselor forestiere; 

o Cresterea abilităŃilor părŃilor interesate locale vizand îmbunătăŃirea şi creşterea competitivităŃii produselor locale; 
o Sustinerea dezvoltarii economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, promovarii tuturor activitatilor 

turistice ce tin de imaginea naturala a zonei ce vor contribui la  cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor 
alternative cu scopul cresterii atractivitatii intregii zone. 

o Cresterea gradul de protectie si constientizare a populatiei in privinta gospodaririi apelor si cresterea valorii utilitatii 
publice a zonelor Natura 2000 impreuna cu alte zone de mare valoare naturala; 

- denumirea obiectivelor operaŃionale adresate grupurilor de producători, asociaŃii, parteneriate:  - Obiectivele operationale:  
o Cresterea abilităŃilor părŃilor interesate locale vizand îmbunătăŃirea şi creşterea competitivităŃii produselor locale; 
o Sustinerea dezvoltarii economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, promovarii tuturor activitatilor 

turistice ce tin de imaginea naturala a zonei ce vor contribui la  cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor 
alternative cu scopul cresterii atractivitatii intregii zone 

o Cresterea gradul de protectie si constientizare a populatiei in privinta gospodaririi apelor si cresterea valorii utilitatii 
publice a zonelor Natura 2000 impreuna cu alte zone de mare valoare naturala . 

o Cresterea atractivitatii si vizibilitatii zonei Valea Muntelui. 
o Infiintarea unor centre culturale polivalente cu scopul de a creste interesul populatiei si de a creste si valorifica 

patrimoniul cultural al zonei. 
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I.                        Introducere generală 

Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Muntelui este un document complex, care are la 
baza Planul National de Dezvoltare  Rurala 2007 – 2013,  Planul National Strategic, strategii si planuri 
de dezvoltare ale comunitatilor locale, precum si documente de planificare sectoriale. 

Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Muntelui a fost realizat respectându-se principiile 
dezvoltarii durabile, pornind de la premiza ca "o societate durabila este cea care îsi modeleaza sistemul 
economic si social astfel încât resursele naturale si sistemele de suport ale vietii sa fie mentinute”, cum 
afirma Lester Brown. 

Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica în ceea ce priveste dezvoltarea sa 
viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, în cadrul careia se pot 
rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca 
proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru 
coerent si când exista o coordonare la nivel strategic. 

Scopul elaborarii Planului de Dezvoltare Locala a GAL Valea Muntelui este acela de a pune la 
dispozitia tuturor factorilor interesati în progresul economico-social al localitatilor componente, o 
gândire unitara cu privire la caile necesare de urmat, creând premizele aparitiei unui efect sinergic, 
benefic pentru asigurarea unei dezvoltari armonioase si durabile. 

Planului de Dezvoltare Locala a GAL Valea Muntelui a vizat definirea reperelor strategice de 
dezvoltare a comunitatii pe o perioada urmatoare. Etapele metodologice principale ale elaborarii 
acesteia au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii 
strategice, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza elaborarii planului au fost: asigurarea validitatii stiintifice, 
implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. Pentru a da 
rezultate, strategia trebuie însotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui 
management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile 
aparute în beneficiul comunitatii.  

Zona GAL Valea Muntelui este o zona de munte, cu un cadru natural deosebit ce prezinta un 
imens potential pentru dezvoltarea durabila a intregii zone, constituita din 8 localitati, 7 comune si un 
oras (Agas, Asau, Brusturoasa, Dofteana, Ghimes-Faget, Palanca Poduri si Darmanesti).  

Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din această zonă au avut ca principale ocupaŃii 
agricultura, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi unele îndeletniciri casnice prin 
care îşi produceau cele necesare traiului. Treptat apar şi alte îndeletniciri determinate de condiŃiile şi 
bogăŃiile naturale din această zonă cum ar fi extracŃia cărbunelui şi a petrolului. 

 De-a lungul timpului, odata cu extinderea acestor doua industrii, majoritatea populatiei a ajuns 
sa fie dependenta de oferta de munca a acestor doua sectoare, practicarea agriculturii fiind un obicei ce 
continua traditia locului. 

Schimbarile politice si economice de dupa 1989, au adus o mare instabilitate economica, cu 
repercusiuni sociale majore in randul populatiei. 

Ca prim fenomen, a aparut migratia externa, respectiv cautarea unui loc de munca bine 
remunerat. Datele furnizate de Anuarul statistic al  judetului Bacau evidentiaza doar persoanele care au 
parasit comunitatile de domiciliu cu acordul autoritatilor romane, pentru a-si stabili domiciliul in 
strainatate, insa aceste cifre nu exprima realitatea. O mare parte din persoanele plecate la munca in 
strainatate neindeplinind formalitatile legale, privind parasirea domiciliului din Romania si 
inregistrarea la un domiciliu din afara tarii. 

Obiectivul general este acela de a reusi mentinerea populatiei in zona Valea Muntelui prin 
dezvoltarea unor activitati economice durabile si sustenabile si prin cresterea atractivitatii zonei 
imbunatatind conditiile de viata . 

Ideea de dezvoltare a zonei s-a concentrat in jurul urmatoarelor prioritati: 
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� Luarea in considerare a schimbarilor economice , prin crearea de conditii pentru infiintarea si 
dezvoltarea  de microintreprinderi si intreprinderi  mici  ( cresterea antreprenoriatului dinamic ) 

� Conservarea mediului natural si a peisajelor ,  protejarea si imbunatatirea resurselor naturale , 
inclusiv apa , prin protejarea biodiversitatii, Natura 2000 si a zonelor cu valoare naturala ridicata. 
( High Nature Value).  

� Imbunatatirea calitatii vietii in zona Valea Muntelui si incurajarea diversificarii activitatilor 
economice 

� Cresterea impactului unor prioritati-tinta ale strategiei Valea Muntelui,  prin crearea unor 
proiecte de cooperare. 

Implementarea planului presupune cooperare între toti factorii responsabili locali, respectiv 
administratia publica locala, institutii descentralizate si deconcentrate de la nivelul judetului, agenti 
economici, organizatii neguvernamentale si societatea civila, precum si o strânsa colaborare cu alti 
parteneri din tara si din strainatate. 

În ceea ce priveste scopul pe termen scurt al acestui plan, acesta este de a pune la dispozitia 
autoritatilor locale si a celorlalte institutii din judet un instrument de lucru care sa faciliteze 
dezvoltarea, promovarea si implementarea unor proiecte ce vor contribui la dezvoltarea durabila a 
GAL Valea Muntelui. 

Scopul pe termen lung al planului este de a contribui la transformarea GAL-ului într-o zona cu 
un caracter distinct si cu o economie viabila, capabil sa ofere locuitorilor conditii de trai mai bune, 
într-un mediu curat si sanatos. 

 
 
II.1 Lista localităŃilor cuprinse în teritoriu 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexa 3 - Lista localităŃilor 
        

Teritoriu :     
        

Numele localităŃii Nr. locuitori SuprafaŃa 
totală 

Densitate Codul comunelor 
INSSE 

Comune Oraşe Sate Din 
oraşe 

Total 
teritoriu 

km2 loc./km2 

21007 Agas       6.723 210 32 
21123 Asau       7.533 307 25 
21597 Brusturoasa       3.550 110 32 
22166 Dofteana       10.922 174 63 
22380   Darmanesti   14.762 14.762 272 54 
22718 Ghimes-

Faget 
      5.340 164 32 

23975 Palanaca       3.783 93 41 
24631 Poduri       8.242 73 113 
Total       14.762 60.855 1.404 43 

% locuitori oraşe 
din total locuitori 
(≤25%) 

- - - 24 - - - 
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II.2 Planul de dezvoltare locală 
PARTEA I:  Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic 
II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică  

II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine,…) 

GAL Valea Muntelui  este constituit din 8 
unităŃi administrativ teritoriale situate în 
partea de N–V a judeŃului Bacău, în zona 
montană şi de deal şi în bazinul râului Trotuş. 
Prin acest Ńinut trece pasul Ghimeş - Palanca, 
calea ferată de legătură între Transilvania şi 
Moldova.  
Spre vest, unde se învecinează cu judeŃele 
Harghita şi Covasna, hotarul urmăreşte în 
general cumpăna de ape dintre bazinul 
hidrografic al Trotuşului, iar spre nord, se 
învecinează cu judeŃul NeamŃ. 
 
 
SuprafaŃă GAL:  140.380, 57 ha 
                               (1.403,80 km²)   
 

- relief (forme, pondere – suprafaŃă 
etc.); 

Relieful teritoriului GAL Valea Muntelui 
aparŃine zonei de munte (cu culmi şi 
depresiuni care aparŃin grupei MunŃilor 
Trotuşului) şi de deal, fiind foarte variat şi 
complex. Zona MunŃilor Trotuşului se 
încadrează în marea unitate geomorfologică a 
CarpaŃilor Orientali, subunitatea MunŃilor 
Tarcăului. Sunt munŃi de înălŃime mijlocie, 
altitudinea medie fiind de 1000 – 1200 m, 

culmile mai importante nu depăşesc 
decât, în câteva vârfuri, 1600 m. 
Valea Trotuşului, care îi străbate de 
la NV la SE, îi împarte în:  

• în N - MunŃii Goşmanu şi 
MunŃii Tarcău;   

• în V - MunŃii Ciuc; 
• în S – MunŃii Nemira. 

MunŃii Nemira sunt mai înalŃi şi 
sunt alcătuiŃi dintr-o culme 
principală care depăşeşte 1600 m 
(Nemira Mare - 1649 m şi Şandru 
Mare - 1600 m), abrupturi, vârfuri 
şi şei. 
Alte caracteristici ale reliefului 
zonei Gal Valea Muntelui sunt: 

• văile cu chei şi bazinete (pe Uz, Poiana Uzului şi Valea Uzului; pe Oituz, Poiana Sărată); 
• depresiunea tectonică Dărmăneşti, închisă în amonte şi în aval de defileurile Goioasa - Straja, 
şi respectiv Bogata; 

• lunca extinsă a Trotuşului încadrată de diferite nivele de terasă. 

Total 
suprafată 

unitate 
administrativ 

teritorială 

Nr. 
crt. 

Denumirea unitătii 
administrativ 

teritoriale 

(ha) (km²) 
1 Agas 21.040,00 210,40 
2 Asau 30.745,00 307,45 
3 Brusturoasa 10.990,00 109,90 
4 Dofteana 17.398,00 173,98 
5 Darmanesti 27.192,62 271,92 
6 Ghimes-Faget 16.445,00 164,45 
7 Palanaca 9.300,00 93 
8 Poduri 7.269,95 72,69 

TOTAL 140.380,57 1.403,80 
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Partea vestică a zonei este o depresiune ramificată pe mai multe văi largi (Depresiunea Trotuşului), 
încadrată de MunŃii Oituzului sau ai Tarcăului, la apus (munŃi de înălŃime mijlocie şi cu cele mai joase 
pasuri din toŃi CarpaŃii Răsăriteni: Oituz, Uz, Ghimeş, etc.), iar la răsărit, de dealurile subcarpatice.  
MunŃii cu înalŃime mijlocie şi joasă din vest, fac parte din lanŃul CarpaŃilor Orientali şi au direcŃia 
predominantă NV - SE. Sunt alcătuiŃi din fliş cretacic şi paleogen şi se prezintă sub forma unor culmi 
prelungite. Acestea sunt mai înalte în partea de nord şi de sud, prezentând între ele  posibilitatea de 
instalare a unei reŃele hidrografice transversale şi înlesnirea legăturilor dintre Moldova şi Transilvania.  
Depresiunea Dărmăneşti prezintă caracteristicile unei aşezări de deal, destul de accidentată, dominată 
de o zonă de munte în partea vestică a teritoriului administrativ, care face parte din marea unitate a 
CarpaŃilor Orientali, subunitatea munŃilor Trotuş - Oituz şi a depresiunii Dărmăneşti, reprezentând o 
subunitate geomorfologică bine individualizată, dominată de munŃii Nemira şi Ciucului. 
Relieful oraşului Dărmăneşti este dispus în amfitreatru coborând în trepte dinspre rama montană 
înconjurătoare, formată din culmile Nemirei, Farcului, Ciucului şi Lapoşului, către albiile râului Trotuş 
şi a pîrâului Uz, care formează diferite terase. 
Terasele inferioare, care se găsesc între 5 - 20 m altitudine, şi cele reprezentate de lunci, la 5 - 6 m faŃă 
de talvegul Trotuşului şi Uzului, sunt cele mai favorabile aşezărilor omeneşti. 
Teritoriul comunei Poduri, comună care face parte din GAL Valea Muntelui se află în zona care 
corespunde geologic subunităŃii de contact dintre flişul marginal al CarpaŃilor Orientali şi SubcarpaŃi. 
Din punct de vedere al relifului, teritoriul comunei face parte din zona colinară situată între apa 
Tazlăului Sărat şi plaiul Muntelui Ghica, aspectul general fiind al unor coline fragmentate de văi. 
Vaile sunt adanci şi înguste, cu pereŃii stâncoşi. Astfel că, d.p.d.v al reliefului, teritoriul comunei se 
întinde pe 2 zone distincte: 

• zona CarpaŃilor Orientali - Culmea BerzunŃi; 
• zona Depresiunii Subcarpatice a Tazlăului. 

Zona Depresiunii Tazlaului este reprezentată sub forma unor dealuri şi coline cu spinări largi sau 
înguste, cu altitudinea cuprinsă între 420 - 450 m. 
Aspectul general este al unui relief foarte frământat, puternic afectat de eroziuni. AcŃiunea agenŃilor 
externi, şi în special a apelor curgătoare a modificat relieful iniŃial al teritoriului GAL Valea Muntelui. 
 

- reŃeaua hidrografică 
ReŃeaua hidrografică din judeŃul Bacău are o lungime totală de 2513 km, iar râului Trotuş ii revin 143 
km. 
Pe teritoriul GAL Valea Muntelui cel mai important râu este Trotuşul care drenează toată această zonă 
de munte şi aproape în întregime zona subcarpatică. ReŃeaua hidrografică este bogată, cu un debit 
relativ mare. Zona  are bogate pânze de ape subterane cu niveluri hidrostatice foarte variate în raport 
cu natura substratului petrografic, individualizându-se trei zone: 

• zona muntoasă cu o reŃea hidrografică deasă; 
• zona subcarpatică cu o reŃea mai rară, permanentă, dar cu un regim al scurgerii mai neregulat; 
• zona de podiş cu o densitate mai mică şi un caracter torenŃial pronunŃat al tuturor râurilor. 

Dintre afluenŃi râului Trotuş, unii au caracter permanent pe parcusul anului iar alŃii au caracter 
temporar: Bolovăniş, Tarcău, Popoiu, Ciugheş, Scurtului, Pârloage, ArşiŃei, Cuchiniş, Huşca, Ponciş, 
Gloambeş, Podiş, MoşneguŃa, Ardeleni, Poşteni, Bisericii, Cesăreni, Păliştăneni, Iloaia, PurcareaŃa 
Mare, Lupului, SulŃa, Asău, Ciobănuş, Uz, Dofteana, Camenca, BărzăuŃa, Izvorul Alb, Groza, Izvorul 
Negru, Ciunget. 
Pîrâul Asău traversează comuna Asău de la nord la sud, colectând apele altor pâraie de munte de mai 
mică importanŃă ca: Izvorul Alb, Asăul Mic, Tulbure, Iacov, Pietros, Sociuri, Santa Mare, Agăştini, 
Nogea. 
Pîrâul Ciobănuş izvorăşte din munŃii Ciucului şi primeşte multe pârâiaşe de munte, până la vărsarea în 
Trotuş: Muieruş, Drăgotei, Lapoş, Cocoziş, Năstase. 
Datorită structurii rocilor din zona montană (şisturi cristaline care nu permit infiltrarea apei în sol) cât 
şi a precipitaŃiilor abundente, aceste cursuri de apă nu au un regim permanent în tot timpul anului. 
Văile acestor ape sunt înguste, cu pante accentuate, afectate puternic de spălări şi alunecări. 
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Pe teritoriul oraşului Dărmăneşti, cel mai important afluent al râului Trotuş este pârâul Uz care,  
izvorăşte din MunŃii Bodocului şi traversează oraşul de la de la vest la est. 
Trotuşul mai primeşte pe teritoriul localităŃii Dărmăneşti apele pâraielor Lapoş, Dărmăneasca, Maşcaş, 
Plopu şi Păgubeni. 
Pîrâul Uz pe teritoriul oraşului Dărmăneşti primeşte pe dreapta afluenŃii: Bârzăuta, Izvoarele, Secătura 
Farcului, Izvorul Alb, Groza, Tulburea, Pivniceri, Izvorul Negru, Sindrilie; iar pe stânga: Bente, Rata, 
Moghioroş, Coporaia, Nasolea, Răchitiş 1, Răchitiş 2, Plopu, Dârman, Alunul, pârâul Tâlharului, 
Maftei, Sălătruc, Chitici, pârâul Câmpului şi Boiştea. 
Pe teritoriul oraşului Dărmăneşti sunt trei lacuri: 

• Lacul Pufu este cel mai vechi şi s-a creat într-o excavaŃie a scoarŃei pământului; are o adâncime 
de 3 m, o suprafaŃă de aproximativ 2 ha şi se menŃine mereu plin la o altitudine de 500 m faŃă 
de nivelul mării pe dealul Poiana Stânei; 

• Lacul Bălătău care, a fost un lac de baraj natural format prin alunecarea unor versanŃi            cu 
păduri de pe Plaiul Focul lui Ivan şi s-a oprit în Plaiul Costea, zăgăzuind pârâul Izvorul            
Negru. Închiderea pârâului a avut loc în anul 1883, an cu ploi mari şi îndelungate, când            
straturile superioare în grosime de aproximativ 40 m au alunecat pe gresia îmbibată de  

           apă;  
• Lacul de acumulare Poiana Uzului, lac artificial format prin zăgăzuirea apelor Uzului în 1973, 

odată cu construirea barajului de la Poiana Uzului, în primul defileu al Uzului între Dealu 
Mare, pe dreapta, şi CăpuŃeanu, pe stânga. Barajul a fost construit între 1965 – 1973, lung de 
500 m, înalt de 80 m, iar lăŃimea la bază fiind de 74,1 m.  

Pe teritoriul comunei Poduri cele mai imortante cursuri de apă sunt Tazlăul Sărat şi pâraiele: Cernu, 
Valea Şoşii şi Sopa. În această zonă se găsesc multe izvoare sărate pe care populaŃia le foloseşte pentru 
conservarea unor produse alimentare. ExistenŃa izvoarelor sărate explică prelungirea stratului de 
clorură de sodiu, pe sub culmea BerzunŃi, de la Salina Târgu Ocna. 
Pânza de apă freatică înregistrează adâncimi diferite în funcŃie de relief, variind între 2 – 32 m, pe 
versanŃi; pe terasele inferioare pânza freatică se găseşte la 2 – 5 m adâncime. 

 
- clima predominantă (temperatură, umiditate etc.); 
Zona GAL Valea Muntelui se încadrează într-un climat montan care se caracterizează prin ierni 

lungi, geroase, cu precipitaŃii bogate sub formă de ploaie şi zăpadă de peste 1000 mm pe an, cu peste 
100 de zile de acoperire a solului cu zăpadă.  

Temperatura medie a lunii iulie este de 16° C, iar cea a lunii ianuarie este de  şi de -5° C.  
O notă deosebită o dă valea largă a Trotuşului cu frecvente inversiuni de temperatură. Aici, apar 

iarna, insule de aer rece, şi vara, insule de aer cald, cu 5-7° C mai ridicate decât în munŃii care 
înconjoară valea Trotuşului. Datorită adăpostirii, cantitatea precipitaŃiilor este mai redusă (600 – 700 
mm anual). PrezenŃa pădurilor în această zonă întreŃine constant o atmosferă umedă.  În ultimii 3 ani s-
au constatat cantităŃi record de precipitaŃii, ceea ce a condus la inundarea  gospodăriilor şi a 
terenurilor.  

Vânturile dominante cele mai frecvente sunt din direcŃiile nord – vest şi vest şi se înregistrează în 
mod frecvent în lunile de iarnă spre primăvară (februarie – martie), având viteze medii de 3,4 – 3,8 
m/sec. 

Comuna Dofteana, situată nn aval de depresiunea Dărmăneşti, în culoarul râului Trotuş, la 
confluienŃa cu pârâul Dofteana, are nuanŃe climatice diferite. Climatul este temperat continental 
intramontan, supus influienŃelor maselor de aer reci arctice, iarna; şi a maselor de aer cald de tip 
mediteranean, vara.  

Din analiza datelor meteorologice pe un număr mare de ani, înregistrate la StaŃia Meteorologică Tg 
Ocna, au rezultat următoarele concluzii:  
- radiaŃia solară variază între 110 Kcal/m² - 115Kcal/m² ; 
- temperatura medie multianuală are valori de + 9,7° C;  
- temperatura maximă absolută din ultimii 25 ani este de +38,8° C, în iunie 2000;  
- temperatura minimă absolută din ultimii 25 ani este de -26,7° C, în ianuarie1985.  
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Depresiunea Dărmăneşti şi valea largă a Trotuşului cu frecvente inversiuni de temperatură 
imprimă o notă deosebită în climatul montan. Clima în depresiune este condiŃionată de peisajul 
geografic, de dispunerea reliefului în trepte, în terase, cu deschidere spre sudul şi sud-estul bazinului 
Trotuşului, de barajul şi Lacul Poiana Uzului. Depresiunea Dărmăneşti are un climat temperat 
continental, de adăpost, care se manifestă prin temperaturi de -5° C, până la +4° C şi, prin valoarea 
scăzută a precipitaŃiilor, ca urmare a maselor de aer care coboară spre depresiune. În general, bazinul 
Dărmăneşti este caracterizat prin ierni blânde şi toamne lungi, fapt care explică prezenŃa viŃei-de-vie 
până la altitudinea de 350-450 m faŃă de nivelul mării. 

Vânturile mai des simŃite în depresiune sunt brizele de munte, vânturile de vest şi crivăŃul. 
 
Lista UAT pentru încadrarea în zona geografică 

 
Unitate administrativ 

teritorială SIRSUP Formă de relief 
Agăş 21007 munte 
Asău 21123 munte 
Brusturoasa 21597 munte 
Dărmăneşti 22166 munte 
Dofteana 22380 munte 
Ghimeş-Făget 22718 munte 
Palanca 23975 munte 
Poduri 24631 deal 
Indicele de ariditate (R) ca raport între suma precipitaŃiilor anuale şi evapotranspiraŃia potenŃială 
(P/ETP) defineşte următoarele tipuri de zone: hiperaride (R<0,05), aride (0,05 R 0,20), semiaride (0,20 
R 0,50), uscate - sub-umede (0,50 R 0,65) si umede R 0,65.  
Din acest punct de vedere Zona GAL Valea Muntelui se încadrează cu patru comune în zona 
semiaridă, iar celelalte patru comune depăşesc cu puŃin limita de încadrare în zone uscate-subumede. 
 

Unitate 
administrativ 

teritorială 

Cod 
SIRSUP 

Longitudine Latitudine Indice ariditate 

Agăş 21007  26,159  46,468  53,31248791 
Asău 21123  26,3593  46,5239  41,62071655 
Brusturoasa 21597  26,2042  46,569  51,04222773 
Dărmăneşti 22166  26,3601  46,3293  42,28803385 
Dofteana 22380  26,4722  46,3005  42,28803385 
Ghimeş-Făget 22718 26,0714  46,6232 52,00038495 
Palanca 23975  26,0903  46,5196  52,00038495 
Poduri 24631  26,5696  46,4586  34,18861148 

 
(Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ teritorială, şi identifică prin 
codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităŃilor administrativ-teritoriale" publicat de 
Comisia NaŃională pentru Statistică) 
Conform listei UAT incluse in Zona Montana Defavorizata din Anexa 4,  teritoriul GAL Valea 
Muntelui are 7 UAT:Agas, Asau, Brusturoasa, Darmanesti, Dofteana, Palanca, Ghimes Faget(anexa 4-
uat a se anexa) 
Conform listei UAT eligibile in cadrul Pachetului 1,, pajisti cu Inalta Valoare Naturala,, si Pachetului 
2 ,, Practici agricole traditionale,, din Anexa 5(zone HNV),  teritoriul GAL Valea Muntelui are 7 UAT 
NUTS5 , zona eligibila in cadrul Masurii 214 Plati de agro-mediu:Agas, Asau, Brusturoasa, 
Darmanesti, Dofteana, Palanca, Ghimes Faget(anexa 5-uat a se anexa) 
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- principalele tipuri de sol predominante; 
 

Complexitatea interacŃiunii factorilor şi proceselor pedogenetice se reflectă în complexitatea 
învelişului de sol rezultat. Transformarea şi migrarea diferită a substanŃelor organice şi minerale induc 
diferenŃieri specifice pe orizontală ca tipologie şi pe verticală ca morfologie. 
Cu toate că procesele pedogenetice şi urmările lor se intrepătrund, analiza condiŃiilor de mediu 
specifice zonei GAL VALEA MUNTELUI arată  o diferenŃiere a procesului pedogenetic faŃă de alte 
regiuni cu condiŃii de mediu diferite.  
În zona GAL VALEA MUNTELUI principalele categorii de procese pedogenetice prezente sunt: 
acumularea biologică, argiloiluvierea, alterarea cambică, gleizarea, pseudogleizarea şi procesul vertic. 
În zona GAL VALEA MUNTELUI, din suprafaŃa totală de 382.485 ha de terenuri agricole, a fost 
făcută cartarea suprafeŃei de 38.450 ha. 
 
Solurile existente în zona GAL VALEA MUNTELUI, conform  Sistemului Român de Taxonomie a 
Solurilor, ediŃia 2003 (SRTS), aparŃin claselor: 

� Cernisoluri – soluri cu acumulare de humus; 
� Luvisoluri – soluri cu evoluŃie monofazică; 
� Cambisoluri – soluri cu o evoluŃie care stagnează între molisoluri şi argiluvisoluri; 
� Pelisoluri – soluri care s–au dezvoltat pe argile; 
� Protisoluri – soluri tinere menŃinute de acŃiunea proceselor denudaŃionale, în stadiu incipient 

de evoluŃie, formate pe aluviuni grosiere. 
O caracteristică particulară a zonei GAL VALEA MUNTELUI este extinderea rapidă a suprafeŃelor de 
terenuri din clasa protisolurilor, tipul erodosol, sol excesiv erodat sau decopertat de unul sau mai 
multe orizonturi, astfel încât orizonturile rămase nu permit încadrarea lui la un anumit tip de sol. În 
unele locuri, profilul de sol a fost practic înlăturat intergral de eroziunea accelerată care a scos la 
suprafaŃă materialul parental.  
 
Tipurile de soluri din zona GAL VALEA MUNTELUI sunt prezentate în cele 2 tabele. 
  
 

Terenuri agricole – tipuri de sol 
 

 

 
 
 
 

 

Comuna 

TOTAL 
SUPRAF

AłĂ 
(ha) 

TOTA
L  

CART
AT 
(ha) 

LS RS AS EN CZ FZ RZ EC DC EL 

Ghimeş 16443 8073 305 299 145 - - - - 2378 2326 - 

Palanca  9301 4156 373 566 146 - - - - 910 1260 - 

Agăş  21040 7669 419 429 175 - - - - 2845 2208 - 

Brusturoasa  10990 2832 204 425 96 - - - - 356 748 - 

Dărmăneşti  270043 6529 80 379 724 10 - 133 - 850 550 398 

Dofteana  17397 4376 94 1148 354 2 - 53 - 849 61 630 

Poduri 7271 4815 50 922 540 - - 176 - 265 - 1270 

Asău 30.745 5218 1190 182 110 77 - - - - 188 50 
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Comuna 
TOTAL 

SUPRAFAłĂ 
(ha) 

TOTAL  
CARTAT 

(ha) 
LV AL PP PD CD PS VS GC SG ER 

Ghimeş 16.443 8073 870 107 1000 355 33 - - - 255 - 

Palanca  9.301 4156 208 50 228 149 45 - - - 159 62 

Agăş  21.040 7669 800 118 212 180 - - - - 268 15 

Brusturoasa  10.990 2832 419 45 270 150 29 - - - 90 - 

Dărmăneşti  270.043 6529 2622 67 659 43 - - - 14 - - 

Dofteana  17.397 4376 1970 165 - 28 - - - - 12 10 

Poduri 7.271 4815 1365 144 - - - - - 23 - 60 

Asău 30.745 5218 790 160 170 157 - - - - 188 40 

Conform Studiului de Mediu anexat 
 
Legenda: 

    LS – litosol     LV – luvosol 
     RS – regosol    AL – alosol 
     AS – aluvisol    PP – prepodzol     
     EN – entiantrosol    PD – podzol 
     CZ – cernoziom    CD –criptopodzol   
     FZ – faeoziom    PS – pelosol 
     RZ – rendzina    VS –vertosol 
     EC – eutricambisol    GC –gleisol 
     DC – districambisol   SG –stagnosol 
     EL – entrosol    ER –erodosol 
 
 
 

- resursele naturale (din sol, apă, aer etc.); 
În comuna Palanca  există izvoare cu ape sulfuroase, aflate în zonele pâraielor:  Sant, Ciocan,  

Ilioaiei. Localnicii susŃin că în Satul Popoiu, în punctul “La Stânca” (Balcanu), a fost o baie populară, 
proprietate a moşierului Ghica care, în timpul războaielor a fost distrusă. După 1989 s-au făcut 
investigaŃii de către un Institut de Cercetări de specialitate, din Bucureşti, ajungându-se la concluzia că 
aceste ape au proprietăŃi similare apelor de la Băile Felix, dar, nu s-au  găsit fondurile necesare pentru 
realizarea investiŃiei. 

 
 

Resursa naturală Localizare PosibilităŃi de valorificare 
Diversitatea peisajului (diversitatea 
formaŃiunilor geomorfologice - Muntele 
Nemira, Depresiunea Dărmăneşti, văi, 
lunci, stâncării) şi biodiversitatea zonei 
(situri Natura 2000, arii naturale 
protejate de interes naŃional, ecosisteme 
complexe şi foarte diverse: tipuri de 
habitate, specii de plante şi animale 
protejate, inclusiv la nivel comunitar, 
habitate şi specii prioritare) 

 
Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

 
ECOTURISM – formă durabilă de 
turism bazată pe natură, care 
furnizează oportunităŃi vizitatorilor 
pentru a învăŃa şi înŃelege natura şi 
mediul cultural, precum şi, importanŃa 
conservării biodiversităŃii şi a culturii 
locale. 

Fauna sălbatică (specii: urs, lup, râs, 
pisică sălbatică, căprior, cerb, mistreŃ, 

 
 

VÂNĂTOARE şi TURISM  ÎN 
NATURĂ generate de dorinŃa pentru 
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cocoş de munte)  
 
 
 
Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

noutăŃi, curiozităŃi, de cercetare, şi 
înglobează toate formele de turism 
(de masă, de aventură, cultural, 
ecoturismul) în care sunt folosite 
resursele naturale: 
-  Vizite pentru observarea  
    caracteristicilor importante ale 
    vieŃii sălbatice  (păsări,  
    mamifere, migraŃii, peisaje,  
    specii rare); 
-  DrumeŃii; 
-  Sporturi specifice cadrului  
   natural; 
-  ActivităŃi şi experienŃe inedite  
   total dependente de natură.  

Produsele ecologice accesorii pădurii 
(fructe de pădure, ciuperci, plante 
medicinale, plante aromatice, etc.) 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

Recoltarea, achiziŃia, prelucrarea, 
valorificarea, certificarea şi 
etichetarea produselor ecologice    

 
Păşunile şi fâneŃele naturale de mare 
valoare 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

ObŃinerea, prelucrarea, 
valorificarea, certificarea şi 
etichetarea produselor animale 
ecologice    

Pietriş şi nisip Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL  

 
ExtracŃie şi valorificare în construcŃii 

 
Apele de suprafaŃă (Trotuş, Uz, 
BărzăuŃa, Izvorul Alb, Groza, Izvorul 
Negru, Dofteana,  Ciunget, etc.) 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

 
Valorificarea ihtiofaunei şi 
înfiinŃarea păstrăvăriilor  

 
Izvoare cu efecte terapeutice 

Comunele: Ghimeş, 
Brusturoasa, Agăş 
Palanca,  Dofteana 

Amenajare şi valorificare pentru 
tratarea unor afecŃiuni şi agrement 

Resurse ale subsolului  (gaze naturale, 
petrol) 

Dofteana, 
Dărmăneşti, Poduri 

ExtracŃie, prelucrare, valorificare 

 
- vegetaŃia (peisajul natural şi cultivat etc). 

 
Clima si relieful regiunii GAL Valea Muntelui crează condiŃiile dezvoltării unei vegetaŃii de tip 
montan alcatuită din păduri, păşuni şi fâneŃe. 
 
Pădurile ocupă cea mai mare suprafaŃă, fiind reprezentative şi alcătuite în special din păduri de 
conifere şi foioase. 
 
Ponderea suprafeŃei de păduri, păşuni şi fâneŃe, din totalul suprafeŃei GAL Valea Muntelui 
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Fond forestier

Păşuni şi fâneŃe

Alte folosinŃe

 
Conform Studiului de Mediu anexat 

 
Pădurea este situată  altitudinal între 1550 - 400 m, fiind reprezentată de etajului montan de 
molidişuri, montan de amestecuri, şi premontan de făgete, speciile lemnose caracteristice acestor 
tipuri de pădure sunt: 

• Etajul boreal al răşinoaselor începe în jur de 1550 m, cu păduri de pin (Pinus sylvestris), brad 
(Abies alba), molid (Picea abies) care, coboară până la 1300 m, pe versantul vestic, şi 1400 m, 
pe versantul estic. Etajul boreal se caracterizează prin prezenŃa pădurilor de conifere unde 
speciile reprezentative sunt cu stabilitate redusă, majoritatea fiind migratoare. 

• Pe versantul estic, între 1400 - 1100 m se întind păduri de amestec. 
• Etajul nemoral al pădurilor de foioase începe de la 1100 m cu subetajul superior al făgetelor 

amestecate cu răşinoase şi coboară până la 700 m altitudine, cu făgete pure sau în amestec cu 
carpen. Acest etaj este cel mai extins şi se suprapune făgetelor cu specific ierunca. 

• Subetajul inferior al gorunetelor este reprezentat prin păduri de gorun (Quercus petraea), 
      stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus) şi paltin (Acer pseudoplatanus).  
• La altitudini mai mici, de 700 - 500 m, se întâlnesc arbuşti fructiferi: alunul (Coryllus avelana), 

cornul (Cornus mas), măceşul (Rosa canina) şi porumbarul (Prunus spinosa). 
• În zona Lacului Bălătău şi a luncilor s-au instalat aninişurile (Alnetum) si stufărişurile.  

În păşuni şi fâneŃe speciile erboase sunt reprezentate de:  păiuş roşu (Festuca rubra), taposica 

(Nardus stricta), iarba vântului (Agrostis tenuis), sânziene de munte (Asperula capitata), etc. 

Datorită condiŃiilor foarte diverse de habitat, fauna este foarte diversificată, cuprinzând numeroase 
specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele sunt specii endemite, rare, 
periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar şi/sau naŃional. 

• Sunt prezente 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, 

Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: Orchestes 

fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana. 
• Reptile şi amfibieni: şopârla de munte (Lacerta vivipara), salamandra (Salamandra 

salamandra), vipera (Vipera berus), tritonul de munte (Triturus alpestris),  tritonul comun 

(Triturus vulgaris), buhaiul de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), 

broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea), şarpele orb (Anguis 

fragilis), şopârla (Lacerta agilis), guşterul 

• (Lacerta viridis). 

• Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăvul indigen (Salmo truta fario), boiştean (Phoxinus 

phoxinus), zglavoc (Cottus gobio), lipan, scobar, clean şi mreană. 
• Păsări: cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca sau găinuşa de munte (Tetrastes 

bonasia), mierla (Turdus merula), forfecuŃa (Laxia curvirostra), piŃigoiul de brădet (Parus 

ater), ciuful de pădure (Asio otus), uliul găinilor (Accipiter gentilis), cucuveaua (Athene 

noctua), bufniŃa (Bubo bubo), ciocănitoarea pestriŃă (Dendrocpus major), cucul (Cucullus 

canorus), pupăza (Upupa epops), coŃofana (Pica pica), sitarul (Scolopacs rusticela), mierla 

(Turdus nerula), etc. 
• Mamifere: urs (Ursus arctos), mistreŃ (Sus scrofa), jder (Martes martes), râs (Lynx lynx), lup 

(Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), veveriŃă (Sciurus vulgaris), cerb carpatin (Cervus 

elaphus), căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus). 

67,99% 

21,23% 

10,78% 
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Legenda 
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II. 2.1.2 HărŃi – planul localizării teritoriului  
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Harta 1: Zona Gal Valea Muntelui se afla in partea de Nord - Vest a judetului Bacau, fiind 
traversata de la N-V la S-E de drumul national DN 12A si de la V la E de drumul national 
DN 2G. Magistrala CFR 501 Adjud-Onesti-Comanesti-Ghimes-Siculeni traverseaza zona de 
la S la N-V si are o lungime de 150 de km de cale ferata electrificata pe toata distanta. Un 
important aspect al acestei linii o reprezinta strabaterea raului Trotus, care curge de la N-V 
spre S. De asemnea aceasta linie traverseaza pasul Ghimes. 
Legatura intre localitatile ce compun GAL Valea Muntelui se face atat terestru cat si feroviar, 
prin intermediul cailor de comunicatie amintite mai sus. 
Harta 2: Zona GAL Valea Muntelui se afla in partea de N-E a Romaniei(Moldova), judetul 
Bacau. Marile orase aflate in apropierea zonei sunt Onesti, Bacau, din judetul Bacau, 
Miercurea-Ciuc in judetul Harghita, Sfantul Gheorghe si Tirgul Secuiesc din judetul 
Covasna, Tecuci din judetul Galati, Roman si Piatra Neamt din judetul Neamt. Legaturile cu 
marile orase se realizeaza prin drumul judetean DJ 123, drumurile nationale DN 12A, DN 
2G, drumul european E85 si magistralele de cai ferate 501 si 400. 
Infrastructura rutiera si feroviara este nemodernizata. 

 

II.2.1.3 PopulaŃie – demografie 

Tabel 1: Populatia stabila GAL , pe sexe, localitati, total  GAL si judet  

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
Populatia 
• Profil demografic  

Conform  Anuarului Statistic al judetului Bacau editia 2010  si a datelor publicate de 
Directia Judeteana de Statistica Bacau , la 1 ianuarie 2010  populatia  stabilla totala a GAL-
ului este  60.855 locuitori reprezentand 15,51% din totalul populatiei rurale din judetul 
Bacau. Evolutia demografica a populatiei la nivelul GAL-ului la inregistrat o crestere in 
perioada 2003-2010 cu mici variatii in interiorul fiecarei comunitati. O evolutie demografica 
pozitiva au inregistrat comunitatile Asau, Darmanesti si Poduri, in timp ce comunitatile Agas, 
Brusturoasa, Dofteana, Palanca si Ghimes Faget au inregistrat o evolutie demografica 
negativa. De remarcat este faptul ca comunitatile Palanca si Ghimes Faget au avut o evolutie 
demografica negativa, insa in anul 2010 acestea au inregistrat o evolutie demografica 
pozitiva. 

Avand in vedere suprafata de 1.403,80 km² si numarul de 60.855 locuitori, rezulta ca 
densitatea populatiei in teritoriul GAL Valea Muntelui este de 43,35 loc./km² . 

Ponderea populatiei fiecarei comunitati membre a GAL-ului in totalul populatiei 
GAL-ului este  reprezentata in tabelul nr.2 ,  din cele 8 comunitati ale GAL-ului , cei mai 
multi locuitori fiind concentrati in orasul Darmanesti (24,26%), iar cei mai putini in  
comuna Brusturoasa (5,83%) (Tabel 2) 

 

PopulaŃie 2005 2009 

EvoluŃi
e/ 

Regresi
e 

Soldul 
migrării 

extern 

Soldul 
natural 
(natalita

tea-
mortalit

ate) 

Sub 14 
ani  

2009 

Peste 60 
ani  

2009 

PopulaŃia 
activă 

(persoanel
e între 14 -
60 de ani)  

Şomaj 

Total 60.324  60.029 -295  -4365  -101  5082  9118  26257 3226  

% 100 100 0.48 7.24 0.17 8.46 15.19 43,74 12,28 
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Structura pe sexe 
 

Structura  pe sexe a populatiei, evidentiaza  o repartizare echilibrata a acesteia  la 
nivelul GAL-ului. Astfel, la 1 iulie 2009  populatia masculina  este de 30.770 persoane 
(50,56% )  si  populatia  feminina este de 30.085 persoane (49,44%). Conform 
procentelor, ponderea este detinuta de populatia de sex masculin.     

        
Structura pe grupe de varste 

 
Structura  pe grupe de varste a populatiei GAL-ului evidentiaza procente mai mari 

pentru intervalul de varsta 31-60  ani (32,39%), urmat apoi de intevalul 21-30 ani (13,85%) si  
61-70 ani (12,23%). Comparand procentele pentru intervalele de varste 0-10 ani cu 
intervalele de varste 61 -70 ani si peste 70 ani, constatam faptul ca raportul este in favoarea 
celui de-al doilea interval ceea ce ar putea semnifica tendinta de imbatranire a populatiei. Cu 
toate acestea un aspect pozitiv este faptul ca populatia de varsta activa de munca reprezinta 
aproape 50% din totalul populatiei de la nivelul GAL-ului ( vezi Tabel 5 ). Contingentul de 
varsta din intervalele 11-30 ani reprezinta o resursa de munca  cu disponibilitati de calificare, 
recalificare si pentru pregatire profesionala, aspect care trebuie avut in vedere in proiectarea 
unei strategii de dezvoltare a comunitatilor rurale.  

Tinerii constituie insa o presiune pentru piata muncii si se impune ca la nivel de 
strategie crearea de locuri de munca sa reprezinte un indicator de rezultat si scop in acelasi 
timp. Pentru tineri sunt necesare de asemena masuri speciale de dezvoltare  si diversificare a 
activitatilor  de instruire in domenii ce valorifica resursele locale, masuri speciale de atragere 
si mentinere a tineretului in zona.  

Natalitatea 
Numarul de nascuti vii la nivelul comunitatilor din GAL a inregistrat fluctuatii in 

ultimii ani, cu o usoara tendinta de crestere catre anul 2009.  Rata natalitatii a inregistrat o  
usoara scadere la nivelul GAL-ului.  

 
Mortalitate 

In ceea ce priveste mortalitatea, aceasta  a inregistrat o usoara scadere fata de anul 
2005, cu toate acestea cifrele fiind mult mai mari fata de cifrele natalitatii. Se evidentiaza 
comunitati cu mortalitate ridicata in cifre absolute, respectiv: Dofteana, Darmanesti. In ceea 
ce priveste rata mortalitatii infantile se evidentiaza comunitatile Dofteana si Darmanesti cu un 
procentaj mai ridicat. Acest indicator exprima si calitatea serviciilor medicale de care 
beneficiaza  copilul in primul an de viata in  mediul rural.  

Sporul natural  
La nivelul anului 2009, sporul natural este negativ la nivelul GAL-ului, ca de altfel la 

nivelul intregii populatii rurale din judetul Bacau.  
 

Migratia interna 
a) Schimbari cu domiciliu / Soldul schimbarilor cu domiciliu  

La nivelul GAL-ului soldul schimbarilor  de domiciliu inteles ca diferenta intre 
numarul de stabiliri cu domiciliu si numarul de plecari cu domiciliu este pozitiv pentru 
urmatoarele comunitati:  Brusturoasa, Palanca, Poduri si negativ pentru urmatoarele 
comunitati: Agas, Dofteana si Darmanesti. 
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Migratia externa 
Datele furnizate de Anuarul statistic al  judetului Bacau evidentiaza doar persoanele 

care au parasit comunitatile de domiciliu cu acordul autoritatilor romane, pentru a-si stabili 
domiciliul in strainatate.  Mentionam insa ca aceste cifre nu ar exprima realitatea daca ne 
raportam la cifrele referitoare la numarul de copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, 
care sunt destul de mari. Mentionam ca aceste date au fost furnizate de cele 8 Primarii.( vezi 
Tabel 2.2.3. si 2.2.4) 

 
• Minoritati nationale  

In ceea ce priveste distributia etnica a populatiei de la nivelul GAL-ului, alaturi de 
romani se regaseste populatie de etnie rroma, maghiari, ceangai si germani. Dupa romani, 
populatia de etnie maghiara detine o pondere foarte importanta la nivel de GAL, in special in 
comunitatile Ghimes  (unde de altfel reprezinta si etnia majoritara),Faget si Agas. Populatia 
de etnie rroma reprezinta un procentaj relevant in comunitatile Darmanesti, Asau si Poduri.  
Mentionam ca cifrele referitoare la populatia de etnie rroma pot fi aproximative deoarece nu 
toti membrii acestei comunitati sunt inregistrati, declarati oficial rromi.   
 
• Religie 
 Populatia GAL-ului Valea Muntelui este o populatie predominant ortodoxa, exceptie 
facand comuna Ghimes Faget unde predomina populatia romano-catolica.  In toate 
comunitatile se  intalnesc  in acelasi timp si populatie romano-catolica, neo-protestanta 
(indeosebi in Dofteana) si alte religii.  
 
Comuna  2005 2006 2007 2008 2009 ( 1 

iulie) 
2010 

Asau       
Total  7.430 7.417 7.316 7.300 7.208 7.533 

Masculin  3.778 3.786 3.774 3.747 3.707 3.833 
Feminin 3.652 3.631 3.572 3.553 3.501 3.700 

       
Agas       

Total  6.787 6.804 6.787 6.772 6.710 6.723 
Masculin  3.359 3.373 3.357 3.338 3.317 3.335 
Feminin 3.428 3.431 3.430 3.434 3.393 3.388 

       
Brusturoasa       

Total  3.571 3.537 3.531 3.487 3.443 3.550 
Masculin  1.816 1.809 1.813 1.786 1.766 1.800 
Feminin 1.755 1.728 1.718 1.701 1.677 1.750 

       
Dofteana       

Total  11.169 11.180 11.201 11.196 11.241 10.922 
Masculin  5.650 5.636 5.639 5.638 5.651 5.562 
Feminin 5.519 5.544 5.562 5.558 5.590 5.360 

       
Darmanesti       

Total  14.370 14.340 14.371 14.336 14.684 14.762 
Masculin  7.180 7.136 7.165 7.151 7.345 7.339 
Feminin 7.190 7.204 7.206 7.185 7.339 7.423 
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Ghimes Faget       
Total  5.198 5.197 5.156 5.126 5.109 5.340 

Masculin  2.698 2.681 2.646 2.643 2.630 2.768 
Feminin 2.500 2.516 2.510 2.483 2.479 2.572 

       
Palanca       

Total  3677 3.637 3.613 3.552 3.502 3.783 
Masculin  1.866 1.848 1.838 1.806 1.780 1.930 
Feminin 1.811 1.789 1.775 1.746 1.722 1.853 

       
Poduri       

Total 8.122 8.108 8.169 8.142 8.132 8.242 
Masculin  4.189 4.181 4.201 4.180 4.190 4.203 
Feminin 3.933 3.927 3.968 3.962 3.942 4.039 
       
Total GAL 60.324 60.220 60144 59.911 60.029 60.855 
Populatia stabila a 
judetului  

723.518 721.411 719.844 718.125 716.176 716.260 

Urban  334.080 331.666 329.129 326.073 324.493 324.017 
Rural  389.438 389.745 390.715 392.052 391.683 392.243 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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 Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 

Tabel 2. Ponderea populatiei stabile pe comunitati in populatia totala a GAL-ului  
Comuna  Asau Agas Brusturoasa Dofteana Darmanesti Ghimes 

Faget 
Palanca Poduri Total 

GAL 
Total 

Populatie 
7.533 6.723 3.550 10.922 14.762 5.340 3.783 8.242 60.855 

% 12,38 11,05 5,83 17,95 24,26 8,77 6,22 13,54 100 
Conform studiului Analiza Sociala, anexat 



         GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 

  18   

Tabelul 3. Evolutia demografica – comunitati cu evolutie pozitiva  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Asau 7.430 7.417 7.316 7.300 7.208 7.533 
Darmanesti  14.370 14.340 14.371 14.336 14.684 14.762 
Poduri 8.122 8.108 8.169 8.142 8.132 8.242 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Tabel 4. Evolutia demografica – comunitati cu evolutie negativa 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Agas 6.787 6.804 6.787 6.772 6.710 6.723 
Brusturoasa 3.571 3.537 3.531 3.487 3.443 3.550 
Dofteana 11.169 11.180 11.201 11.196 11.241 10.922 
Palanca 3677 3.637 3.613 3.552 3.502 
Ghimes Faget 5.198 5.197 5.156 5.126 5.109 

* in anul 2010 aceste comunitati au inregistrat o crestere demografica 
Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Conform studiului Analiza Sociala, anexat  
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Tabel 5. Distributia pe sexe si grupe de varsta la nivel de GAL  
Grupe 
varsta 
barbati Total GAL 

(%) 

Grupe 
varsta 
femei Total GAL 

(%) 

 
 
 

(%) 
0–10 5,14 0-10 4,86 10  

11–20 5,91 11-20 5,74 11,65 
21–30 7,06 21-30 6,79 13,85 
31–60 16,36 31-60 16,03 32,39 
61–70 6,1 61-70 6,13 12,23 
71 + 3,66 71+ 3,83 7,49 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
 
Tabel 6 – Nascuti vii la nivelul GAL-ului  
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 64 87 71 83  
Agas  75 63 45 39 40 
Brusturoasa  53 54 37 60 60 
Dofteana 142 148 130 140 160 
Darmanesti  168 150 168 201 158 
Ghimes 
Faget 68 59 65 

59 
120 

Palanca 32 29 28 31 38 
Poduri  82 76 87 86  
Total GAL  684 666 631 699 576 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Tabel 7 – Rata natalitatii pe localitati la nivel de GAL ( nascuti vii la 1000ocuitori) 
   2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 8,6 11,7 9,6 11,3  
Agas  11,1 10,1 7,5 6,9 5,55 
Brusturoasa  15,9 11,7 11,2 12,5 17,4 
Dofteana 12,7 13,2 11,6 12,4 14,2 
Darmanesti  11,7 10,4 11,7 13,9 10,7 
Ghimes Faget 12,9 11,2 12,5 11,3 23,5 
Palanca 8,3 8,2 9,6 9,4 10,8 
Poduri  10,0 9,3 10,6 10,5  

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
 
Tabel 8 -Decedati la nivel de GAL     
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 80 106 93 100 86 
Agas  77 83 71 66 71 
Brusturoasa  51 34 44 61 44 
Dofteana 119 126 114 121  
Darmanesti  178 174 165 171 105 
Ghimes 
Faget 66 65 64 

67 
45 

Palanca 60 67 52 43 49 
Poduri  98 98 94 81  
Total GAL 
/ani  729 753 697 

 
710 400* 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
Tabel 9- Rata mortalitatii la nivelul GAL-ului  
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 10,7 14,2 12,6 13,6 11,9 
Agas  12,1 13,4 11,7 12,0 10,6 
Brusturoasa  17,3 11,5 14,9 18,1 12,8 
Dofteana 10,6 11,2 10,1 10,7  
Darmanesti  12,4 12,1 11,4 11,8 7,1 
Ghimes 
Faget 12,6 12,4 12,3 12,8 

8,8 

Palanca 16,9 19,6 16,2 14,2 14 
Poduri  12,0 12,0 11,5 9,9  
Total GAL 
/ani      

 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Tabel 10 Mortalitate infantila  
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau - 2 1 2 3  
Agas  1 1 1 2 - 
Brusturoasa  6 1 1 1 - 
Dofteana  3 3 3   4   53  
Darmanesti  2 3 7 5 6  
Ghimes 
Faget 1 - 3 1 1  
Palanca 2 - 1 - 1  
Poduri  3 1 - 2 - 
Total GAL 
/ani  18 11 17 

 
17 64 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
 
Tabel 11 Sporul natural la nivel de GAL  
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau -16 -19 -22 -17 - 
Agas  - 2 - 20 - 26 - 27 - 31 
Brusturoasa  2 20 - 7 - 1 16 
Dofteana 23 22 16 19 - 
Darmanesti  -21 38 -45 33 53 
Ghimes 
Faget 2 -6 1 

-8 
75 

Palanca - 28 - 38 - 24 - 12 - 11 
Poduri  -16 -22 -7 5 - 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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 Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
 
 
Tabel  12 Stabiliri cu domiciliu 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 72 93 82 108 3 
Agas  32 28 35 22 19 
Brusturoasa  7 5 5 5 7 
Dofteana 58 94 125 123  
Darmanesti  47 21 9 17 23 
Ghimes Faget 32 37 63 39  
Palanca 10 11 8 6 12 
Poduri  15 10 20 25 10 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Tabel 13- Plecari cu domiciliu  
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 66 96 142 122 - 
Agas  162 158 167 171 183 
Brusturoasa  2 2 8 2 1 
Dofteana 82 97 137 117 1000 
Darmanesti  714 487 652 581 276 
Ghimes Faget 33 56 62 58 - 
Palanca 9 7 6 5 3 
Poduri  10 8 5 6 7 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
 
 
Tabel 14 –Soldul schimbarilor de domiciliu  
  2005 2006 2007 2008 2009 
Asau 6 -3 -60 -14 - 
Agas  -130 -130 -132 -149 -164 
Brusturoasa  5 3 -3 3 6 
Dofteana -24 -3 -12 6 -1000 
Darmanesti  -667 -466 -643 -564 -253 
Ghimes 
Faget -1 -19 1 

-19 
- 

Palanca 1 4 2 1 9 
Poduri  5 2 15 19 3 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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Tabel 15 Migratia externa – Emigranti   
  2005 2006 2007 2008 2009 

Agas 310 258 318 
 

386 228 
Asau  1 2 1 - 50 
Brusturoasa  - 1 1 - 64 
Dofteana - 1 - 1 1000 
Darmanesti  - 1 3 - 2987 
Ghimes 
Faget - - - 

- 
0 

Palanca 25 35 40 
 

42 49 
Poduri  1 2 1 1 66 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
 
Tabel 16 – Minoritatile nationale  

Comuna Asa
u 

Agas 
 

Brusturoas
a 
 

Doftean
a 
 

Darmanest
i 
 

Ghime
s  

Faget 
 

Palanc
a 
 

Podu
ri 

Total 
GAL 

Romani 7371 6469 3500 10920 13198 2513 3783 8019 55773 
Romi 156 32 50 2 1550 24 0 217 2031 

Maghiari  6 221 0 0 11 2727 0 5 2970 
Ceangai  0 0 0 0 0 79 0 0 79 
Germani 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Altele 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
17 Tabel Religie 

Comuna Asau Agas 
 

Brusturoasa 
 

Dofteana 
 

Darmanesti 
 

Ghimes  
Faget 

 

Palanca 
 

Poduri Total 
GAL 

Ortodoxi  6203 2734 9422 12884 2192 2270 7826 43531 
Romano-
catolici 

 0 816 700 1728 3119 1493 8 7864 

Neo 
protestanti  

 0 0 800 150 0 1 100 1051 

Alte religii  520 0 0 0 29 0 0 549 
Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

 
18 Populatie scolara  

Comuna Asau Agas 
 

Brusturoasa 
 

Dofteana 
 

Darmanesti 
 

Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri Total 
GAL 

Prescolar 196 208 115 509 519 261 110 260 2178 
Primar  261 269 147 536 632 297 175 349 2666 

Gimnazial  271 285 138 492 714 284 180 412 2776 
SAM  - 19 26 22 540 - - 20 627 
Altele - - - - - 36 - - 36 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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19 Abandon scolar  
Comuna Asau Agas 

 
Brusturoasa 

 
Dofteana 

 
Darmanesti 

 
Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri 

Prescolar  - -  - - - - - 
Primar  - - 2 - - - - - 

Gimnazial  - - 4 - - - - 1 
SAM  - - 4 - - - 9 - 
Total  98%  10 20 - - 9 1 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
 

 Concluzionand datele prezentate in tabelele de mai sus, in cadrul acestui capitol, se 
observa urmatoarele caracteristici demografice principale pe intreg teritoriul GAL Valea 
Muntelui: 
− tendinta de imbatranirea a populatiei; 
− un exod al populatiei catre aglomerari urbane sau in afara granitelor tarii, datorita inchiderii 

capacitatilor industriale. 
 

II.2.1.4 Patrimoniu de mediu 

- Patrimoniul natural 
 

Relieful teritoriului GAL Valea Muntelui aparŃine zonei de munte (cu culmi şi depresiuni 
care aparŃin grupei MunŃilor Trotuşului) şi de deal, fiind foarte variat şi complex. Zona MunŃilor 
Trotuşului se încadrează în marea unitate geomorfologică a CarpaŃilor Orientali, subunitatea 
MunŃilor Tarcăului. Sunt munŃi de înălŃime mijlocie, altitudinea medie fiind de 1000 – 1200 m, 
culmile mai importante nu depăşesc decât, în câteva vârfuri, 1600 m. Valea Trotuşului, care îi 
străbate de la NV la SE, îi împarte în:  

• în N - MunŃii Goşmanu şi MunŃii Tarcău;   
• în V - MunŃii Ciuc; 
• în S – MunŃii Nemira. 
 
Din punct de vedere geologic, zona GAL Valea Muntelui aparŃine unităŃii flişului carpatic 

care este alcătuit, predominant, din formaŃiuni cretacice şi paleogene dispuse în pânze care se 
desfăşoară de la vest spre est. 

Petrografic, în această zonă, abundă faciesurile grezoase, grezo-şistoase şi şistos-calcaroase. 
Cea mai mare desfăşurare o au şistul grezos curbicortical cretacic şi faciesurile gresiei de Tarcău 
(paleogen). 

La exterior (semifereastra Oituz – Slănic), eroziunea a scos la suprafaŃă formaŃiuni argilo-
grezoase de vârstă aquitanian-helveŃian. 

Depresiunea Dărmăneşti este umplută cu conglomerate, gresii, nisipuri (sarmaŃian), gresii în 
alternanŃă cu argile şi marne (meoŃian) prinse în câteva cute. 

MunŃii Nemira sunt constituiŃi aproape în întregime din roci caracteristice flişului carpatic 
marginal în care abundă gresia de Tarcau, şisturi negre, marno-gresii calcaroase şi 
microconglomerate. Depresiunile estice sunt formate din depozite de argile, gresii şi nisipuri. 

 
Pe teritoriul GAL Valea Muntelui cel mai important râu este Trotuşul care drenează toată 

această zonă de munte şi aproape în întregime zona subcarpatică. ReŃeaua hidrografică este 
bogată, cu un debit relativ mare. Zona  are bogate pânze de ape subterane cu niveluri hidrostatice 
foarte variate în raport cu natura substratului petrografic, individualizându-se trei zone: 

• zona muntoasă cu o reŃea hidrografică deasă; 
• zona subcarpatică cu o reŃea mai rară, permanentă, dar cu un regim al scurgerii mai 

neregulat; 



         GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 

  27   

• zona de podiş cu o densitate mai mică şi un caracter torenŃial pronunŃat al tuturor râurilor. 
 
Zona GAL Valea Muntelui se încadrează într-un climat montan care se caracterizează prin 

ierni lungi, geroase, cu precipitaŃii bogate sub formă de ploaie şi zăpadă de peste 1000 mm pe 
an, cu peste 100 de zile de acoperire a solului cu zăpadă.  

Temperatura medie a lunii iulie este de 16° C, iar cea a lunii ianuarie este de  şi de -5° C.  
O notă deosebită o dă valea largă a Trotuşului cu frecvente inversiuni de temperatură. Aici, 

apar iarna, insule de aer rece, şi vara, insule de aer cald, cu 5-7° C mai ridicate decât în munŃii 
care înconjoară valea Trotuşului. Datorită adăpostirii, cantitatea precipitaŃiilor este mai redusă 
(600 – 700 mm anual). PrezenŃa pădurilor în această zonă întreŃine constant o atmosferă umedă.  
În ultimii 3 ani s-au constatat cantităŃi record de precipitaŃii, ceea ce a condus la inundarea  
gospodăriilor şi a terenurilor.  

Vânturile dominante cele mai frecvente sunt din direcŃiile nord – vest şi vest şi se 
înregistrează în mod frecvent în lunile de iarnă spre primăvară (februarie – martie), având viteze 
medii de 3,4 – 3,8 m/sec. 

 
Solurile existente în zona GAL VALEA MUNTELUI, conform  Sistemului Român de 

Taxonomie a Solurilor, ediŃia 2003 (SRTS), aparŃin claselor: 
� Cernisoluri – soluri cu acumulare de humus; 
� Luvisoluri – soluri cu evoluŃie monofazică; 
� Cambisoluri – soluri cu o evoluŃie care stagnează între molisoluri şi argiluvisoluri; 
� Pelisoluri – soluri care s–au dezvoltat pe argile; 
� Protisoluri – soluri tinere menŃinute de acŃiunea proceselor denudaŃionale, în stadiu 

incipient de evoluŃie, formate pe aluviuni grosiere. 
O caracteristică particulară a zonei GAL Valea Muntelui este extinderea rapidă a suprafeŃelor 

de terenuri din clasa protisolurilor, tipul erodosol, sol excesiv erodat sau decopertat de unul sau 
mai multe orizonturi, astfel încât orizonturile rămase nu permit încadrarea lui la un anumit tip de 
sol. 

 
Calitatea apei potabile 

 
Pânza freatică este principala sursă de aprovizionare cu “APĂ POTABILĂ” a tuturor 

comunităŃilor. Studiile făcute în zonă cu mai mulŃi ani în urmă de către Institutul de Pedologie şi 
Agrochimie au relevat faptul că nitraŃii sunt prezenŃi în apele freatice, îndeosebi în zona de 
influenŃă a râului Trotuş, iar prezenŃa nitraŃilor nu este cauzată întotdeauna de zonele industriale 
sau agricole. 
 

SituaŃia pânzei  freatice - numărul fântânilor 
 

Număr fântâni   Nr. 
crt. 

Denumirea unităŃii 
administrativ teritoriale Utilizate Secate 

Calitatea apei 

1 Comuna Ghimeş 985 - Corespunzătoare 
2 Comuna Brusturoasa 307 - Corespunzătoare 
3 Comuna Palanca 144 7 Corespunzătoare 
4 Comuna Asău 

860 - 
Au fost făcute analize din 3 
fântâni publice constatându-se 
depăşiri la nitraŃi 

5 Comuna Agăş 284 - Corespunzătoare 
6 Oraş Dărmăneşti 17 - Corespunzătoare 
7 Comuna Dofteana 3100 - 2 infestate cu petrol 
8 Comuna Poduri 400 5 Corespunzătoare 

TOTAL 6097 12 5 necorespunzătoare 
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Conform Studiului de Mediu anexat 

 
Mentionam ca analizele sunt facute doar pentru fantanile publice care sunt in numar 

foarte mic de catre Autoritatea de Sanatate Publica. APA ESTE UN ALIMENT şi conform 
normelor UE se supune “TOLERANłEI ZERO” pentru siguranŃa alimentară. 
Din aceste motive propunem:  

• Inventarierea tuturor puŃurilor din care se aprovizionează cu apă locuitorii de pe 
teritoriul GAL Valea Muntelui  şi monitorizarea  calităŃii apei; 

• PuŃurile cu apă nepotabilă, din motive diverse, se închid temporar până la 
găsirea unei soluŃii de potabilizare. Sănătatea populaŃiei, depinde în proporŃie 
de 80% de calitatea apei.  

Pentru fiecare puŃ cu apă potabilă , certificat prin buletine de analiză, se instituie o zonă de 
protecŃie sanitră în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 
 

 
FOND FORESTIER 

 
Pe ansamblul judeŃului Bacău, pădurile ocupă 40,40% din suprafaŃa totală. Această suprafaŃă 
este răspândită relativ neuniform pe cele trei mari grupe de relief ale judeŃului, începând de la 
altitudinea de 1.664 m (Uf. Grinduşu),  şi până la 95 m (Lunca Siretului):  

• 44 % în zona de munte; 
• 43% în zona de deal – podiş; 
• 13 % în zona de câmpie – lunci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FuncŃiile pădurii sunt: 

• de protecŃie - 
grupa a-I-a 
funcŃională; 

• de producŃie - 
grupa a-II- a 
funcŃională. 

 
Refacerea necesarului 
de păduri trebuie să 
vizeze priorităŃile şi în 
mod deosebit pantele 

44%

13%

43%

campie - lunci

zona de deal - podis

zona de munte
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RepartiŃie fond forestier pe forme de relief – jud.Bacău  

Conform Studiului de Mediu anexat 
 
 
Harta ocoalelor silvice în judeŃul Bacău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Teritoriul GAL Valea Muntelui 
 
 

SituaŃia suprafeŃelor unutăŃilor administrativ teritoriale, fond forestier, păşuni şi fâneŃe 
 
 

Fond forestier Păşuni şi fâneŃe  
Nr. 
crt. 

 
Denumirea unităŃii 

administrativ 
teritoriale 

Total 
suprafaŃă 

unitate 
administrativ 

teritorială  
(ha) 

 
SuprafaŃă  

(ha) 

%  
din total 

suprafaŃă 
 

 
SuprafaŃă  

(ha) 

% 
din 

total 
suprafa
Ńă 
 

1 Comuna Ghimeş 16.445,00  8346,62  70,42 3102,36 18,87 
2 Comuna Brusturoasa 10.990,00  8.045,00 73,20 2.520,00  22,92 
3 Comuna Palanca 9.300,00  4898,00 52,66 3978,00 42,77 
4 Comuna Asău 30.745,00  27.775,00 88,01 2401,00 7,80 
5 Comuna Agăş 21.040,00 12.692,00 60,32 7133,63 33,90 
6 Oraş Dărmăneşti 27.192,62 19.335,11 71,10 5345,89 10,80 
7 Comuna Dofteana 17.398,00  12.420,00 71,58 2970,00 17,07 
8 Comuna Poduri 7269,95  1.940,06 26,68 2357,79 32,43 

TOTAL 140.380,57 95.451,79 67,99 29.808,67 21,23 
Conform Studiului de Mediu anexat 

 
 
 
 

 

Din suprafaŃa totală de 140.380,57 ha 
(1.403,80 km²) a teritoriului GAL 
“VALEA MUNTELUI”, 95.451,79 ha 
(67,99%) este suprafaŃă ocupată cu 
păduri. 
Pădurea de pe teritoriul GAL Valea 
Muntelui include suprafeŃe proprietate 
publică a statului, proprietate privată a 
persoanelor juridice, proprietate 
publică a comunelor şi proprietate 
privată a persoanelor fizice. 
Pentru a asigura protecŃia şi 
conservarea pădurilor, activităŃile în 
domeniul silviculturii trebuie să se 
bazeze pe utilizarea durabilă a acestor 
resurse naturale. 
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Ponderea suprafeŃei de păduri, păşuni şi fâneŃe, din totalul suprafeŃei GAL Valea Muntelui 
 
 
Din suprafaŃa totală de 140.380,57 ha a teritoriului GAL “VALEA MUNTELUI”, 95.451,79 ha 
(67,99%) este suprafaŃă ocupată cu păduri. 
Pădurea de pe teritoriul GAL Valea Muntelui include suprafeŃe proprietate publică a statului, 
proprietate privată a persoanelor juridice, proprietate publică a comunelor şi proprietate privată a 
persoanelor fizice. 
Pădurea din această zonă este consecinŃa  formelor de relief caracteristice fiind reprezentate de: 
 

• MunŃii Nemira alcătuiŃi dintr-o culme principală care depăşeşte 1600 m (Nemira Mare - 
1649 m şi Şandru Mare - 1600 m), abrupturi, vârfuri şi şei; 

• Văi cu chei şi bazinete (pe Uz, Poiana Uzului şi Valea Uzului; pe Oituz, Poiana Sărată); 
• Depresiunea tectonică Dărmăneşti, închisă în amonte şi în aval de defileurile Goioasa - 

Straja, şi respectiv Bogata; 
• Lunca extinsă a Trotuşului încadrată de diferite nivele de terasă.  

 
În MunŃii Nemira, pădurea este situată  altitudinal între 1550 - 400 m, cu expoziŃie 
predominantă N – E, fiind reprezentată de etajului montan de molidişuri, montan de amestecuri, 
şi premontan de făgete. 

 
• Etajul boreal al răşinoaselor 

începe în jur de 1550 m, cu 
păduri de pin (Pinus sylvestris), 
brad (Abies alba), molid (Picea 
abies) care, coboară până la 
1300 m, pe versantul vestic, şi 
1400 m, pe versantul estic. 
Etajul boreal se caracterizează 
prin prezenŃa pădurilor de 
conifere unde speciile 
reprezentative sunt cu stabilitate 
redusă, majoritatea fiind 

migratoare. 
• Pe versantul estic, între 1400 - 1100 m se întind păduri de amestec. 
• Etajul nemoral al pădurilor de foioase începe de la 1100 m cu subetajul superior al 

făgetelor amestecate cu răşinoase şi coboară până la 700 m altitudine, cu făgete pure sau 
în amestec cu carpen. Acest etaj este cel mai extins şi se suprapune făgetelor cu specific 
ierunca. 

• Subetajul inferior al gorunetelor este reprezentat prin păduri de gorun (Quercus petraea), 
      stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus) şi paltin (Acer pseudoplatanus).  
• La altitudini mai mici, de 700 - 500 m, se întâlnesc arbuşti fructiferi: alunul (Coryllus 

avelana), cornul (Cornus mas), măceşul (Rosa canina) şi porumbarul (Prunus spinosa). 
• În zona Lacului Bălătău şi a luncilor s-au instalat aninişurile (Alnetum) şi stufărişurile.  

 
Datorită condiŃiilor foarte diverse de habitat, fauna pădurilor este foarte diversificată, 
cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele 
sunt specii endemite, rare, periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar şi/sau naŃional. 
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• Sunt prezente 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, 

Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: 
Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana. 

• Reptile şi amfibieni: şopârla de munte (Lacerta vivipara), salamandra (Salamandra 

salamandra), vipera (Vipera berus), tritonul de munte (Triturus alpestris),  tritonul 

comun (Triturus vulgaris), buhaiul de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo 

bufo), broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea), şarpele 

orb (Anguis fragilis), şopârla (Lacerta agilis), guşterul (Lacerta viridis). 

• Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăvul indigen (Salmo truta fario), boiştean (Phoxinus 

phoxinus), zglăvoc (Cottus gobio), lipan, scobar, clean şi mreană. 
• Păsări: cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca sau găinuşa de munte (Tetrastes 

bonasia), mierla (Turdus merula), forfecuŃa (Laxia curvirostra), piŃigoiul de brădet 

(Parus ater), ciuful de pădure (Asio otus), uliul găinilor (Accipiter gentilis), cucuveaua 

(Athene noctua), bufniŃa (Bubo bubo), ciocănitoarea pestriŃă (Dendrocpus major), cucul 

(Cucullus canorus), pupăza (Upupa epops), coŃofana (Pica pica), sitarul (Scolopacs 

rusticela), mierla (Turdus nerula), sturzul (Turdus viscivorus), privighetoarea (Luscinia 

luscinia), codobatura (Mottacila alba), piŃigoiul albastru (Perus coeruleus), graurul 

(Sturnus vulgaris), grangurul (Criolus criolus), cioara cenuşie (Corbus comux), cioara 

de semănătură (Corbus frugilegus), turturica (Streptopelia decaocto). 

• Mamifere: urs (Ursus arctos), mistreŃ (Sus scrofa), jder (Martes martes), râs (Lynx lynx), 

lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), veveriŃă (Sciurus vulgaris), cerb carpatin 

(Cervus elaphus), căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În acest sens, atragem atenŃia asupra pădurilor care au fost tăiate, cu predilecŃie pe pantele care 
sunt orientate spre râu, creind astfel, riscuri maxime pentru viituri, inundaŃii, alunecări de teren şi 
eroziuni. 
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                                 Aria lărgită a râului Trotuş în zona Asău - Agăş 
 
 

 
În spatele caselor din figură, situate pe valea Trotuşului în zona Asău - Agăş, a fost pădure, tăiată 
de localnici pentru a fi comercializată sau folosită drept combustibil. Fără măsuri de protecŃie s-
au creat două focare de eroziune, 1 şi 2, care vor evolua spre degradări grave. 
                               
Pentru a asigura protecŃia şi conservarea pădurilor existente, pentru reconstrucŃia ecologică a 
suprafeŃelor despădurite, activităŃile în domeniul silviculturii trebuie să urmărească următoarele 
obiective:  

• Reconsiderarea şi adaptarea perfecŃionării pregătirii profesionale, la cerinŃele gestionării 
durabile a pădurilor, în condiŃiile concrete specifice zonei;  
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• Punerea în practică a  conceptului de gestionare durabilă a pădurilor şi asigurarea prin 
amenajament a codrului necesar acestui concept;  

• Asigurarea integrităŃii şi dezvoltarea fondului forestier, extinderea suprafeŃei terenurilor 
cu vegetaŃie forestieră;  

• Asigurarea stabilităŃii şi creşterea capacităŃii funcŃionale a ecosistemelor forestiere;  
• ÎmbunătăŃirea accesibilităŃii fondului forestier;  
• ReconstrucŃia ecologică a pădurilor destructurate şi amenajarea bazinelor hidrografice 

torenŃiale;  
• Gestionarea durabilă a resurselor cinegetice şi salmonicole;  
• Dezvoltarea ofertei de produse ale pădurii, altele decât lemnul, în vederea valorificării 

durabile a produselor accesorii ale pădurii;  
• Informarea şi conştientizarea publicului, a deŃinătorilor de terenuri forestiere, privind 

rolul şi importanŃa pădurii privind reglarea regimului climatic, regimului precipitaŃiilor, 
protecŃia solului, calitatea aerului, agrement, confort şi recreere, deci, în viaŃa socio-
economică a comunităŃii. 

Zona GAL Valea Muntelui aparŃine unităŃii flişului carpatic care este alcătuit, predominant, din 
formaŃiuni cretacice şi paleogene dispuse în pânze care se desfăşoară de la vest spre est. 
 
Petrografic, în această zonă, abundă faciesurile grezoase, grezo-şistoase şi şistos-calcaroase. Cea 
mai mare desfăşurare o au şistul grezos curbicortical cretacic şi faciesurile gresiei de Tarcău 
(paleogen). 
 
La exterior (semifereastra Oituz – Slănic), eroziunea a scos la suprafaŃă formaŃiuni argilo-
grezoase de vârstă aquitanian-helveŃian. 
 
Depresiunea Dărmăneşti este umplută cu conglomerate, gresii, nisipuri (sarmaŃian), gresii în 
alternanŃă cu argile şi marne (meoŃian) prinse în câteva cute. 
 
MunŃii Nemira sunt constituiŃi aproape în întregime din roci caracteristice flişului carpatic 
marginal în care abundă gresia de Tarcau, şisturi negre, marno-gresii calcaroase şi 
microconglomerate. Depresiunile estice sunt formate din depozite de argile, gresii şi nisipuri. 
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Prezentarea zonelor existente sau propuse pentru reŃeaua Natura 2000 şi/sau rezervaŃi:                                         

ARII NATURALE PROTEJATE ŞI BIODIVERSITATE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARII NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES NAłIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona GAL VALEA MUNTELUI se caracterizează printr-o deosebită valoare din punct de 
vedere  al diversităŃii speciilor de floră şi faună sălbatică, tipurilor de habitate şi peisajului, 
valoare care a determinat instituirea regimului special de protecŃie şi conservare pentru unele 
zone, prin declararea ariilor naturale protejate de interes naŃional.  
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Numele zonei 
Suprafata in 

ha 
Caracteristici principale (clasificarea directivelor 

privind Habitatele, Păsări, Habitate şi Păsări) 

RezervaŃia 
Naturală Nemira 

3491,20 

Declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
AsociaŃiile  vegetale reprezentative  sunt molidişurile 

cu Vaccinium , Oxalis şi Luzula, brădeto-făgete cu 

Vaccinium şi amestecuri de răşinoase cu fag.  

Conform convenŃiei de la Berna în RezervaŃia Naturală 
Nemira sunt protejate: 19 specii de mamifere, 103 specii 
de păsări, 9 specii de reptile, 12 specii de amfibieni, 5 
specii de nevertebrate şi 4 specii de plante. 
Specii ocrotite: endemite, rare, periclitate, vulnerabile 
Sunt 19 specii enedemice de floră, dintre care: 
Achillea schiurii, Hepatica transsilvanica , Ranunculus 

carpaticus, Rubus subvillicaulis,  Saxifraga cymbalaria, 

Leontopodium alpinum. 

18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre 
care: Ips Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomya 

pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: 

Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  

Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, Vipera berus, 

Triturus alpestris. 

Păsări: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo 

buteo, Corvus corax, Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater. 

Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervus 
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elaphus, Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, Martes 

martes, Sciurus vulgaris. 
RezervaŃia 

Naturală Izvorul 
Alb 

21 
Declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
Specia Taxus baccata (tisa), specie declarată monument 
al naturii la nivel naŃional 

RezervaŃia 
Naturală Lacul 

Bălătău 
4,83 

Declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
Habitate şi peisaje originale în cadrul cărora cele 
hidrologice se evidenŃiază în mod deosebit, nou create în 
bazinul hidrografic al pârâului Izvorul Negru, în urma 
unor alunecări de teren care au avut loc la sfârşitul 
secolului al - XIX - lea 

 
 
 

1. RezervaŃia Naturală Nemira declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
 

Teritorii 
administrative 

SuprafaŃă 
(ha, %) 

Bunuri naturale pentru care a fost declarată 
RezervaŃia Naturală Nemira 

 
 
 
 

Com. Dofteana 
 
 
 
 
 
 

Oraş Dărmăneşti 
 
 
 
 
 

TOTALĂ = 
3491,20 ha 
Pe terit. com. 
Dofteana şi 

oraş  
Dărmăneşti 

= 2624,50 ha 
75,18%, din 
care: 
- p. de stat = 
80,86%; 
- p. primării 
Dofteana şi 
Dărmăneşti = 
8,53%; 
- p. privată 
OS Lignum = 
10,61% 

 
Oraş Slănic 

Moldova 

866,70 
24,82% 

Proprietate 
privată - jud. 
Covasna  

 
AsociaŃiile  vegetale reprezentative  sunt molidişurile 

cu Vaccinium , Oxalis şi Luzula, brădeto-făgete cu 

Vaccinium şi amestecuri de răşinoase cu fag.  

Conform convenŃiei de la Berna în RezervaŃia Naturală 
Nemira sunt protejate: 19 specii de mamifere, 103 specii 
de păsări, 9 specii de reptile, 12 specii de amfibieni, 5 
specii de nevertebrate şi 4 specii de plante. 
Specii ocrotite: endemite, rare, periclitate, vulnerabile 
Sunt 19 specii enedemice de floră, dintre care: 
Achillea schiurii, Hepatica transsilvanica , Ranunculus 

carpaticus, Rubus subvillicaulis,  Saxifraga cymbalaria, 

Leontopodium alpinum. 

18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre 
care: Ips Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomya 

pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: 

Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  

Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, Vipera berus, 

Triturus alpestris. 

Păsări: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo 

buteo, Corvus corax, Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater. 

Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervus 

elaphus, Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, Martes 

martes, Sciurus vulgaris. 

Conform Studiului de Mediu anexat 
 

Biodiversitatea zonei cuprinde o diversitate de specii de plante, mamifere, păsări, reptile, 
amfibieni, nevertebrate. 
Conform prevederilor OG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, RezervaŃia Naturală Nemira face parte din 
categoria « rezervaŃie naturală » şi corespunde categoriei IV IUCN.  
Scopul instituirii regimului special este pentru protecŃia şi conservarea habitatelor şi speciilor de 
floră şi faună sălbatică.  
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RezervaŃia Naturală Nemira este poziŃionată în zona  flişului extern al CarpaŃilor Orientali, între 
râurile Uz şi Oituz.  
Pădurea din RezervaŃia Naturală Nemira este situată  altitudinal între 400 -1639 m, cu expoziŃie 
predominantă N - E. 

 
 
 
 Ciupercile au o gamă diversă de reprezentare, mai frecvente sunt cele din clasele 
Basidiomicetes şi Pyrenomycetes. 

                                  
 

RezervaŃia Naturală Nemira are şi o deosebită valoare peisagistică, prezentând interes şi pentru 
turism , oferind posibilităŃi pentru recreere, activităŃi de cercetare şi educaŃionale.  
Prin respectarea prevederilor Plannului  de Management al  RezervaŃiei Naturale Nemira se va 
asigura menŃinerea echilibrului dinamicii speciilor şi habitatelor acestora din masivul Nemirei, 
realizarea protecŃiei şi conservării bunurilor naturale.  

 

 
        Capreolus capreolus      

 Etajului montan de molidişuri, montan de 
amestecuri, şi premontan de făgete. 
RezervaŃia Naturala Nemira aparŃine etajelor:  

• boreal, caracterizat prin păduri de 
conifere unde speciile reprezentative 
sunt cu stabilitate redusă, majoritatea 
fiind migratoare; 

• etajul nemoral care este cel mai extins şi 
se suprapune făgetelor cu specific 
ierunca. 

O particularitate a RezervaŃiei Naturale Nemira 
constă în prezenŃa speciei Saxifraga 
cymbalaria, a cărei arie de dezvoltare în 
România se suprapune doar acestei rezervaŃii. 

Accesul  în rezervaŃie este posibil: 
• din DN 12 Tg. Ocna – Comăneşti, pe  
• drum asfaltat până la Parcul  
• Dendrologic Dofteana, apoi, pe drum pietruit 

pe valea Doftenei; 
• prin Dărmăneşti. 

Administrarea RezervaŃiei Naturale Nemira se 
face de către DirecŃia Silvică Bacău, în baza  
ConvenŃiei de custodie nr. 5209 din 26.05.2005. 
Turism şi facilităŃi de recreere 
În general, RezervaŃia Naturală Nemira are un  
grad ridicat de accesibilitate datorită reŃelei  
bogate de drumuri auto forestiere, cât  
şi a drumurilor petroliere. 
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  Sciurus vulgaris 
 

Unele amenajari pentru asigurarea condiŃiilor de turism trebuie refacute iar pentru mentinerea 
unui echilibru între resursele naturale şi activităŃile antropice va trebui mărit numărul de 
amenajari pentru recreere, în vederea diminuarii riscului nerespectarii regimului special de 
protecŃie şi conservare. 

2. RezervaŃia Naturală Izvorul Alb declarată prin H.G. nr. 2151/2004 

Teritorii 
administrative 

 
SuprafaŃă = 21,00 ha 

Bunuri naturale pentru care 
a fost declarată RezervaŃia 
Naturală Izvorul Alb 

 
Oraş 

Dărmăneşti 
 

Fond forestier proprietate a S.C. Forestier 
MU Silvicultura SRL Voluntari,  
administrat de Ocolul Silvic Lignum 
S.R.L.Voluntari, punct de lucru Dărmăneşti.  

Specia Taxus baccata (tisa), 
specie declarată monument al 
naturii la nivel naŃional 

Conform Studiului de Mediu anexat 
 
RezervaŃia Naturală Izvorul Alb se impune prin originalitatea habitatelor prezente în bazinul 
hidrografic al pârâului Izvorul Alb, pârâu care se varsă în lacul de acumulare Poiana Uzului. 
Extinderea mare a pădurilor de amestec de răşinoase şi foioase, maturitatea arboretelor şi 
prezenŃa frecventă a speciei Taxus baccata impune crearea condiŃiilor de menŃinere a 
biodiversităŃii, de dezvoltare durabilă, stabilă a factorilor de mediu. 

 
Dintre speciile de faună 
sălbatică vor beneficia de 
protecŃie: 

• speciile de carnivore: 
ursul, râsul, lupul, pisica 
sălbatică;  

• căpriorul; 

• păsări: cocoşul de 
munte, şorecarul 
comun, corbul, 
huhurezul mic, piŃigoiul 
de brădet, mierla 
gulerată, forfecuŃa, 

Trasee turistice principale amenajate: 
• Pasul Oituz – Lacul Valea Uzului – durată 

traseu 13 h – indicator bandă albastră şi 
bandă roşie; 

• StaŃiunea Slănic Moldova – Culmea 
Căprioarei – Creasta Nemirei – durată 
traseu – 3½ h – indicator bandă albastră. 

Se mai regăsesc multiple trasee secundare de 
acces pe creasta Nemirei, trasee relativ întreŃinute, 
dar care mai necesită lucrări de reabilitare.  
Locuri de cazare sunt foarte puŃine, pot fi găsite 
doar în staŃiunea Slănic Moldova şi tabăra 
Sălătruc, sub barajul Uz. 
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ciocănitoarea neagră, alunarul; 
• câteva specii de insecte şi gasteropode. 

 
 
Administrarea RezervaŃiei Naturale Izvorul Alb se face de către Ocolul Silvic Lignum 
S.R.L.Voluntari, punct de lucru Dărmăneşti, în baza  ConvenŃiei de custodie. 
 
 

3. RezervaŃia Naturală Lacul Bălătău declarată prin H.G. nr. 2151/2004 

Teritorii 
administrative 

 
SuprafaŃă  = 4,83 ha 

Bunuri naturale pentru care a 
fost declarată RezervaŃia 
Naturală Izvorul Alb 

 
 

Oraş 
Dărmăneşti 

 

 
 
Fond forestier proprietate de stat, 
administrat de DirecŃia Silvică Bacău – 
O.S. Dărmăneşti  

Habitate şi peisaje originale în 
cadrul cărora cele hidrologice se 
evidenŃiază în mod deosebit, nou 
create în bazinul hidrografic al 
pârâului Izvorul Negru, în urma 
unor alunecări de teren care au 
avut loc la sfârşitul secolului al - 
XIX - lea  

Conform Studiului de Mediu anexat 
 
Acestă rezervaŃie este situată în bazinul pârâului Izvorul Negru, afluent al pârâului Uz, la circa 4 
km sud de cartierul Sălatruc, cartier al oraşului Dărmăneşti.  
RezervaŃia Naturală Lacul Bălătău a  fost constituită pentru crearea condiŃiilor de menŃinere a 
originalităŃii habitatelor nou create în bazinul hidrografic al pârâului Izvoru Negru.  
VegetaŃia reprezentativă este instalată pe jumătatea din amonte a lacului, fiind reprezentată de 
aninişuri (Alnetum), stufărişuri, păpurişuri şi rogozişuri. 
Pădurea de pe versanŃii înconjurători s-a păstrat sub aspectul compoziŃiei, păduri de amestec 
răşinoase şi fag. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Habitate şi peisaje originale în cadrul cărora cele 
hidrologice se evidenŃiază în mod deosebit, nou 
create în bazinul hidrografic al pârâului Izvorul 
Negru, în urma unor alunecări de teren care au 
avut loc la sfârşitul secolului al - XIX - lea 
VegetaŃia care s-a instalat în zona total colmatată a 
lacului este cea specifică zonelor umede. 
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� Natura 2000 este o reŃea de zone naturale şi seminaturale,  constituită pe teritoriul 

Uniunii Europene, zone în care trăiesc specii de plante şi animale sau tipuri de 
habitate deosebit de valoroase. Este instrumentul principal al Uniunii Europene 
pentru conservarea naturii.  

 
� Scopul ReŃelei Ecologice Europene Natura 2000 este de protecŃie şi conservare pe 

termen lung a speciilor de plante şi animale, a habitatelor acestora, precum şi a 
coridoarelor ecologice care fac  legătura dintre aceste habitate.  

 
� ReŃeaua Natura 2000 nu exclude oamenii şi ocupaŃiile  lor, atâta timp cât activităŃile 

pe care aceştia le desfăşoară pentru a-şi obŃine bunurile necesare traiului nu 
afectează valorile naturale.  

 
� Siturile Natura 2000 oferă posibilitatea unei dezvoltări mai bune a zonelor cărora le 

aparŃin, putând fi obŃinute finanŃări din fonduri comunitare pentru domenii cum 
sunt: agricultura, silvicultura, turismul ecologic, agroturismul, apicultura, 

 
SITURI COMPONENTE ALE REłELEI 

 NATURA 2000 
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obŃinerea şi comercializarea produselor ecologice pe piaŃa interna şi/sau externă, 
precum şi dezvoltarea oricăror activităŃi specifice fiecărei zone.  

 
 
 

 

 
Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 a fost declarată ARIA 
SPECIALĂ DE CONSERVARE  « CREASTA NEMIREI », sit a cărui perimetru se 
suprapune peste perimetrul RezervaŃiei Naturale Nemira. 
 

 
 

A. Localizarea sitului şi tipurile de proprietate a terenurilor 
JudeŃ 
% din 
supra- 

faŃă 

 
Teritorii 
admini-
strative 

 
SuprafaŃă 

(ha, %) 

 
Coordo- 

nate 
geografice 

 
Altitu- 

dine 
(m) 

 
Regiune 
biogeo- 
grafică 

Legături 
cu alte 
situri 

Natura  
2000 

 
Com. 

Dofteana 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bacău 
98%  

Oraş 
Dărmă- 

neşti 
 
 
 

TOTALĂ = 
3550,00 ha 
Pe terit. com. 
Dofteana şi oraş  
Dărmăneşti = 
2683,30 ha 
75,58%, din care: 
- p. de stat = 
80,86%; 
- p. primării 
Dofteana şi 
Dărmăneşti = 
8,53%; 
- p. privată OS 
Lignum = 10,61% 

 Oraş 
Slănic 

Moldova 

866,70 
18,74% 
Propr. priv. jud. 
Covasna 

Covasna 
2% 

- 
 

 - 

 
 
 
 
 
Latitudine 
N 46°13’18” 
 
Longitudine 
E 26°20’12” 

 
 
 
 
Maximă 
1646 
 
Medie 
1270 
 
Minimă 
736 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alpină 

 
 
 
 
 
 
 
ROSCI01
30 
Oituz - 
Ojdula 

Conform Studiului de Mediu anexat 
 
 
 
 
 

1. Sit de ImportanŃă Comunitară “CREASTA NEMIREI” 
Cod - ROSCI0047 
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B. Descrierea sitului 

Clasă de habitat Cod Reprezentativitate 
(%) 

Pajişti naturale, stepe N09 3 
Păduri de foioase N16 15 
Păduri de conifere N17 41 
Păduri de amestec N19 36 
Habitate de păduri (păduri în tranziŃie) N26 5 

Conform Studiului de Mediu anexat 
 
Situl Creasta Nemirei se suprapune culmii centrale a MunŃilor Nemira din judeŃul Bacău, culme 
care are direcŃia N – S, şi a cărei masivitate se datorează prezenŃei în axul culmii a gresiei de 
Tarcău, formaŃiune geologică a pânzei de Tarcău. 
Relieful rezervaŃiei este o consecinŃă a litografiei prezente, formele de relief caracteristice fiind 
reprezentate atât de culmi largi, cât şi de culmi înguste. Limitrof culmii, se întâlnesc versanŃi de 
diverse înclinări, afectaŃi local de eroziune areolară, şi izolat, de alunecări. Local, spre culme se 
dezvoltă arii de abrupturi însoŃite spre bază de grohotişuri. 
Solurile din rezervaŃie aparŃin majoritar spodosolurilor având o distribuŃie dependentă de 
repartiŃia rocilor în teritoriu, şi de modul de manifestare a condiŃiilor de relief. 
Hidrologia sitului este reprezentată de aria de formare a afluenŃilor montani ai Trotuşului, în N 
apele fiind preluate de pârâul Uz, şi în E, de pâraiele Dofteana şi Slănic. 
Clima prezentă este cea montană, cu temperatura medie anuală de 2 - 6° C, cu temperatura 
medie lunară de 5° C în luna ianuarie, şi 16° C în iulie, şi cu o perioadă de cădere a 
precipitaŃiilor solide în intervalul octombrie - aprilie.  
PrecipitaŃiile medii anuale depăşesc 1000 mm, iar circulatia maselor de aer dominant din direcŃie 
vestică are adesea intensităŃi puternice provocând doborâturi în arborete. 
 

 
C. Bunuri naturale existente pe teritoriul Sitului Natura 2000 “Creasta Nemirei” 

Biocenoza sitului pe vârfurile montane 
înalte este reprezentată de pajişti care 
aparŃin asociaŃiei Festucetum - 
supinae, întreruptă local de pâlcuri de 
Cetrarieto - Vaccinietum uliginosi.  
În etajul subalpin sunt întâlnite 
tufarişuri de Junipereto-Vaccinetum şi 
Pinetum-mughi carpaticum. Etajul 
forestier superior, care ocupă cea mai 
mare parte din sit este ocupat de 
asociaŃia Piceetum carpaticum.  
Din cauza exploatării de preferinŃă a 
coniferelor, fagul s-a extins şi în acest 
etaj formând păduri de tip Piceeto - 
Fagetum carpaticum sau Abieto-
Fagetum. 
Situl aparŃine etajului boreal al cărui 
mediu de viaŃă este reprezentat de 
pădurea de conifere.  
În apropierea vârfului Nemira Mare 
exista grote de mici dimensiuni, 
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I. Tipuri de habitate protejate la nivel comunitar şi codurile acestora 

1. 4030 Tufărişuri uscate europene 
2. 3230 VegetaŃie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane  
3. 4060 Tufărişuri alpine şi boreale  
4. 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium  
5. 6430 ComunităŃi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan şi alpin 
6. 6520 FâneŃe montane  
7. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum  
8. 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)  
 

 

 
                    Cypripedium calceolus 
 

 

 
                       Canis lupus 
 

 
 
 
 
 

III. Specii de mamifere enumerate în 
anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE şi codurile acestora 

• 1303 Rhinolophus   
               hipposideros  
• 1361 Lynx lynx  
• 1354 Ursus arctos  
• 1352 Canis lupus  
 

III. Specii de amfibieni şi reptile 
enumerate în anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE şi codurile 
acestora 

• 2001 Triturus montandoni  
 

 
 
 
II. Specii de plante enumerate în anexa 
II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi 
codurile acestora 
 

• 1902 Cypripedium calceolus  

• 4070 Campanula serrata  
• 4097 Iris aphylla ssp. hungarica  
• 4116 Tozzia carpathica  
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V. Alte specii importante de floră şi faună (endemite, rare, periclitate, vulnerabile) 
Nr. Denumirea speciei Nr. Denumirea speciei 

1 Rana temporaria 2 Salamandra Salamandra 
3 Triturus alpestris  4 Accipiter gentilis 
5 Accipiter nisus   6 Aegithalos caudatus 
7 Aegolius funereus   8 Anthus spinoletta 
9 Anthus trivialis  10 Apus apus 

11 Aquila chrysaetos  12 Aquila clanga 
13 Athene noctua   14 Bombycilla garrulus 
15 Bonasa bonasia  16 Bubo bubo 
17 Buteo buteo  18 Buteo lagopus 
19 Carduelis carduelis  20 Carduelis chloris 
21 Carduelis spinus   22 Certhia familiaris 
23 Circaetus gallicus   24 Coccothraustes coccothraustes 
25 Columba palumbus   26 Corvus corax 
27 Cuculus canorus   28 Dendrocopos major 
29 Dryocopus martius   30 Emberiza cia 
31 Eremophila alpestris   32 Erithacus rubecula 
33 Falco peregrinus  34 Falco tinnunculus 
35 Fringilla coelebs   36 Fringilla montifringilla 
37 Garrulus glandarius  38 Hieraaetus pennatus 
39 Loxia curvirostra    40 Milvus milvus  
41 Monticola saxatilis  Motacilla alba  42 Motacilla alba 
43 Motacilla cinerea  44 Muscicapa striata 
45 Nucifraga caryocatactes   46 Parus ater 
47   Parus caeruleus  48 Parus cristatus 
49 Parus major   50 Parus montanus 
51 Parus palustris  52 Perdix perdix 
53 Phoenicurus ochruros  54 Phylloscopus collybita 
55 Phylloscopus sibilatrix   56 Picoides tridactylus 
57 Picus canus   58 Prunella collaris 
59 Prunella modularis   60 Pyrrhula pyrrhula 
61 Regulus ignicapillus   62 Regulus regulus 
63 Scolopax rusticola   64 Serinus serinus 
65 Sitta europaea   66 Strix aluco 
67 Strix uralensis   68 Sturnus vulgaris 
69 Tetrao urogallus   70 Tichodroma muraria 
71 Troglodytes troglodytes 72 Turdus merula 
73 Turdus philomelos 74 Turdus pilaris 
75 Turdus torquatus   76 Turdus viscivorus 
77 Alogamus dacicus   78 Annitela lateroproducta 
79 Chloroperla kisi 80 Drusus brunneus 
81 Hyloniscus siculus   82 Isophya brevipennis 
83 Mesoniscus granier moldavicus   84 Nemoura fusca 
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Conform Studiului de Mediu anexat 
 
 
 

85 Protonemura aestiva   86 Cervus elaphus 
87 Erinaceus europaeus   88 Felis silvestris 
89 Martes martes  90 Meles meles 
91 Mustela nivalis   92 Putorius putorius 
93 Sciurus vulgaris   94 Sus scrofa 
95 Achillea oxyloba ssp. schurii   96 Achillea schurii 
97 Aconitum moldavicum   98 Aconitum napellus ssp. firmum 
99 Aconitum toxicum   100 Angelica archangelica 
101 Astragalus pseudopurpureus   102 Dianthus tenuifolius  
103 Botrychium multifidum   104 Campanula carpatica 
105 Campanula patula ssp. abietina   106 Cardamine glanduligera 
107 Centaurea melanocalathia  108 Cephalozia lacinulata 
109 Chrysanthemum rotundifolium  110 Coeloglossum viride 
111 Corydalis capnoides   112 Dactylorhiza incarnata 
113 Dactylorhiza maculata  114 Dactylorhiza sambucina 
115 Dianthus serotinus   116 Dianthus spiculifolius 
117 Doronicum carpaticum  118 Elatine hydropiper 
119 Epipactis atrorubens   120 Epipactis helleborine 
121 Epipactis palustris   122 Fritillaria meleagris 
123 Gentiana phlogifolia   124 Goodyera repens 
125 Gymnadenia conopsea   126 Gymnadenia odoratissima 
127 Hepatica transsilvanica   128 Heracleum palmatum 
129 Herminium monorchis   130 Heterophyllum affine 
131 Larix decidua ssp. carpatica   132 Leontopodium alpinum 
133 Lilium bulbiferum   134 Lilium carniolicum ssp. jankae 
135 Lindernia procumbens   136 Linum perenne ssp. extraaxillare 
137 Neottia nidus-avis   138 Nigritella nigra ssp. rubra 
139 Ophrys scolopax ssp. cornuta  140 Orchis cordigera 
141 Orchis militaris  142 Orchis morio 
143 Orchis ustulata  144 Parmotrema arnoldii 
145 Pedicularis sceptrum-carolinum  146 Phiteuma sp.  
147 Phyteuma confusum  148 Phyteuma vagneri 
149 Plantago atrata ssp. carpatica  150 Platanthera chlorantha 
151 Poa rehmannii 152 Primula elatior ssp. leucophylla 
153 Primula farinosa  154 Primula leucophylla 
155 Pseudorchis albida  156 Ranunculus carpaticus 
157 Rubus subvillicaulis  158 Saxifraga cymbalaria 
159 Scabiosa lucida ssp. barbata 160 Silene dubia 
161 Spiranthes spiralis  162 Symphytum cordatum 
163 Taxus baccata  164 Thymus comosus 
165 Thymus comosus  166 Thymus pulcherrimus 
167 Traunsteinera globosa  168 Trientalis europaea 
169  Typha minima 170 Typha shuttleworthii 
171 Viola jooi  172 Waldsteinia geoides 
173 Waldsteinia ternata  174 Anguis fragilis 
175 Elaphe longissima  176 Lacerta agilis 
177 Lacerta vivipara  178 Vipera berus 
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D. Calitate şi importanŃă 
Zona Muntelui Nemira a fost selectată pentru a fi propusă ca arie de importanŃă comunitară 
pentru diversitatea tipurilor de habitate şi abundenŃa numerică şi diversitatea speciilor de 
veŃuitoare.  
 

 
 
 

Diversitatea tipurilor de habitate şi a 
speciilor, abundenŃa numerică a populaŃiilor 
speciilor  în sit este reprezentată şi de: 
 

• 8 tipuri de habitate de interes european; 
• 13 specii de păsări menŃionate în Anexa 

I la Directiva 79/409/CEE; 
• 60 specii de păsări cu migraŃie regulată, 

menŃionate în Anexa I la Directiva 
79/409/CEE; 
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                  Bubo bubo  
                         

 
                   Strix aluco 
 
 
E. Vulnerabilitate 
ActivităŃi din interiorul sitului cu impact asupra echilibrului ecologic, dinamicii habitatelor şi 
speciilor 

• Tăierile ilegale de arbori  
• Unele lucrări de exploatări forestiere mecanizate  
• Supraexploatarea speciilor de interes cinegetic  
• Distrugerea altor specii de faună, care nu prezintă interes pentru vânătoare 
• Plantarea speciilor nespecifice locului   
• Prădarea staŃiunilor floristice 
• Linii electrice 
• Conducte diverse 
• Acidifierea  
• CompetiŃia (exemplu: pescăruş/chiră)  
• Introducerea de boli 
• Lipsa agenŃilor polenizatori  
• Supraexploatarea păşunilor şi păşunatul în zone cu interdicŃii  
• Îndepărtarea arborilor uscaŃi sau în curs de uscare  
• Poteci, trasee pentru ciclism 

• 5 specii de mamifere menŃionate în 
Anexa II la Directiva 92/43/CEE; 

• 2 specii de reptile şi amfibieni 
menŃionate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE; 

• 1 specie de peşti menŃionată în Anexa 
II la Directiva 92/43/CEE; 

• 4 specii de nevertebrate menŃionate în 
Anexa II la Directiva 92/43/CEE: 

• 5 specii de plante menŃionate în Anexa 
II la Directiva 92/43/CEE. 

 
Endemitele sunt bine reprezentate în sit 
prin: 
 

• 22 specii de plante; 
• 9 specii de nevertebrate; 
• 1 specie reptile.  

 
 
Dintre speciile menŃionate în ConvenŃia de 
la Berna, în sit sunt:  
 

• 9 specii de mamifere; 
• 1 specie de păsări; 
• 3 specii de amfibieni; 
• 5 specii de reptile. 
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• Depozitarea necontrolată a diferitelor categorii de deşeuri rezultate din 
practicarea turismului 

• Deranjarea liniştii unor specii.  
ActivităŃi din vecinătatea sitului cu impact asupra echilibrului ecologic, dinamicii habitatelor 
şi speciilor 

• Exploatarea forestieră fără regenerare  
• Supraexploatarea speciilor de interes cinegetic 
• Distrugerea altor specii de faună, care nu prezintă interes pentru vânătoare  
• Drumuri auto 
• Braconaj, otrăvire, capcane  
• Eroziunea solului  

• Alunecările de teren 
• Eutrofizarea apelor 
• Acidifierea solului 
• Prădătorismul  
• Antagonismul cu animalele 

domestice.  
 
 
 

 
           Salamandra                                               Rhinolophus hipposideros                                                                                                                                           
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Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 a fost declarată ARIA 
SPECIALĂ DE CONSERVARE  « SLĂNIC », 

 
A. Localizarea sitului  

JudeŃ 
% din 
supra- 

faŃă 

Teritorii 
admini-
strative 

SuprafaŃă 
(ha) 

Coordonate 
geografice 

Altitudine 
(m) 

Regiune 
biogeo- 
grafică 

Legături cu 
alte situri 

Natura 2000 

 
Com. 

Dofteana 
 
 
 

 
 
 

Bacău 
100% 

Oraş Slănic 
Moldova 

TOTAL  = 
1392,00 ha 
 
Pe teritoriile 
com. 
Dofteana şi 
oraşului 
Slănic 
Moldova 

 
Latitudine 
N 46°12’50” 
 
Longitudine 
E 26°24’35” 

Maximă 
1224 
 
Medie 
782 
 
Minimă 
464 
 

 
 
 
Alpină 

 
 
ROSCI0047 
Creasta 
Nemirei 
 

Conform Studiului de Mediu anexat 

 
B. Descrierea sitului 

Clasă de habitat Cod Reprezentativitate 
(%) 

Păduri de foioase N16 44 
Păduri de amestec N19 56 

Conform Studiului de Mediu anexat 

 
Situl Slănic este poziŃionat la contactul dintre Pînza de Tarcău şi Pânza de Vrancea, cu depozite 
litologice diverse şi în alternanŃă (de la psamite la pelite). Această alternanŃă a generat o 
accentuată adâncime a văilor, adâncimea fragmentării reliefului fiind de 360 m în vest, şi 450 m 
în dreptul Vârfului Pufu. Efectul acestei adâncimi asupra proceselor geomorfologice este 
important mai ales sub aspectul extinderii eroziunii de suprafaŃă. Situl aparŃine în totalitate 
bazinului hidrografic al pâraielor Dofteana şi Slănic Învelişul de soluri caracterizează clasa 
cambisolurilor pe spaŃiul versanŃilor, unde, cel mai răspândit sol este cel districambisol, în zona 
culmilor, cele mai răspândite soluri sunt prepodzolurile. De asemenea, rezervaŃia se 
caracterizează printr-un climat montan, cu temperatura medie anuală de 5 - 7° C, şi o cantitate 
medie anuală a precipitaŃiilor de 700 - 800 mm. 

2. Sit de ImportanŃă Comunitară “SLĂNIC” 
Cod - ROSCI0230 
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                 Saxifraga cymbalaria 

 

 
Situl Slănic se încadrează atât în etajul 
forestier superior care este ocupat de 
Piceetum carpaticum, cât şi etajului 
forestier mijlociu, reprezentat prin 
Fagetum carpaticum. Datorită exploatării 
preferenŃiale a răşinoaselor din primul 
etaj, aici, locul acestora a fost luat de 
fag, iar asociaŃia nou creată este de tip 
Piceeto – Fagetum. 
În cel de-al doilea etaj, de unde s-a 
exploatat mai ales fagul, locul acestuia a 
fost ocupat de carpen, apărând o 
asociaŃie nouă, Carpino – Fagetum. 
Izolat, şi cu caracter relictant, apar 
pinete de tip Myrtillo – Pinetum spre 
partea superioară a culmilor, sau de tip 
Pino – Quergetum, în zona montană 
inferioară 
 

Specific pentru situl Slănic este 
frecvenŃa mare a speciei 
Saxifraga cymbalaria, cu arie de 
dezvoltare pentru Ńara noastră doar 
în spaŃiul munŃilor Nemira, prezentă 
în asociaŃii de tip Cardamino 
(flexuosae) - Saxifragetum 
cymbalariae. 
 
Flora şi fauna acestei zone este 
bogată şi bine reprezentată la 
fiecare clasă de organisme. 
 
AsociaŃiile vegetale formează 
diferite tipuri de habitate, dintre care, 
5 tipuri de habitate sunt protejate 
la nivel comunitar, fiind incluse în 
lista habitatelor din directiva 
menŃionate în Anexa I la Directiva 
92/43/CEE, pentru care se declară 
SCI.   
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C. Bunuri naturale existente pe teritoriul Sitului Natura 2000 “Slănic” 
I. Tipuri de habitate protejate la nivel comunitar şi codurile acestora  

1. 3230 VegetaŃie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane  
2. 6520 FâneŃe montane  
3. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum  
4. 9130 Păduri de fag de tip Asperulo - Fagetum  
5. 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio - Piceetea).  

 
II.  Alte specii importante de floră şi faună (endemite, rare, periclitate, vulnerabile) 

Nr. Denumirea speciei Nr. Denumirea speciei 
1 Bufo bufo  2 Hyla arborea 
3 Rana temporaria  4 Salamandra salamandra 
5 Triturus alpestris  6 Accipiter nisus 
7 Aegithalos caudatus  8 Anthus trivialis 
9 Apus apus 10 Aquila pomarina 

11 Athene noctua  12 Bombycilla garrulus 
13 Bubo bubo 14 Buteo buteo 
15 Buteo lagopus  16 Carduelis carduelis 
17 Carduelis chloris  18 Carduelis spinus 
19 Certhia familiaris  20 Coccothraustes coccothraustes 
21 Columba palumbus  22 Corvus corax 
23 Crex crex  24 Cuculus canorus 
25 Dendrocopos major  26 Dryocopus martius 
27 Erithacus rubecula  28 Fringilla coelebs 
29 Fringilla montifringilla  30 Garrulus glandarius 
31 Hirundo rustica  32 Loxia curvirostra 
33 Motacilla alba  34 Motacilla cinerea 
35 Muscicapa striata  36 Nucifraga caryocatactes 
37 Parus caeruleus  38 Parus cristatus 
39 Parus major  40 Parus montanus 
41 Parus palustris 42 Phoenicurus ochruros 
43 Phylloscopus sibilatrix  44 Picoides tridactylus 
45 Picus canus  46 Prunella modularis 
47 Pyrrhula pyrrhula  48 Regulus ignicapillus 
49 Regulus regulus  50 Scolopax rusticola 
51 Serinus serinus  52 Serinus serinus 
53 Sitta europaea 54 Strix aluco 
55 Strix uralensis  56 Sturnus vulgaris 
57 Troglodytes troglodytes  58 Turdus philomelos 
59 Turdus viscivorus  60 Allogamus dacicus 
61 Annitella lateroproducta  62 Chloroperla kisi 
63 Drusus brunneus  64 Hyloniscus siculus 
65 Isophya brevipennis  66 Nemoura fusca 
67 Protonemura aestiva  68 Aconitum moldavicum 
69 Aconitum toxicum  70 Campanula carpatica 
71 Cardamine glanduligera 72 Hepatica transsilvanica 
73 Ranunculus carpaticus  74 Saxifraga cymbalaria 
75 Elaphe longissima  76 Lacerta agilis 
77 Lacerta vivipara  78 Vipera berus 
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Conform Studiului de Mediu anexat 

 

 

 

D. Calitate şi importanŃă 
În SCI Slănic au fost semnalate: 

• 10 tipuri de habitate specificate în Legea 462/2001, reprezentate de pajişti cu Nardus pe 
substrat silicios, râuri alpine şi vegetaŃia lor lemnoasă, fâneŃe montane, depresiuni pe 
substrat turbos, grohotişuri silicioase ale regiunilor înalte, stânci silicioase cu vegetaŃie 
pionieră, păduri bătrâne caducifoliate, păduri de tip Luzulo - Fagetum, păduri de tip 
Asperulo – Fagetum, şi păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;  

• 7 specii de păsări menŃionate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE; 
• 47 specii de păsări cu migraŃie regulată, menŃionate în Anexa I a Directivei 79/409/CEE;  
• 4 specii de mamifere menŃionate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE;  
• 3 specii de amfibieni menŃionate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE; 
• 3 specii de plante menŃionate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE; 
• 5 specii de amfibieni menŃionate în ConvenŃia de la Berna; 
• 4 specii de reptile menŃionate în ConvenŃia de la Berna. 

Endemitele sunt bine reprezentate în sit: 
• 8 specii de nevertebrate; 
• 7 specii de plante. 

Deosebit de importantă este prezenŃa speciei Saxifraga cymbalaria a cărei arie de răspândire, 
pentru tot continentul european, se limitează doar la zona MunŃilor Nemira, versantul estic al 
acestora. Cea mai apropiată arie de prezenŃă a acestei specii este localizată în MunŃii Caucaz. 
Fragilitatea habitatului acestei plante (în lungul pâraielor pietroase) impune respectarea 
măsurilor de protecŃie. 
 
E. Vulnerabilitate 
ActivităŃi din interiorul sitului cu impact asupra eclibrului ecologic, dinamicii habitatelor şi 
speciilor 
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• Tăierile ilegale de arbori  
• Plantarea speciilor nespecifice locului   
• Prădarea staŃiunilor floristice 
• Linii electrice 
• Conducte diverse 
• Poteci, trasee pentru ciclism 
• Depozitarea necontrolată a diferitelor categorii de deşeuri rezultate din 

practicarea turismului. 

 
 

 
BIODIVERSITATEA ZONEI GAL VALEA MUNTELUI 

 
MunŃii Nemira 
Diversitatea geomorfologică 
MunŃii Nemira fac parte din extremitatea sudică a CarpaŃilor Orientali şi sunt constituiŃi aproape 
în întrgime din roci caracteristice flişului carpatic marginal în care abundă gresia de Tarcău, 
şisturi negre, marno - grezii calcaroase şi microconglomerate. Depresiunile estice sunt formate 
din depozite de argilă, grezii şi nisipuri. 
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Hidrografia zonei GAL Valea Munteleui este reprezentată de râul Trotuş şi afluenŃii săi (Asău, 
Ciobănuş, SulŃa, Uz, Dofteana, BărzăuŃa, etc.). 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etajul subalpin este reprezentat insular, mai ales pe vârfurile Nemira Mare, Şandru şi 
łiganca, de tufărişuri şi pajişti; 

 Etajul boreal al răşinoaselor începe la 1550 m şi coboară până la 1100 m unde sunt 
întânlite păduri de amestec; 

 Etajul memoral al pădurilor de foioase începe la 1100 m cu subetajul superior al 
făgetelor amestecate cu răşinoase, şi coboară până la 700 m unde se întânlesc făgete pure 
sau în amestec cu carpen. Subetajul inferior este cel al gorunetelor.  

MunŃii Nemira sunt alcătuiŃi 
dintr-o culme principală care 
depăşeşte 1600 m (Nemira 
Mare - 1649 m şi Şandru 
Mare - 1640 m), abrupturi, 
vârfuri şi şei. Pe văi apar 
chei şi bazinete (pe UZ, 
Poiana Uzului şi Valea 
Uzului, pe Oituz, Poiana 
Sărată). 
Depresiunea tectonică 
Dărmăneşti este închisă în 
amonte şi aval de defileurile 
Goiasa - Straja şi respectiv 
Bogata - Tg. Ocna. Aici 
Lunca Trotuşului este 
încadrată de mai multe 
nivele de terasă şi culmi 
joase.  
 

Diversitatea asociaŃiilor vegetale 
Flora spontană a MunŃilor Nemira  
cuprinde peste 1400 specii de plante, 
majoritatea fiind de origine nordică.   
Datorită diferenŃei de altitudine (vf. 
Nemira - 1649 m şi coboară spre valea 
Trotuşului pînă la 260 m), de la vest spre 
est, MunŃii Nemira etalează următoarele 
etaje de vegetaŃie 
VegetaŃia de stâncării este bine 
reprezentată în zona montană 
superioară, pe stâncăriile de gresie 
silicioasă sunt diferite tipuri de 
briocenoze saxicole, cu un număr mare 
de specii, dintre care predomină speciile 
circumpolare (78%). 
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                       ClopoŃei 
 

 
 
Diversitatea speciilor de faună 
Datorită condiŃiilor foarte diverse de habitat, fauna MunŃilor Nemira este foarte diversificată, 
cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere. 
Dintre speciile existente în MunŃii Nemira, conform convenŃiei de la Berna sunt protejate: 19 
specii de mamifere, 103 specii de păsări, 9 specii de reptile, 12 specii de amfibieni şi 5 specii de 
nevertebrate.  
Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, Vipera berus, Triturus alpestris. 

Păsări: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo buteo, Corvus corax, Strix aluco, Bubo 

bubo, Parus ater. 

Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Vulpes 

vulpes, Martes martes, Sciurus vulgaris. 

Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăv, lipan, scobar, clean şi mreană. 
Sunt prezente de asemeni, 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips 

Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag 

sunt: Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  

 
 

 VegetaŃia de pajişti montane 
superioare; 

 VegetaŃia de jnepenişuri, păduri 
de conifere şi mlaştini oligotrofe; 

 VegetaŃia pădurilor de gorun; 
 VegetaŃia zăvoaielor; 
 VrgrtaŃia buruienăriilor montane; 
 VegetaŃia pajiştilor montane; 
 VegetaŃia pajiştilor higrofile; 
  VegetaŃia buruienăriilor ruderale 
şi segetale. 

Diversitatea excepŃională a ecosistemelor 
este dată de diversitatea tipurilor de 
biotopuri şi a biocenozelor specifice 
acestora. De o valoare deosibită d.p.d.v. 
ştiinŃific este prezenŃa a peste 20 de  
endemite carpatice, ceea ce atestă faptu 
că flora de pe Nemira aparŃine Provinciei 
Floristice Centra l- Europeană Est - 
Carpatică. 
Saxifraga cymbalaria ssp. cymbalaria este 
o plantă cu areal caucaziano-irano-
anatolic, şi insular în Europa, unde se 
găseşte numai în MunŃii Nemira. 
 Papucul doamnei este de asemeni o 
specie destul de rară şi periclitată. 
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Specii de faună foarte valoroase 
În ecosistemele de pădure de pe teritoriul GAL VALEA MUNTELUI trăiesc 4 specii de 
mamifere  de interes cinegetic (urs, lup, râs şi pisică sălbatică), menŃionate în Directiva 
Consiliului 92/43/CEE  (Directiva Habitate) - Specii de interes comunitar a căror 
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi care necesită o protecŃie 
strictă.  Dintre acestea, Ursus arctos şi Canis lupus sunt şi specii prioritare 
Evaluările efectivelor celor 4 specii de mamifere strict protejate, făcute în anul 2009, pe 

cele 15 fonduri de vânătoare de pe teritoriul GAL, de către AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului 
Bacău, împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare: 

Număr de exemplare/specie Denumire fond vânătoare 
Ursus arctos Canis lupus Lynx lynx Felis silvestris 

1 Ghimeş  4 3 2 4 
2 Camenca  5 4 3 8 
3 Cotumba  3 3 2 3 
4 SulŃa 18 7 7 5 
5 Ciobănuş 16 6 4 8 
6 Nogea  4 4 3 4 
7 Geamăna  6 4 3 5 
10 SolonŃ 0 2 0 5 
11 Poduri 0 0 0 4 
13 Plopu 0 0 0 4 
14 Dărmăneşti 11 2 1 7 
15 BărzăuŃa 17 5 3 10 
16 Dofteana 27 9 3 10 
18 Larga 0 0 0 2 

TOTAL 111 49 31 79 
Conform Studiului de Mediu anexat 
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Diversitatea peisajului este dată de diversitatea şi spectaculozitatea morfologiei, florei şi faunei 
zonei MunŃilor Nemira 
 
 

 
 
                         Lynx lynx 
 
 
Sunt 19 specii enedemice de floră, dintre care: Achillea schiurii, Hepatica transsilvanica , 

Ranunculus carpaticus, Rubus subvillicaulis,  Saxifraga cymbalaria, Leontopodium alpinum. 

18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, Lymantrya 

Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: Orchestes fagi, 

Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  

 

 
     Felis sylvestris 
                             
 
 

 

Dintre speciile existente în MunŃii 
Nemira, conform convenŃiei de la 
Berna sunt protejate: 19 specii de 
mamifere, 103 specii de păsări, 9 specii 
de reptile, 12 specii de amfibieni şi 5 
specii de nevertebrate 
 
Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, 
Vipera berus, Triturus alpestris. 
Păsări: Tetrao urogallus, Monticola 
saxatilis, Buteo buteo, Corvus corax, 
Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater. 
Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, 
Canis lupus, Cervus elaphus, Capreolus 
capreolus, Vulpes vulpes, Martes 
martes, Sciurus vulgaris. 
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Aspecte din MunŃii Nemira 

 
 
 
 

Parcul Dendrologic Dofteana 
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Când te încumeŃi să treci poarta meşteşugit lucrată, te întâmpină stilul distins, elegant, plin de 
sobrietate şi măreŃie, parcă ai păşi într-o catedrală, atmosferă creată de speciile cu dimensiuni 
impresionante, multe la vârsta de 70-100 ani, în special răşinoase, şi de aleile sinuoase, 
mărginite de molizi uriaşi. Stilul în care a fost zămislit parcul este  specific vremii, stilul 
englezesc, peisager, stil ce îŃi crează impresia de natural. 
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Arboretumul Dofteana 
prinde viaŃă între anii 
1908-1910, prin amenajarea 
unui fost islaz, care 
aparŃinea domeniului 
forestier al Creditului Funciar 
Rural Dofteana. Acest spaŃiu 
generos al plantelor 
lemnoase, constituie astăzi, 
o colecŃie ştiinŃifică 
valoroasă. 
Deşi, destul de mică ca 
suprafaŃă şi relativ tânără, 
această colecŃie de specii 
lemnoase este foarte 
valoroasă fiind o mărturie 
a modului de adaptare a 
unor specii din Asia şi 
America.  
„Minunile de la Dofteana” 
au fost create cu multă 
dragoste şi pasiune de un 
mare silvicultor, IULIU 
MOLDOVAN şi pot fi 
considerate o sinteză a 
vegetaŃiei lemnoase şi 
arbustive din mai multe 
părŃi ale lumii, constituind 
oricând o rezervă, de 
foarte multe ori de 
neînlocuit, de floră şi chiar 
faună, reprezentând 
conservarea "ex situ" a 
resurselor genetice 
forestiere. 
PoziŃia geografică 
SuprafaŃă = 24 ha 
 Longitudine:  26o32”   
 Latitudine:  46o21”                             
 Altitudine: 370-430 m 
 SuprafaŃa: 34 ha 
 Subregiunea ecologică: B3 
BistriŃa Tarcău, pe teritoriul 
comunei Dofteana, la 
periferia sud-vestică a 
satului Hăghiac, la 4 km 
distanŃă de gara Dofteana  şi 
de şoseaua  naŃională Adjud 
- Comăneşti.       
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VegetaŃia naturală: şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate mijlocie – câteva        
exemplare răzlaŃe Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie 
 

 

CondiŃii climatice 
Clima: continentală, caracteristică munŃilor 
cu altitudini medii, acoperiŃi de păduri. 
Temperatura medie anuală:  9,8º C 
Temperatura medie în sezon de vegetaŃie: 
15,9 º C; 
Temperatura medie în luna iulie:  21,2 º C 
Temperatura medie în luna ianuarie:   -1,9 
º C 
PrecipitaŃii medii anuale: 551 l/m2                                                                                        
PrecipitaŃii în sezon de vegetaŃie: 445 
l/m2. 
CondiŃii pedologice: cambisoluri -  brune 
acide, brune eumezobazice, şi hidromorfe: 
lăcovişte, gleice. 
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Propunându-şi să atragă atenŃia către cele mai valoroase specii din mai toate colŃurile lumii, 

arboretumul a constituit, încă de la început, un centru de aclimatizare al speciilor exotice şi în 

special al speciilor exotice de interes forestier, dar urmăreşte să iniŃieze şi din punct de vedere 

estetic şi să contribuie totodată şi la educarea în spiritul respectului pentru natură. 

 
  
America - Liriodendron tulipifera L – 80 ani 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CompoziŃia colecŃiei        
Total taxoni:  635, din care:  

• Răşinoase - 141  
• Foioase - 494                                                         
• Flora ierbacee -  234 unităŃi 

sistematice                    
Număr taxoni periclitaŃi -   124, din 
care:  

• Răşinoase  - 14  
• Foioase  - 110  

Număr taxoni aclimatizaŃi -   28  
 
Elementul esenŃial în structura 
Arboretumului Dofteana l-a constituit 
colecŃia de răşinoase exotice, din 
diverse genuri şi familii: bradul 
grecesc, bradul de Cilicia, bradul 
argintiu, bradul de California, 
bradul argintiu japonez, un număr 
mare de chiparoşi de California, de 
ienuperi, de molizi – finlandez, 
sagalinez, coreean, siberian, 
negru, argintiu, roşu şi numeroşi 
pini – roşu japonez, de coastă, 
muraian, flexibil, de Hymalaia, 
coreean, jeffreyi, galben, roşu 
american şi nu în ultimul rând, 
duglas verde şi brumăriu, care a 
rămas un valoros reper pentru 
întregul arboretum şi astăzi. 
 
Doar aceste câteva imagini care 
reprezintă Arboretumul Dofteana,  
în diferite stări de moment, anotimp, 
din diferite colŃuri ale sale, arată că 
întâlnirea cu acesta este oricând 
atractivă, ne oferă un minim de 
cunoştinŃe despre speciile aflate în 
colecŃie, dar îşi pune amprenta şi 
asupra simŃului estetic, contribuind 
din plin la educarea în spiritul 
respectului pentru capacitatea de 
creaŃie a naturii şi a omului. 
Aceste imagini ne bucură 
deopotrivă atât ochii cât şi sufletul. 
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America - Thuja plicata Don, 85 ani 
 
În jurul clădirii, care se ridică cu un deosebit pitoresc în mijlocul arboretumului, deşi fără 
prea mari pretenŃii, discretă parcă, cu patina vremii şi caractere şi forme arhitecturale 
specifice zonei şi timpului, se înalŃă specii de arbori şi arbuşti ce mângâie cu căldură ochiul, 
magnolii, brad şi molid argintiu, ienuperi columnari şi târâtori, tuie columnară şi globuloasă. 
.
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  America - Acer saccharum Marsh + 76 ani                                    
 
 
 
 
Pinus strobus L - 95 ani 
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Specii din Asia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus serulata Lindl. “Lannesiana” -76 ani             
 
 

Carpinus japonica Bl - 33ani 
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Decaisnea Fargesii Franch-introdusă 1973   Acer palmatum Thunb. “Septemlobum”1973 

 

 

 

 



         GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 

  67   

 

II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 

 Regiunea în care se află plasat teritorial GAL „Valea Muntelui”, jud. Bacău este o 
zonă locuită încă din cele mai vechi timpuri din istoria omenirii, şi anume încă din neolitic (în 
greacă neos = nou, lithos = piatră). 
 Cercetările arheologice au demonstrat existenŃa în această microregiune a unei 
străvechi locuiri, numeroase populaŃii vieŃuind pe aceste meleaguri. Astfel, un loc deosebit de 
important îl ocupă staŃiunea neo-eneolitică de la Poduri, punct Dealul Ghindaru. Aici este 
localizată o importantă staŃiune de tip tell (în limba arabă tell = colină), pe o suprafaŃă de 12.000 
mp, care are mai multe nivele de locuire, însumând un strat gros de circa 4,5 m. Cercetările 
acestui sit au fost efectuate de către arheologului dr. Dan Monah, în prezent cercetător la 
Institutul de Arheologie Iaşi, dar care, la data începerii cercetărilor de aici în 1979, era 
muzeograf la Muzeul JudeŃean de Istorie Bacău, cercetări continuate până în prezent. 
 Cel mai vechi nivel de locuire datează din Precucuteni II – târziu, urmează o 
depunere Precucuteni III – clasic, apoi Precucuteni III – târziu: culturi datate în perioada 
eneolitică timpurie (cca. 4000-3600 î.Hr.); urmează apoi un nivel de locuire datat în etapa 
Cucuteni A2 (se pare cea mai consistentă depunere), apoi depuneri din etapa Cucuteni A3, un 
nivel din faza Cucuteni A-B destul de consistent; precum şi vestigii datate în etapele Cucuteni B1 
şi B2: culturi datate în eneoliticul dezvoltat (cca. 3600-2600 î.Hr.); urmează apoi depuneri din 
epoca bronzului (cca. 1800-1200 î.Hr.), cultura Costişa-Monteoru; a mai fost documentată o 
groapă rituală a dacilor liberi, sec. II-III d.Hr. şi sporadice vestigii medievale. 
 StaŃiunea este apreciată atât datorită stratigrafiei sale unice între staŃiunile 
complexului cultural Cucuteni-Tripolie, dar şi pentru cercetărilor interdisciplinare întreprinse 
aici (arheobotanică, arheozoologie, palinografie, arheologie experimentală etc.). Se pare că 
aşezarea de la Poduri a jucat un rol important în zonă, posibil şi datorită fructificării sării din 
slatinile (izvoarele sărate) din regiune, fapt argumentat de descoperirea, în ultimii ani, în 
apropierea staŃiunii de aici a altor şapte puncte arheologice cu depuneri din perioada 
cucuteniană, aşezări despre care s-a constatat că au fost sezoniere. 
 
 O altă aşezare datată în preistorie, din perioada culturii Cucuteni, faza A, este 
descoperită pe raza localităŃii Prohozeşti, com. Poduri, în punctul Silişte, aici fiind vorba de o 
aşezare fortificată, situată la NV de biserica de lemn SfinŃii Voievozi, pe malul drept al râului 
Tazlăului Mare. 
 
 S-a mai descoperit o aşezare preistorică la Asău, în punctul CetăŃuia, aflată pe un 
promontoriu la N de staŃia de apă şi la cca. 150 m de şoseaua naŃională. Această aşezare aparŃine 
culturii Horodiştea-Folteşti, datată în bronzul timpuriu (cca. 2400-2000 î.Hr.). 
 
 Este posibil ca în teritoriul GAL-ului să mai existe şi alte aşezări din preistorie şi 
perioada antică, cele specificate fiind doar o parte din ceea ce este cunoscut până azi. O cercetare 
perieghetică exhaustivă a teritoriului ar putea aduce la cunoştinŃa noastră şi alte descoperiri 
similare, mai ales că în zona microregiunii există atestată o aşezare dacică (antica Utidava, 
menŃionată de geograful Ptolomeu în sec. II d.Hr.) localizată în zona oraşului Tg. Ocna, în 
punctul Tiseşti, aşezare de tip dava, care de obicei erau înconjurate de aşezări de tip satelit. 
 
 În zonă există o continuitate de locuire, fapt dovedit de atestarea documentară din 
perioada medievală a unor locuri sau localităŃi, cum ar fi localitatea Prohozeşti (azi în comuna 
Poduri), atestată documentar în anul 1419, printr-un act de la domnitorul Alexandru cel Bun, 
Dofteana (atestată documentar la 8 septembrie 1436 într-un document provenit de la Ilie Ştefan 
Voievod) sau Poiana lui BelegleŃ, com. Agăş, atestată documentar la 28 octombrie 1439 
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(localitatea propriu-zisă apărând mult mai târziu în documente). Tot în secolul al XV-lea sunt 
atestate documentar şi localităŃile Valea Şoşii (1440) sau Bucşeşti (1456). 
 În secolele următoare vor fi atestate documentar şi alte localităŃi din zonă, fapt datorat 
unei creşteri demografice normale în acea perioadă. Astfel, în secolul al XVII-lea sunt atestate 
satele Brătuleşti, Dărmăneşti şi Floceşti (1609 – document de la Constantin Movilă), Poiana 
Buruieniş (4 iulie 1617, atestată ca localitate în 1874), sau satul Apa Asău (1643). 
 În timp, în secolele următoare, vor fi atestate şi celelalte localităŃi din zonă ultimele 
datând din secolele XIX şi XX (de exemplu localitatea Ştefan Vodă, com. Dofteana, este datată 
la 1913). 
 Secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea vor aduce modificări importante 
în ceea ce priveşte evoluŃia localităŃilor din zona GAL „Valea Muntelui”. Astfel, în actuala 
comună Ghimeş-Făget, care făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, are loc o intensă acŃiune de 
maghiarizare şi catolicizare a populaŃiei româneşti. Acest fapt este reflectat şi în recensămintele 
realizate în această perioadă, dar şi prin înfiinŃarea de şcoli cu limba de predare în limba 
maghiară sau organizarea Episcopiei Greco-Catolice Maghiare. Documentele din această 
perioadă arată însă că în zona Ghimeş-Făget onomastica este în totalitate românească, ceea ce 
atestă faptul că încercările de maghiarizare nu au avut succes. 
 În teritoriile cuprinse în Regatul Român, la sfârşitul secolului XIX şi începutul 
secolului XX există o preocupare intensă pentru creşterea nivelului cultural şi social al populaŃiei 
din zonă. Acest fapt poate fi evidenŃiat şi de ridicarea de aşezăminte de învăŃătură cum sunt 
şcolile de tip Spiru Haret de la Dărmăneşti, Bucşeşti, com. Poduri, Asău, Agăş etc.  
  
 Declanşarea primului război mondial va reprezenta pentru zona GAL „Valea 
Muntelui” un eveniment deosebit, datorită faptului că aici se vor desfăşura lupte crâncene între 
forŃele române şi cele austro-ungare şi germane. Pe Valea Oituzului la Cireşoaia sau pe Valea 
Dofteanei vor avea loc confruntări foarte importante, armata română reuşind să oprească 
înaintarea trupelor duşmane. 
 Legat de acest război, un moment deosebit de sugestiv îl reprezintă cazul lui Emil 
Rebreanu. Fratele marelui scriitor Liviu Rebreanu, după ce luptase în cadrul armatei austro-
ungare, a fost executat datorită faptului că a refuzat să lupte împotriva fraŃilor săi de sânge şi a 
încercat să dezerteze. Drama petrecută în acest spaŃiu constituie subiectul romanului lui Liviu 
Rebreanu, intitulat Pădurea spânzuraŃilor, dar şi a filmului cu acelaşi nume. 
 
 În perioada interbelică zona GAL-ului „Valea Muntelui” cunoaşte câteva modificări 
importante datorate unor reorganizări administrativ-teritoriale. De asemenea, în aceeaşi perioadă 
în această microregiune au loc importante schimbări din punct de vedere al educaŃiei, culturii 
etc. 
 
 Un moment deosebit de semnificativ pentru istoria zonei îl reprezintă dictatul de la 
Viena (din 1940) prin care sud-vestul Transilvaniei era cedat Ungariei hortiste. În teritoriul cedat 
era cuprinsă şi comuna Ghimeş-Făget. În anii ocupaŃiei hortiste locuitorii din această comună au 
suferit persecuŃii extrem de dure, torturi, obligativitatea de a declara că „renunŃă la ritul greco-
catolic şi apartenenŃa la naŃiunea română, devin catolici şi maghiari”. 
 Tot în perioada celui de-al doilea război mondial în această zonă s-au desfăşurat, 
începând cu anul 1944, lupte între forŃele româno-ruse şi cele ale Axei. 
 
 După cele de-al doilea război mondial zona a cunoscut unele modificări 
administrativ-teritoriale (de exemplu satul Valea Uzului a fost încorporat în comuna Sânmartin, 
jud. Harghita). 
 Putem specifica şi faptul că în perioada comunistă zona a avut de suferit datorită 
procesului de colectivizare forŃată, a abuzurilor din epocă, dar şi faptul că, datorită existenŃei 
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unor obiective industriale (de exemplu Rafinăria Dărmăneşti), populaŃia din zonă a avut un nivel 
de trai decent. 
 

Patrimoniul arhitectural şi cultural local specific zonei incluse în cadrul Grupului de 
AcŃiune Locală „Valea Muntelui” reprezintă ansamblul resurselor culturale si arhitecturale 
moştenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, şi care 
reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinŃelor, cunoştinŃelor şi tradiŃiilor aflate în 
continuă evoluŃie. Practic în componenŃa patrimoniului arhitectural şi cultural local de pe raza 
GAL-ului „Valea Muntelui” trebuie incluse toate elementele rezultate din interacŃiunea dintre 
factorii umani şi naturali, de-a lungul timpului. EvoluŃia istorică îndelungată în această zonă a 
dus la crearea şi perpetuarea în timp a unui patrimoniu arhitectural şi cultural bogat şi 
diversificat care se încadrează în specificul general moldovenesc, dar care poartă şi ampreta 
influenŃelor venite din Ardeal şi, în cazul celor edificate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului XX, a influenŃei arhitecturale europene occidentale.  

Astfel, pe raza celor 8 (opt) comune ce compun GAL-ul „Valea Muntelui” s-a 
păstrat, pe întreg teritoriu, un important patrimoniu arhitectural şi cultural valoros, în 
componenŃa căruia regăsim următoarele elemente: situri arheologice – ce atestă locuirea pe 
aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri, case de locuit – în special cele cu două camere şi 
tinda rece, conace boiereşti edificate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, 
cetăŃi, mănăstiri şi biserici construite din zid si lemn, monumente şi instalaŃii tehnice populare, 
arhitectura tradiŃională, obiecte de uz casnic, îmbracăminte, elemente culinare tradiŃionale, 
ansambluri complexe ce reunesc la un loc clădiri de patrimoniu şi parcuri naturale amenajate 
(ex. palatul Ştirbei, palatul Ghica), zone etnografice cu arhitectură tradiŃională etc. 

O recunoaştere a valorii deosebite a unora dintre elementele de patrimoniu 
arhitectural şi cultural local enumerate anterior o reprezintă includerea acestora în Lista 
Monumentelor Istorice de pe teritoriul Romaniei. Parcursul istoric complex al zonei respective a 
făcut ca la această dată patrimoniul arhitectural şi cultural local să fie deŃinut de diverşi 
proprietari între care regăsim: unităŃile teritorial-administrative ale statului român (primăriile), 
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Catolică, persoane fizice. Această distribuŃie neuniformă a 
formei proprietăŃii patrimoniului arhitectural şi cultural pe raza Grupului de AcŃiune Locală 
„Valea Muntelui” a favorizat degradarea parŃială a acestuia şi a făcut posibilă lipsa unor măsuri 
de inventariere, conservare şi de valorificare a potenŃialului economic, turistic şi cultural al 
acestuia. 

Bunurile de patrimoniu arhitectural şi cultural din zona GAL „Valea Muntelui” pot fi 
împărŃite în două mari categorii. Este vorba de bunuri de patrimoniu laice şi cele ecleziastice. În 
acelaşi timp, aceste bunuri pot fi structurate şi în funcŃie de datare, domeniu de activitate, 
includerea lor în Lista Monumentelor Istorice din România. 

În continuare redăm inventarierea patrimoniului arhitectural si cultural de pe raza 
GAL-ului „Valea Muntelui” împreună cu principalele caracteristici ale acestuia. MenŃionăm ca 
aceasta actiune s-a realizat atat prin cercetarea documentară, cât mai ales prin deplasarea în 
teritoriul comunelor componente. 
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LISTA BUNURILOR DE PATRIMONIU ARHITECTURAL ŞI CULTURAL DE PE TERITORIUL GAL 

„VALEA MUNTELUI” 
 

• CetăŃi şi castele: 
 

Un loc important în ceea ce priveşte istoria zonei îl ocupă cetăŃile, castelel şi 
monumentele naturale. Fără a fi prea numeroase (doar 4 obiective), ele sunt de o valoare 
deosebită, atât istorică, cât şi arhitecturală, 3 dintre ele figurând în Lista Monumentelor 
Istorice NaŃionale. 

 
1. Complexul „Cetatea Rakoczy” Ghimeş (Lista Monumentelor Istorice 
publicată în 2004 de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, în 
continuare se va folosi prescutarea: LMI): LMI/ 2004: BC-II-m-B-00830, datat 
din anul 1780 şi care marca graniŃele fostei Ungarii Mari. Cetatea a fost 
proiectată de inginerul arhitect Pfaff Ferenc. În cadrul complexului, alături de 
Cetatea Rakoczy există un punct vamal, în această locaŃie funcŃionând şi o 
expoziŃie istorică a SocietăŃii Feroviale Ungare (într-un canton feroviar). Este în 
proprietatea Consiliului Local Ghimeş-Făget (donaŃie) şi a fost recent renovată, 
expoziŃia feroviară fiind realizată de Agoston Bilibok. 
 
2. Palatul familiei Ştirbey, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, Dărmăneşti 
(coordonate: 460 22.313 N, 0260 26.379 E, alt. cca. 600 m). Adresă str. 
Dumbravei, nr. 21 (cod LMI/ 2004: BC-II-m-A-00822). Este amplasat pe un 
platou, unde se poate ajunge pe partea stângă a Văii Uzului, pe un drum ce se 
desprinde din şosea, urcă pe dealul Măguricea. La o distanŃă de 4 km, înaintând 
spre înălŃimea dealului împădurit cu foioase şi conifere, se află amplasat acest 
frumos castel. Palatul Ştirbei a fost construit la sfârşitul secolului XIX şi prima 
jumătate a secolului XX de Gheorghe Ştirbei şi Elisabeta Băleanu. Palatul 
Ştirbei a fost până în urmă cu câŃiva ani proprietatea administraŃiei taberelor 
şcolare, astăzi fiind în proprietate privată.  
 
3. Ansamblul conacului Ghika din Dofteana (LMI/ 2004: BC-II-a-A-00825): 
Conacul Ghika (LMI/ 2004: BC-II-m-A-00825.01) + parc (LMI/ 2004: BC-II-
m-A-00825.02) ridicat la sfârşitul secolului al XIX-lea, după planul unui 
arhitect italian, având două etaje şi 40 încăperi, servind ca reşedinŃă 
administrativă şi pavilion de vânătoare. Reparat în 2003-2004, situat în 
Dofteana. Parcul natural se întinde pe o suprafaŃă de 11 ha. În prezent ansamblul 
conacului Ghika se află în proprietatea S.C. Romanitza Prod S.R.L., 
administrator Cadăr Adrian. În interiorul parcului, într-o clădire construită în 
1888 a fost amenajată o pensiune 4* (compusă din 6 camere, cameră zi, 
bucătărie, terasă). 

 
4. Parcul Dendrologic Hăghiac-Dofteana se întinde pe o suprafaŃă de 24 ha şi 
este organizat la începutul secolului al XX-lea (inaugurat la 1908), însumând 
astăzi o colecŃie de specii lemnoase în număr de peste 680 de exemplare. În 
perimetrul parcului există o clădire care era folosită ca reşedinŃă de vară a 
familiei Brătianu (actualmente în proprietatea Ocolului Silvic). 
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• Biserici şi mănăstiri 
 

Arhitectura ecleziastică din zona GAL „Valea Muntelui” este foarte bine 
reprezentată prin biserici de lemn sau de zid, construite începând cu secolul al XVI-lea 
(Mănăstirea Cotumba, sfinŃită în anul 1772, construită pe locul unei biserici de lemn 
ctitorită de Ieromonahul Pahomie la 1512). 

Trebuie specificat faptul că în această zonă există o tradiŃie a construirii unor 
biserici de lemn, datate în secolele XVIII-XIX, refăcute şi reamenajate ulterior, dintre care 
menŃionăm: Biserica „Sf. Dimitrie” Goioasa, com. Agăş, Biserica „Sf. Neculai” din 
cartierul Boiştea, Dărmăneşti, Biserica din Lapoş, Dărmăneşti, Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din Plopu, Dărmăneşti, Biserica „SfinŃii Voievozi” Rusăieşti, Poduri, Biserica 
„SfinŃii Voievozi” Prohozeşti, Poduri, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Cornet, 
Poduri, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Dofteana. 

De asemeni, există în zonă un număr mare de edificii ecleziastice construite în 
secolele XVIII-XX, unele dintre ele fiind incluse în Lista Monumentelor Istorice, dintre 
care menŃionăm: Biserica Ortodoxă Asău (1790), Biserica „Adormirii Maicii Domnului” 
Dofteana, ridicată în timpul episcopului Melchisedec Ştefănescu, Biserica Catolică „Sfântul 
Mihail” Dofteana (1850), Biserica „Sf. Nicolae” Bucşeşti (1780), Biserica Romano-
Catolică „Kontomac” Ghimeş (1782). 

Pe lângă cele 19 construcŃii ecleziastice construite până în secolul al XIX-lea 
mai există încă 27 de aşezăminte ortodoxe sau romano-catolice construite în secolul XX. 

De asemeni, în zona GAL „Valea Muntelui” există aşezăminte ecleziastice ale 
comunităŃilor protestante, ale creştinilor ortodocşi pe stil vechi etc. (Biserica Ortodoxă de 
stil vechi „Prodromita” Palanca, întemeiată de părintele stareŃ Efrem Ciocoiu, iar în satul 
Tărhăuşi există un cimitir vechi evreiesc). 

Un aspect important îl reprezintă situaŃia în care se află în momentul de faŃă 
aceste monumente, datorită faptului că starea lor de conservare, mai ales la bisericile de 
lemn, este una nesatisfăcătoare, atât datorită vechimii acestor monumente, cât şi 
modificărilor efectuate de-a lungul timpului. 
 

- Construite până la sfârşitul secolului al XIX-lea: 
 
1. Biserica Ortodoxă din Asău, construită la 1790. 
2. Biserica Ortodoxă Asău „Pogorârea Sfântului Duh” Asău, terminată pe 3 iunie 

1899, în timpul parohului S. Popovici şi sfinŃită pe 31 octombrie 1899, pictată de 
Ştefan Dumitrescu, reparată în 1911 şi 1928. Preot paroh actual Cristinel Balcan. 
Unul dintre clopote care se păstrează este de la sfinŃire (inaugurare, constuire). 

3. Mănăstirea Cotumba - Biserică Ortodoxă sfinŃită în anul 1772 de către vornicul 
Grigore Crupenschi (Agăş). Biserica a fost construită pe locul unei biserici de lemn 
ctitorită de Ieromonahul Pahomie cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” (1512). 
Începând cu anul 1864, odată cu secularizarea averilor mănăstireşti, aceasta a 
devenit biserică de mir, având acest regim până în 1994, când a redevenit mănăstire 
de maici, stareŃ părintele Teodor.  

4. Biserica de lemn „Sfântul Dimitrie” din satul Goioasa, com. Agăş, ridicată între anii 
1836-1837 şi reparată în anii 1883, 1927 şi 1956. 

5. Biserica Ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” Brusturoasa, construită între anii 
1856-1859, reclădită din piatră în 1871 şi reparată în 1934. 

6. Biserica de lemn „Sfântul Neculai” din cartierul Boiştea, Dărmăneşti – str. 
Măguricei, nr. 11 (LMI/ 2004: BC-II-m-B-00823), construită în anul 1808, 
modificată în anii 1884 şi 1932. Biserica este ridicată din bârne de lemn aşezate 
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orizontal încheiate la capete, fiind aşezată pe o temelie din piatră de râu. Turnul 
clopotniŃei este amplasat deasupra pridvorului, iar acoperişul original a fost executat 
în patru ape. Din păcate modificările ulterioare au produs doar daune acestui lăcaş 
de cult, arhitectura originală nefiind respectată. 

7. Biserica de lemn din cartierul Lapoş, Dărmăneşti, construită înainte de 1813. 
Biserica adăposteşte un bogat depozit cultural format din cărŃi vechi, icoane, 
catapeteasma care păstrează pictura executată în 1830 şi alte obiecte de cult (LMI/ 
2004: BC-II-m-B-00847). 

8. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Plopu, Dărmăneşti, 
construită în 1795 şi refăcută în 1886 (LMI/ 2004: BC-II-m-B-00875). 

9. Biserica „Sfântul Nicolae” Dofteana construită în 1772. 
10. Biserica Nouă de zid „Adormirea Maicii Domnului” Dofteana ridicată în anii 1885-

1889, în timpul episcopului Melchisedec al Romanului cu sprijinul pr. Ioan 
Climescu şi Ioan Simionescu, fiu de preot, primar şi dascăl şi prin contribuŃia 
enoriaşilor. SfinŃită în anul 1890. 

11. Biserica catolică „Sfântul Mihail” Dofteana, construită în anul 1850. 
12. Biserica de lemn „SfinŃii Voievozi” Rusăieşti, Poduri, ridicat în sec. al XVIII-lea, 

forma actuală din 1939 (LMI/ 2004: BC-II-m-B-00877). 
13. Biserica de lemn „SfinŃii Voievozi” Prohozeşti cu hramul Sf. Mihail şi Gavril, 

Poduri, construită în cca. 1800, refăcută în 1860 (LMI/ 2004: BC-II-m-B-00884). 
14. Biserica „Sfântul Nicolae” Bucşeşti cu hramul Petru şi Pavel, Poduri, construită în 

1780, reparată în 1897. 
15. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Prohozeşti, Poduri, construită în 1810. 
16. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” Cornet, Poduri, construită în 1809, 

reparată în 1907. 
17. Biserica ortodoxă „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” Palanca, din lemn, 

construită în 1803. A ars în întregime în 1944. A fost ridicată o altă biserică între 
1948-1951, care a ars în 2001. Pe locul ei a fost ridicată o nouă biserică cu acelaşi 
hram finalizată în 2007. Biserica a amenajat în jurul ei un mic parc natural, 
asemănător unei grădini botanice ce conŃine mai multe specii de arbuşti. 

18. Biserica romano-catolică „Kontumác” Ghimeş construită în anul 1782 din piatră şi 
cărămidă. 

19. Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” Dofteana (expertizată pentru a fi 
încorporată în lista monumentelor) tencuită pe interior cu icoane pictate pe lemn 
încastrate în tencuială. Actualul preot Apostol Mihai, clopotar Albu Ion. În altar 
există icoane vechi. Necesită încălzire.  

 
 
- Construite începând cu secolul XX şi până astăzi: 

 
1. Biserica „Adormirii Maicii Domnului” Lunca-Asău, preot Avram Petrică. 
2. Mănăstirea Diaconeşti-Cotumba, com. Agăş, cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”, construită între anii 1999-2000, la iniŃiativa preotului Anăstăsoaie 
Viorel. Aici, un grup de maici păstrează tradiŃia picturii de icoane bizantine pe 
lemn şi sticlă. Totodată există şi un cor care a realizat mai multe înregistrări de 
cântece şi colinde vechi. (Propuneri: amenajare drum, construire pod, fără 
încălzire, fără pictură). Azi în lăcaş sunt 38 de maici sub coordonarea preotului 
Amfiloi. 

3. Biserică „SfinŃii ÎmpăraŃi” ctitorită de Eugen Ghica şi de enoriaşi în anul 1910, 
reparată în 1924 (com. Agăş). 
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1. Capela romano-catolică din lemn din satul Cuchiniş, com. Brusturoasa 
2. Biserica romano-catolică din lemn din satul Cuchiniş, com. Brusturoasa (în 

aceeaşi curte cu punctul 4). – încălzire în biserică. 
3. Biserica romano-catolică din lemn din Buruienişul de Sus, com. Brusturoasa, 

construită în 1960. 
4. Biserica catolică „SF. Petru şi Paul”, construită în anul 1992 (Brusturoasa) 

necesită căldură. 
5. Biserica „Sf. Ilie” Camenca, Brusturoasa (nouă – de terminat pictura şi căldură). 
6. Biserica „SfinŃii Petru şi Pavel” Dărmăneşti-Boiştea, construită de către enoriaşi 
şi sfinŃită la 16.11.1958. Aceasta a fost pictată între anii 1969-1970, resfinŃită în 
1971. Biserica a fost construită în perioada în care la Roman era episcop Partenie 
Ciopron. (Coordonate: 460 28.338 N, 0260 29.584 E, alt. 471 m). În cadrul acestui 
lăcaş de cult există o colecŃie muzeală, expusă în casa praznicară a bisericii. 

7. Biserica Adormirii Maicii Domnului Sălătruc-Dărmăneşti, construită începând din 
1998, sfinŃită în 2001 de PreasfinŃitul Ioachim Băcăuanul. PereŃii bisericii sunt din 
lemn de stejar şi sunt pictaŃi în întregime la interio în stilul frescă. 

8. Biserica de lemn din Boiştea, Dărmăneşti adusă din fostul sat Poiana Uzului în 
1970, când s-a construit barajul. Biserica a fost iniŃial ridicată în anul 1920 de 
către prinŃesa Elisabeta Ştirbei în satul Poiana. Este construită din lemn de stejar, 
iar pe interior ramele icoanelor sunt din stejar masiv sculptat, iar picturile 
interioare sunt executate pe pereŃi. Are formă de cruce cu clopotniŃa situată 
deasupra pronaosului. A suferit importante modificări interioare. 

9. Biserica Catolică din Brătuleşti-Dărmăneşti a fost construită în anul 1995, pe 
locul vechii biserici catolice din piatră construită la 1833. 

10. Biserica Catolică Dofteana, ridicată în 1947. 
11. Biserica Ortodoxă de stil vechi Prodromita Palanca, cu hramul în data de 25 iulie 

cu pomenirea Icoanei Prodromita. Are întemeitor pe părintele stareŃ Efrem 
Ciocoiu. 

12. Biserica ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” (Ciugheş, Palanca) cu hramul la 
15 august. Construită din lemn de enoriaşi. Preot paroh Cojocaru Valentin. 

13. Biserica catolică din Ciugheş construită în 1880. Pe locul ei a fost construită 
actuală biserică în anul 2000. 

14.  Biserică ortodoxă Făget, Ghimeş-Făget. 
15. Biserică romano-catolică Făget, Ghimeş-Făget. 
16. Biserică romano-catolică Ghimeş. 
17. Biserică ortodoxă Răchitiş-Ghimeş. 
18. Biserică ortodoxă Bolovăniş-Ghimeş. 
19. Biserică ortodoxă Tărhăuşi-Ghimeş. 
20. Biserică romano-catolică Bolovăniş. 

Biserică romano-catolică Tărhăuşi. 
 

� Case memoriale, patrimoniu arhitectural imobil laic şi monumente 
dedicate eroilor 

 
• Case memoriale 

 
Nu este cazul în zonă 
 
• Patrimoniu arhitectural imobil laic 
     (sfârşit de sec. XIX-început de sec. XX) 
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În cadrul zonei GAL „Valea Muntelui” există un important patrimoniu 

arhitectural imobil de factură laică, o parte din aceste clădiri fiind înscrise în Lista 
Monumentelor Istorice. Din păcate nu toate obiectivele respective au fost clasate în Lista 
Monumentelor Istorice, iar pe de altă parte unele dintre ele, care erau clasate în LMI au 
dispărut (Moara lui Mazilu din Asău), iar altele sunt într-o stare de conservare foarte 
proastă (InstalaŃiile tehnice hidraulice Dărmăneşti). 

 
1. Clădirea Bibliotecii Agăş edificată la 1902, iniŃial a funcŃionat ca şcoală, 

actuala destinaŃie având-o din anul 2003. 
2. Şcoala cu clasele I-IV SulŃa-Agăş a fost construită în anul 1936, extinsă în 

anii 1960-1962, în interiorul căreia funcŃionează acum punctul muzeal 
sătesc. 

3. Şcoala cu clasele I-VIII Asău construită aproximativ în anul 1876. 
4. Şcoala cu clasele I-VIII Prohozeşti-Poduri construită în anul 1916. 
5. Dispensar Bucşeşti-Poduri în care a funcŃionat o fostă şcoală de tip Spiru 

Haret (1914). 
6. StaŃia CFR Dofteana – construită în perioada 1898-1899, dată în folosinŃă 

odată cu inaugurarea tronsolului de cale ferată Tg. Ocna – Palanca. 
7. StaŃie CFR Ghimeş – construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, tronsonul 

de cale ferată fiind construit în zona în perioada anilor 1897-1899. 
8. Clădirea Primăriei Palanca, construită la 1933. 
9. Clădirea Primăriei Brusturoasa, construită la 1936, renovată 2010. 
10. GrădiniŃă din Popoiu, com. Palanca, construită în anul 1896 (în care va 

funcŃiona viitorul muzeu sătesc din comună). 
11. Şcoală de tip Spiru Haret la Dărmăneşti în curtea Liceului de ConstrucŃii 

Maşini. 
12. Moară apă construită la început de sec. XX pe Asău (distrusă în urma 

inundaŃiilor din 2006 şi 2007) (Moara lui Mazilu: LMI/ 2004: BC-II-m-B-
00788) – propunere declasare. 

13. Ansamblu de instalaŃii tehnice (LMI/ 2004: BC-II-a-B-00811): Moară 
(LMI/2004: BC-II-m-B-00811.01) + ferăstrău hidraulic (LMI/2004: BC-II-
m-B-00811.02) situată la intrarea în satul Ciugheş (coordonate: 460 31.832 
N, 0260 07.633 E, alt. 657 m), Palanca, distrusă în anul 1916 şi reconstruită 
în 1918. Moara este în proprietatea cetăŃeanului Ciotlos Petrea. Foloseşte 
pentru funcŃionare forŃa apei. 

14. Complex de instalaŃii tehnice hidraulice Dărmăneşti, început sec. XX (LMI/ 
2004: BC-II-a-B-00821: Dârstă hidraulică, sf. Sec. XIX: LMI/ 2004: BC-II-
m-B-00821.01; Piuă hidraulică, încep. Sec. XX: LMI/ 2004: BC-II-m-B-
00821.02; Vâltoare, încep. Sec. XX: LMI/ 2004: BC-II-m-B-00821.03). 

15. Moară de apă Huzaparu, Dărmăneşti, Str. Morii, nr. 2, încep. Sec. XX (LMI/ 
2004: BC-II-m-B-00824). 

16. Moară Biru, Brusturoasa, construită la începutul sec. XX (nu e în listă). 
17. Case tradiŃionale în două camere şi tindă rece, specifice zonei Trotuşului, 

datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea-începutul secolului XX (vezi 
imagini anexă). 

18. PorŃi de lemn în stil tradiŃional, datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea-
începutul secolului XX (vezi imagini anexă). 
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• Monumente dedicate eroilor 

 
Un loc important în viaŃa comunităŃilor GAL „Valea Muntelui” îl reprezintă 

monumentele dedicate celor care s-au jertfit în războiul de independenŃă, primul şi al doilea 
război mondial sau în timpul revoluŃiei din 1989. ExistenŃa a numeroase monumente 
dedicate eroilor este justificată şi de faptul că atât în primul, cât şi în cel de-al doilea război 
mondial în această zonă au avut loc importante bătălii (luptele de la Oituz, Cireşoaia, Valea 
Dofteana), precum şi că numeroşi localnici s-au jertfit în aceste lupte. 

 
1. Monumentul eroilor din primul război mondial construit în 1937 şi 
reamenajat în 1968 (Asău). 
2. Monumentul eroilor construit în 1993 în curtea bisericii, din Agăş. 
3. TroiŃa eroilor construită în 1993 din satul Goioasa, com. Agăş. 
4. Monumentul eroilor din satul Cuchiniş – „Leul”, com. Brusturoasa. Acesta a 

fost ridicat de unguri în 1918, fiind dedicat eroilor din Regimentul 17 
Infanterie maghiară de gardă, căzuŃi în războiul pentru eliberarea Ardealului. 
Pe soclu era un leu de piatră îndreptat cu botul spre Moldova. În 1926 
monumentul a fost refăcut de români fiind ridicat un obelisc cu cruce în 
vârf, iar leul a fost îndreptat cu botul spre apus. Pe obelisc au fost montate 
medalioane din bronz înfăŃişându-i pe Decebal, Traian, Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul şi Ferdinand I. În 1997 monumentul a fost profanat, fiind 
distruse plăcile din marmură şi figurile din bronz ale marilor înaintaşi, 
precum şi leul din piatră. 

5. Monumentul eroilor români împuşcaŃi de unguri, operă a sculptorului D.D. 
Leorda, realizat în 1935 (Cuchiniş, com. Brusturoasa), este format dintr-un 
postament, un soclu, un obelisc care avea în vârf o cruce de piatră. Pe 
obelisc se află o piatră din bronz, reprezentând harta României Mari. 

6. TroiŃa eroilor revoluŃiei din decembrie 1989 situată în curtea bisericii 
„Naşterea Maicii Domnului” din Brusturoasa. 

7. Mormântul maiorului erou Petre Butucaru (căzut în lupta de la GheŃari-
Turda la 23.09.1944) aflat în curtea bisericii din Brusturoasa. 

8. Monumentul eroilor din curtea bisericii „SfinŃii Apostoli Petru şi Pavel” 
Boiştea, Dărmăneşti. 

9. Monumentul eroilor din cimitirul oraşului Dărmăneşti, sfinŃit 27.11.1994. 
10. Crucea eroilor din primul război mondial înălŃată la 29 august 1936 la coada 

lacului Uz. 
11. Monumetul eroilor din primul război mondial din curtea Liceului de 

construcŃii de maşini Dărmăneşti. 
12. Monumentului eroului revoluŃiei din decembrie 1989, colonel post-mortem 

Gheorghe Popovici, dezvelit la 22 decembrie 1995 (în curtea Liceului de 
construcŃii de maşini din Dărmăneşti). 

13. Monumentul Făuritorilor României Mari Dofteana, inaugurat în 29 mai 
1930 şi reamenjat în 1994. Pe monument sunt plăci de marmură pe care s-au 
scris inscripŃiile: „Făuritorilor României Mari şi eroilor morŃi pentru 
întregirea neamului în războiul de la 1916-1919”; „Eroilor neamului morŃi 
pentru patrie în războiul independenŃei din 1877”; „Locuitorii din comuna 
Dofteana închină acest monument eroilor săi morŃi pe câmpul de onoare 
1916-1919”; „Acest monument al eroilor din comuna Dofteana s-a ridicat în 
zilele M.S. Regelui Mihai I şi s-a inaugurat azi 29 mai 1930”. 
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14. TroiŃa eroilor revoluŃiei din Dofteana. 
15. Mormântul eroului Emil Rebreanu Palanca (17 decembrie 1891-14 mai 

1917); (LMI/ 2004: BC-IV-m-A-00939); (coordonate: 460 22.318 N, 0260 
26.369 E, 524 m), reînhumat în 2 octombrie 1921. În 1924 a fost ridicat 
monumentul de către Societatea Cultul Eroilor. Este ridicat pe locul unde a 
fost reînhumat Emil Rebreanu. Pe monument sunt următoarele inscripŃii: 
„Sublocotenent Emil Rebreanu spânzurat de unguri, la 14 mai 1917 pentru 
că a vrut să treacă în rândul armatei române să lupte pentru întregirea 
neamului. Patria recunoscătoare nu l-a uitat”. „Aici odihneşte Apostol 
Bologa – Emil Rebreanu, eroul romanului Pădurea SpânzuraŃilor – de 
Liviu Rebreanu”. În anul 1920 căpitanul Procopiu Strat membru al familiei 
a identificat mormântul punând o cruce din mesteacăn şi împrejmuind locul. 
La data de 7.09.1921 Liviu Rebreanu face o adresă către Societatea 
Monumentelor Eroilor căzuŃi în război cerând exhumarea fratelui său. 
Societatea a trimis adresa la Garnizoană Militară şi la Prefectura din Bacău 
pentru organizarea onorurilor cuvenite. Ceremonia reînhumării are loc la 
data 2.10.1921 fiind urmată de înălŃarea monumentului comemorativ 
finalizată în 1922 prin grija aceleaşi societăŃi. 

16. Monumentul eroilor sovietici căzuŃi în timpul celui de-al doilea război 
mondial (Palanca, lângă mormântul lui Emil Rebreanu). 

17. Monumentul eroilor Palanca dezvelit la 11 iulie 1999 dedicat eroilor din 
cele două războaie mondiale (cinsteşte memoria a 134 de eroi căzuŃi pe 
câmpurile de luptă – 3 în războiul de independenŃă, 74 în primul război 
mondial şi 57 în cel de-al doilea război mondial) 

18. TroiŃa eroilor revoluŃiei din decembrie 1989 amplasată în curtea Primăriei 
Palanca. 

19. Monumentul eroilor din primul război mondial din Poduri, construit de Ion 
Pantazie în anul 1932, situat lângă Căminul Cultural. Pe frontispiciu se află 
scris „MorŃi pentru patrie”, fiind nominalizaŃi 152 de eroi din localitate. 

20. Bustul generalului Nicolae Şova, comandantul Corpului 7 de Armată în al 
doilea război mondial, realizat în 1993 (Şcoala nr. 1 Poduri). 

21. TroiŃa din satul Bucşeşti, com. Poduri (sunt specificaŃi eroii din satul 
Bucşeşti din primul şi al doilea război mondial). 

22. Monument dedicat maiorului Tache Rusei (în curtea Bisericii din lemn 
„SfinŃii Voievozi” Rusăieşti). 

Mormântul eroului revoluŃiei din decembrie 1989 Antal Eugen din Ghimeş (cu legenda în 
limba maghiară). 

 
 

• Situri arheologice 
 

În zona GAL „Valea Muntelui” există un număr relativ redus de situri 
arheologice, dar ele sunt de o importanŃă deosebită pentru istoria României. Este de ajuns 
să menŃionăm aici situl arheologic de la Poduri-Dealul Ghindaru, precum şi staŃiunile 
satelite în care se exploata sarea din izvoarele sărate din regiune, o importantă sursă 
economică din preistorie până astăzi. 
 

21. În punctul CetăŃuia, sat Asău, pe un promontoriu la N de staŃia de apă şi la 
cca. 150 m de şoseaua naŃională, s-au descoperit vestigii arheologice din 
epoca bronzului, cultura Horodiştea-Folteşti (LMI/ 2004: BC-I-s-B-00701). 
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22. Situl arheologic de la Poduri-Dealul Ghindaru, NV şi 500 m de biserica de 

lemn SfinŃii Voievozi (LMI/ 2004: BC-I-s-A-00738: Mormânt BC-I-m-A-
00738.01 epoca bronzului, cultura Costişa; BC-I-m-A-00738.02 aşezare 
eneolitic, cultura Cucuteni; BC-I-m-A-00738.03 aşezare neolitic, cultura 
Precucuteni). Aşezarea este descoperită în 1978, cercetată din 1979 până 
astăzi, sub coordonarea arheologului dr. Dan Monah, Institutul de 
Arheologie Iaşi. Situl arheologic descoperit în acest punct este unul dintre 
cele mai importante din Ńară, de interes naŃional şi european. Aşezarea e 
situată la altitudeanea absolută de 428 m, iar altitudinea relativă e de 36,5 m 
şi are o suprafaŃă de 12.000 mp, aşezarea totală extinzându-se pe o suprafaŃă 
de aproximativ 80.000 mp. StaŃiunea este apreciată atât datorită stratigrafiei 
sale unice între staŃiunile complexului cultural Cucuteni-Tripolie, dar şi prin 
cercetările interdisciplinare întreprinse aici. Se pare că aşezarea de la Poduri 
a jucat un rol important în zonă, posibil şi datorită fructificării sării din 
slatinile (izvoarele sărate) din regiune, fapt argumentat de descoperirea, în 
ultimii ani, în apropierea staŃiunii a altor şapte puncte arheologice cu 
depuneri din perioada cucuteniană, aşezări care s-au constatat că au fost 
sezoniere. Cercetările întreprinse în acest sit au îmbunătăŃit datele referitoare 
la originea şi evoluŃia culturii Cucuteni, completând baza de informaŃii 
aduse de cercetările întreprinse în staŃiunile de la Cucuteni, Hăbăşeşti, 
Bodeşti, Izvoare, Truşeşti etc., aşezări de asemenea importante pentru 
cercetarea preistoriei României. Descoperirile arheologice din acest sit au 
făcut obiectul a numeroase expoziŃii muzeale permanente (cum ar fi cea de 
la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău şi Complexul Muzeal 
NeamŃ), precum şi expoziŃii temporare naŃionale şi internaŃionale, 
demonstrând încă o dată importanŃa staŃiunii de la Poduri-Dealul Ghindaru 
(expoziŃii internaŃionale organizate în ultimii ani în Grecia, Italia, Polonia, 
America etc.). 

 
Situl arheologic de la Prohozeşti-Silişte (com. Poduri), aşezare fortificată, situat 
la NV de biserica de lemn, pe malul drept al râului Tazlăul Mare, datat în 
perioada culturii Cucuteni (LMI/2004: BC-I-s-B-00740). 
 
 

• Meşteşuguri specifice 
(cojocărit, textile, prelucrarea lemnului, prelucrarea fierului, prelucrarea 
pietrei, încondeierea ouălelor) 

 
Conform informaŃiilor oferite de documente, precum şi a datelor culese în urma 

studiilor de teren efectuate pe raza localităŃilor care compun GAL Valea Muntelui au fost 
identificate vechi meşteşuguri tradiŃionale, unele dintre ele fiind practicate şi astăzi. În 
documente de sec. XVIII-XIX sunt atestaŃi cojocari la Dărmăneşti, dar aceast meşteşug se 
practica şi în alte localităŃi, fapt dovedit de existenŃa, după 1980 de cojocari în Ciugheş-
Palanca, Ghimeş-Făget, Dărmăneşti sau Camenca-Brusturoasa. La ora actuală în ceea ce 
priveşte prelucarea pieilor (tăbăcitul) şi realizarea cojoacelor din blană (croitul şi cusutul), 
aceste activităŃi sunt bine conservate şi păstrate. Au fost identificaŃi meşteri care continuă 
tradiŃia în acest domeniu în com. Agăş: Profira Popa, FranŃ Simion, Verdeş Ion. În comuna 
Brusturoasa funcŃionează un atelier de prelucrare a pieilor. Unul dintre meşterii pielari, care 
practică acest meşteşug în Brusturoasa este Gheorghe Ciotloş. 
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Un loc aparte în preocupările lumii satului îl reprezenta şi îl reprezintă 
prelucrarea textilelor. Aceasta însemna un adevărat proces tehnologic de la prelucrarea 
materiei prime (in, cânepă) şi până la realizarea costumelor populare, ştergarelor, cergilor 
sau a altor Ńesături de interior. Acest fapt este demonstrat de existenŃa unor instalaŃii tehnice 
Ńărăneşti atestate documentar încă din sec. Al XVII-lea, dar din care, din păcate, nu mai 
există decât foarte puŃine (ca de exemplu: moara de apă şi dârsta de la Dărmăneşti, moară 
“Biru” Brusturoasa, Ciugheş-Palanca), cele de pe Valea Asăului, de la Ghimeş-Făget, 
Dofteana dispărând datorită unor dezastre naturale (ex. inundaŃii) sau lipsei de preocupare 
pentru aceste monumente. 

Un meşteşug dispărut este cea a prelucrării sumanelor atestate încă din sec. al 
XIX-lea în Dărmăneşti şi în Ghimeş-Făget. 

Astăzi se păstrează încă, destul de bine, meşteşugul Ńesutului, străveche 
îndeletnicire românească. Acesta este bine conservat în com. Agăş de către următoarele 
persoane: Pădureanu Maria, Tunaru CatrinuŃa, ToderiŃa Maria, Acatrincăi Catrina, 
DobriŃoiu Elisabeta, Corbu Zamfira, care făceau covoare, obiecte de îmbrăcăminte, 
ştergare, obiecte de decor. Tot ca o componentă a acestui domeniu sunt şi cusăturile şi 
broderiile pentru lada de zestre, precum şi tablourile cusute pe pânză de iută, etamină şi 
borangic realizate de DobriŃoiu Catrina, Burlacu Ileana, Tamba Maria, Muşat Elena, 
Burlacu ConstanŃa şi Cobuz Maria. Ca notă comuna de decor, pentru majoritatea obiectelor 
era motivul „ŃărăncuŃa”, un gen de triunghiuri multicolore sau simple şiruri colorate , 
lucrate in zig-zag. În Agăş costumele populare, ştergarele şi cergile sunt Ńesute în stative şi 
decorate cu câmpuri ornamentale (altiŃa, încreŃitul şi râurile), şi sunt realizate azi de 
Ńesătoarele: Corbu Măriuca, Tunaru CatrinuŃa, Ciuguluei Paraschiva, ToderiŃă Maria, 
Burlacu Maria, Bucur Maria. 

În com. Brusturoasa se mai păstrează tradiŃia realizării de Ńesături populare de 
interior (covoare din fir de lână realizate manual la războiul de Ńesut), precum şi cea 
confecŃionării de costume populare etc. (broderii realizate de Balaj Georgeta şi costume 
populare realizate de Iuliana Tunaru). 

În ceea ce priveşte tâmplăria – uşi, fereste, obiecte de mobilier, greble, 
răşchitoare, zolitoare, roŃi de căruŃă, linguri de lemn, coveŃi, stative etc. – au fost 
identificaŃi următorii meşteri pe raza comunei Agăş: Zalesniuc Alexandru şi Vasile 
Nicodim. 

Un alt meşteşug tradiŃional identificat îl reprezintă butnăritul în com. Agăş unde 
există meşterul dogar Costache Nicodim, făceau şi reparau butoaie. 

Şi în com. Brusturoasa au fost identificate trei ateliere de tâmplărie şi două de 
dogărie (dogar Bâlbie Neculai, sculptor în lemn BânŃu Ion). 

În Ciugheş, com. Palanca, îşi desfăşoara activitatea în domeniului prelucrării 
lemnului tâmplarul Bogdan Traian. 

În Dărmăneşti tradiŃia prelucrării lemnului este dusă mai departe de rotar Toader 
Astănoaie şi dogarul Gelu ChiŃurlaş. 

În ceea ce priveşte prelucrarea metalului – realizarea de potcoave, 
confecŃionare de şine pentru roŃile de lemn de la căruŃe, cercuri de butoaie, au fost 
identificaŃi următorii fierari din Agăş: Diaconescu Iftimie, Lupas Neculai. 

În comuna Palanca, localitatea Ciugheş aceată tradiŃie a fierăritului este 
continuată de Cioltoş Petrea, care are un atelier de prelucrare a metalului, realizând în 
special acum fiare de plug, potcoave, precum şi potcovărit pe stânoagă etc. 

PrezenŃa acestui meşteşug îl regăsim şi în localitatea Dărmăneşti, cartier 
Brătuleşti, practicat de fierarii Balaş. 
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• Elemente de port 
 

În cea mai mare parte a lor acestea sunt produse în gospodăriile proprii şi poartă 
amprenta personalităŃii creatorilor şi de aceea s-a ajuns la o deosebită varietate de forme, în 
ceea ce priveşte alegerea motivelor, crearea compoziŃiilor ornamentale, dimensiunile 
decorului şi culorile folosite. 

Dacă la costumele populare de zi cu zi strămoşii căutau în special să le dea o notă 
de utilitate, la costumele de sărbătoare se punea accent pe nota estetică. 

Costumul popular femeiesc era format din: cămaşă (ie), bundiŃe, poale, catrinŃă, 
bete (brâu), casâncă sau maramă, traistă şi opinci. 

Costumul popular bărbătesc era format din: cămaşă, pieptar închis, poale scurte, 
iŃari, chimir, traistă, opinci.  

Iarna, şi femeile şi bărbaŃii, purtau sumane. Toate aceste piese de vestimentaŃie erau 
Ńesute în stative (războaie de Ńesut) din fire de cânepă, lână de oaie, iar opincile erau făcute 
din piele de vită. 

 
• Herghelii de cai relevante 

 
Nu este cazul în zonă. 
 
• Tipuri de turism practicate 

 
1. Toate obiectivele de patrimoniu arhitectural şi cultural enumerate în prezentul 

studiu reprezintă obiective importante pentru atracŃia turistică a zonei. 
2. Izvoarele de apă sărată existente pe raza GAL-ului (cum ar fi cele din Asău, 

Dărmăneşti, Poduri). 
3. RezervaŃii forestiere de pin şi molid pe pârâul Izvorul Alb, afluent al Asăului 
4. Cale ferată îngustă care trece prin satul Apa Asău, până la Vârful ArdeluŃa de 

lângă localitatea Tarcău în judeŃul NeamŃ. 
5. În comuna Asău există o unitate de cazare cu 16 locuri. 
6. Din comuna Agăş şi Brusturoasa este acces spre MunŃii Ciucului şi ai 

Tarcăului. 
7. Izvoare de ape minerale bogate în iod şi sulf în punctele: FăgeŃel, Şugura, Gura 

Paloşului şi Ciudomir (com. Brusturoasa). 
8. Complex turistic Bârlogul Ursului din localitatea SulŃa, com. Agăş, compusă 

din pensiune clasificată cu 3 margarete şi căsuŃe de lemn clasificate 3*, care 
oferă 18 locuri cazare, restaurant tradiŃional Ńărărnesc cu 50 locuri, salon 
vânătoresc cu 15 locuri, grătar şi cuptor pentru produse de panificaŃie 
tradiŃională, loc de joacă pentru copii, terenuri sport. 

9. Barajul de la Valea Uzului, împreună cu lacul de acumulare, din Dărmăneşti, în 
preajma căruia se află plasată şi tabăra de la Sălătruc, precum şi pădurea de la 
Izvorul Alb, rezervaŃie naturală, în care creştere arborele de Tisa – monument 
al naturii. 

10. Ansamblul conacului Ghika din Dofteana, care are, pe lângă castel şi peisaj, o 
pensiune de 4*, amenajată într-o clădire din 1888, care are 6 camere, o cameră 
de zi, bucătărie şi terasă. 
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• Infrastructură culturală 
 

- Muzee, colecŃii muzeale 
 

1. Muzeul de Istorie şi Etnografie Palanca (în localitatea Popoiu) în curs de organizare 
(pentru care Comisia NaŃională a Muzeelor şi ColecŃiilor din cadrul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului NaŃional a emis aviz favorabil de înfiinŃare în decembrie 
2009), organizat la iniŃiativa Primăriei Palanca, primar Adrian Paliştan. Muzeul îşi 
va desfăşura activitatea în cadrul fostei clădiri a grădiniŃei din localitatea Popoiu 
(clădire datând din 1896). ColecŃia cuprinde bunuri de patrimoniu din domeniul 
istoriei moderne şi contemporane (armament, echipament militar, corpuri de 
iluminat militare şi folosite de CFR etc.), precum şi patrimoniu din domeniul 
etnografic (costume populare, Ńesături, obiecte de uz gospodăresc etc.). În prezent 
colecŃia este expusă într-o anexă a Şcolii cu clasele I-VIII Palanca. 

 
2. Punctul muzeal SulŃa, com. Agăş, organizator Mariana Crăciun: funcŃionează în 
Şcoala cu clasele I-IV SulŃa, începând cu luna ianuarei 2008. Inaugurarea punctului 
muzeistic s-a făcut împreună cu cadrele didactice din comună şi reprezentanŃii 
FundaŃiei Ovidiu Rom Bacău. Colectarea obiectelor a început cu vara anului 2007, 
la iniŃiativa doamnei educator Mariana Crăciun şi până la inaugurare au fost 
colecŃionate peste 400 de piese (de etnografie, ecleziastice). Donatori principali: 
Doagă Dumitru, Pădureanu Elena, Ardeleanu Maria. Desfăşoară activităŃi cu sătenii 
şi elevii. 

 
3. Punctul muzeal din cadrul Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Dărmăneşti, fondat 

la iniŃiativa preotesei, colecŃionate pe parcursul a peste 15 ani şi structurate în două 
camere (de circa 30 mp fiecare). SpaŃiul este amplasat în curtea parohiei, la etajul 
prăznicarului. Cuprinde o colecŃie de etnografie şi icoane, cărŃi religioase vechi etc.: 
război de Ńesut, fier de călcat, învelitoare, costume populare (ex. bundiŃă copil ce a 
aparŃinut nepotului lui Ştirbei), ploscă (început de sec. XX), meliŃoi cânepă,  carte 
veche religioasă editată în perioada sfârşitului de sec. XIX şi începutul sec. XX, etc. 
Majoritatea patrimoniului necesită restaurare şi conservare. (Exemplificare: bundiŃă 
copil albă cu orgamente negru care a aparŃinut unuia dintre nepoŃii boierului Ştirbei; 
icoana sf. Arhanghel Mihail donată de Elena Alexandru datată în anul 1800; cântar 
Ńărănesc donat de familia preotului paroh Buguş Ioan şi Maria; stative, război de 
Ńesut, ploscă). IniŃatorii colecŃiei sunt fam. Preotului Buguş Alexandru şi Elena şi 
fam. preot Buguş Ioan şi Maria, ajutaŃi de Mariana Simion, părintele Sebastian 
GhineŃ şi fiica sa Carmen GhineŃ. 

 
4. Muzeu Feroviar Ghimeş-Făget prezintă o colecție care este proprietatea lui Bilibok 

Agoston, fost angajat feroviar, şi cuprinde piese diverse (aparatură ți instrumente 
feroviare, uniforme, documente, fotografii de epocă, embleme ți mărci etc.) din 
1885 până în prezent, despre activitatea feroviară înainte ți după primul război 
mondial. 

 
5. ColecŃie etnografică la Şcoala de Arte şi Meserii Dofteana. Este compusă din 

costume populare, scoarŃe, obiecte de uz casnic, fragment război Ńesut. Sunt expuse 
într-o sală de cursuri, mai puŃin frecventată de elevi. 
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6. Punct muzeal particular în Ghimeş, proprietar Antal Maria, organizat într-o casă 
construită la 1890, în două camere, cuprinzând circa 1800 piese etnografice şi de 
istorie modernă şi contemporană colecŃionate începând cu 1975. Acest „muzeu” 
sătesc particular este vizitat de grupuri, dar şi individual, din judeŃele învecinate, dar 
şi din străinătate (preponderent din Ungaria). Punctul muzeal este sprijinit de către 
„AsociaŃia pentru păstrarea valorilor culturale locale Antal Maria”. Precizăm faptul 
că proprietara punctului muzeistic specificat are publicate lucrări dedicate tradiŃiilor 
din Ghimeş. 

 
7. ColecŃia muzeală din Şcoala nr. 1 din Cernu-Poduri, care adăposteşte o fostă 

expoziŃie cu piese etnografice, de artă şi istorie contemporană. ColecŃia este iniŃiată 
de către prof. Bibire Gheorghe care a început această activitate din anul 1968. 
Necesită renovare clădire şi reorganizare expoziŃie (restaurare şi conservare 
patrimoniu). 

 
8. ColecŃia muzeală din Biblioteca comunală Agăş, care cuprinde piese de 

numismatică, port popular, obiecte populare. ColecŃia este expusă în cadrul 
bibliotecii din localitate, o clădire construită în 1902 în care a funcŃionat o fostă 
şcoală. 

 
- Biblioteci publice şi şcolare, cămine culturale, publicaŃii 

 
1. În comuna Asău funcŃionează 4 biblioteci, din care 3 şcolare şi una publică. 

Biblioteca din Asău „Adrian Merluşcă” – donatorul principalului fond de carte fiind 
Adrian Merluşcă (1925-2009) 

2. În Agăş există 5 cămine culturale şi o bibliotecă comunală. Biblioteca deŃine un 
număr de 8974 de volume şi un număr de 565, din care 505 activi. 

3. Pe teritoriul com. Dofteana există „barometrul natural” şi „ochiul huitorii” pe malul 
stâng al Trotuşului la ieşirea din satul CucuieŃi, spre satul Larga, ce permitea 
localnicilor să descifreze evoluŃia vremii (cf. prof. Nicolae Sivoglo). 

5. În oraşul Dărmăneşti există o clădire în care a funcŃionat un cămin cultural. 
6. În com. Dofteana există 4 biblioteci, din care 3 şcolare şi una publică. 
7. În com. Dofteana există 3 cămine culturale (Dofteana, Bogata şi CucuieŃi). 
8. În Poduri există 6 biblioteci, din care 5 şcolare şi una publică. 
9. Cămin cultural în satele Popoiu şi Ciugheş, com. Palanca – în stare avansată de 

degradare. 
10. În Palanca există o bibliotecă publică. 
11.Cămin cultural în Ghimeş construit în 1965, suprafaŃă de 348 mp şi teren aferent 

3216 mp. 
12. Primăria Agăş editează ziarul InformaŃia Agăşului, începând cu 2009 (cu apariŃii 

lunare). 
13. Profesorul Vasile Alexa din oraşul Dărmăneşti a publicat până în prezent 6 volume 

monografice referitoare la diverse aspecte ale evoluŃiei localităŃii, având în curs de 
finalizare şi alte studii, urmărind realizarea unei monografii ample dedicate 
localităŃii Dărmăneşti. 

14. În comuna Ghimeş-Făget, Antal Maria, preşedinta asociaŃiei înfiinŃate de autor, a 
publicat până în prezent un număr de 5 volume dedicate obiceiurilor şi tradiŃiilor 
locale. 
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� OBICEIURI LOCALE 

 
• TradiŃii folclorice: 

 
În sânul comunităŃilor care compun GAL Valea Muntelui s-au păstrat, transmise pe 

cale orală, numeroase creaŃii artistice populare. Dintre acestea enumerăm următoarele: 
baladele (specifice luptelor din cele două războaie mondiale - Rugămintea din urmă, 
Oşteanul şi drapelul - Merluşcă Tilda; Balada Căpitanului Ciulei - Pădureanu Elena), 
cântecele haiduceşti (Frunză verde grâu mărunt), proverbele si zicătorile (Baba 
călătoare/N-are sărbătoare; O măciucă bună /Sparge-un car de oale), teatrul folcloric 
(Mocănaşii, Jianul, Ursul şi Capra) - au fost transmise până în zilele noastre de către 
persoane care le-au interpretat încă din anii tinereŃii (Pădureanu Elena, Fulga Ion, Ciugulei 
Neculai, Colăcel Toma, Ardeleanu Natalia, com Agăş), conocaria şi vornicelul - tradiŃii de 
nuntă (Cujbă Costică, com. Agăş). Alături de acestea regăsim şi tradiŃii populare legate de 
sărbătoarea Crăciunului (colinda, steaua) şi a Anului Nou (pluguşorul, jocul ursului, jocul 
caprei, jianul, mocănaşul). 

 
• TradiŃii culinare 

 
- Pe raza microregiunii care face obiectul studiului s-au păstrat până astăzi elemente 
tradiŃionale culinare româneşti în cadrul gospodăriilor locale. Astfel şi astăzi sunt 
folosite unele vase de gătit tradiŃionale, precum vasele de lut (pentru preparea 
mâncărilor şi “pus laptele la prins”), putinicile din lemn în care se prepara borşul, 
folosirea cuptoarelor de lut pentru copt pâine, cozonaci etc. 
 - O serie de produse de alimentaŃie specifice zonei sunt următoarele: bulz,  brânza de oi 
(cu specificul zonal şi în coajă de brad) (bacii Matei Petrea, Fabian Florinel, Oprea 
Gheorghe produc aceste produse în localitatea Brusturoasa) produsă la stânele din 
munŃi, tochitură, pastramă de vânat, păstrăv afumat în creangă de brad (producător în 
Palanca fiind azi Mihai Paliştan), alivenci, pastramă de oaie, dulceaŃă din fructe de 
pădure (fragi, zmeură, afine etc.). 
 

• Ansambluri folclorice: 
 

- Ansamblul folcloric „Muguraşii”, Agăş – înfiinŃat în anul 2009, cuprinde un 
numar de 47 copii, cu vârste între 5-14 ani; au în repertoriu interpretarea cântecelor 
populare, colindelor, a dansurilor populare şi tradiŃiilor de iarnă (ursul, capra şi căluŃii) - 
toate specifice zonei. Sunt instruiŃi de personal de specialitate: interpreta Maria Tătaru şi 
coregraful Robert Costrovanu, iar coordonatorul grupului este înv. Ecaterina RaŃă. 

Participări pe plan local: sărbători de primăvara 20 mai, sărbătoarea comunei (14 
septembrie), Obiceiuri strămoşeşti – Agăş 27 decembrie; invitaŃie la manifestări culturale 
în comuna Brusturoasa şi la Comăneşti – Festivalul de colinde, în decembrie 2009 - 
menŃiune. 

 
- Ansamblul folcloric „łărăncuŃa”, Agăş – înfiinŃat în mai 2009, pe lângă Punctul 

Muzeistic din Şcoala SulŃa; cuprinde un număr de 16 membri (femei cu vârste între 26-70 
de ani); repertoriul este format din cântece populare specifice zonei, colinde şi cântece 
religioase; coordonator grupului  este educator Mariana Crăciun. 

Participări: Ziua oraşului Comăneşti (10 august); Ziua comunei Agăş (14 
septembrie), Festivalul NaŃional de Folclor şi TradiŃii Populare “ZESTREA”-Sărata-Bacău 
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(10 octombrie); Festivalul de colinde “Florile Dalbe” Comăneşti (23 decembrie) - 
menŃiune; prezentări de colinde la bisericile din: SulŃa, Agăş şi Diaconeşti; Obiceiuri 
strămoşeşti – Agăş, 2009. 

 
- Banta „Jianul”, Agăş - este una dintre cele mai vechi formatii din comună, in 

prezent având în componenŃă 24 membri cu vărste între 18-74 ani şi interpretând teatru 
popular haiducesc „Jianul”, iniŃiatori fiind Fulga Ion si Fulga Simion. 

Participări: Festivaluri la tradiŃii de iarnă: Comăneşti 2006-2009, premiul I, Slanic 
Moldova 2008-2009 – premiul I, Premiul de excelenta – AsociaŃia „Bradul” Asău – 14 
decembrie 2008;  Obiceiuri stramoşeşti – Agăş 2008/2009. 

Coordonatori – Familia Fulga Ion si Simion 2004-2006; ed. Mariana Crăciun 2007-
2009; 

 
- Ansamblul folcloric ,,Flori de Brusturoasa”, Brusturoasa 
 
- Ansamblul folcloric „La porŃile neamului” Palanca, în subordinea Consiliului Local 
Palanca, coordonator Liliana Atomulesei, instructor Florin Atomulesei 
 
- Ansamblu folcloric al Şcolii Palanca, coord. Prof. Pricop Teodora. 
 
- Ansamblul folcloric „Ciobănaşul”, Poduri, care a obŃinut în 2002 la festivalul de 
folclor medalia „Ion Drăgan” 
 
 

• AsociaŃii culturale: 
 

AsociaŃia pentru educaŃie şi dezvoltare rurală „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, 

înfiinŃată în 2007, preşedinte Atonoaie Cristina, 3 membri fondatori; asociaŃia a 

organizat „Clubul tinerilor” în Şcoala din Cuchiniş, desfăşurând activităŃi 

recreative,  

Asociatia ,,Brâul Pământului”, Brusturoasa – preşedinte: Atomulese Florin, 7 membri 

fondatori,  

AsociaŃia Culturală „Emil Rebreanu” Palanca, preşedinte prof. Gheorghe Cojocaru,  

AsociaŃia culturală „Uzu Dărmăneşti” Dărmăneşti, preşedinte Alexa Vasile, înfiinŃată în 

2000,  

AsociaŃia cultural-sportivă „ÎnfrăŃirea Ghimeş”, Ghimeş-Făget, preşedinte Pal Petru; au 

tipărit Ziarul nostru în perioada 2005-2006; au participat la mai multe ediŃii la 

concursuri Judo; proiect europene pentru sport tineret, 

 AsociaŃia pentru păstrarea valorilor culturale „Antal Maria” Ghimeş, înfiinŃată în anul 

2000, preşedinte Antal Maria (3 membri fondatori); preşedinta a publicat 5 volume,  

AsociaŃia socio-culturală Dofteana, preşedinte Camară Dana, 5 membri fondatori 
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Patrimoniul arhitectural şi cultural văzut ca punct de sprijin şi de dezvoltare a 

industriei locale (IMM-uri, AsociaŃii familiale, PFA – axate pe meşteşuguri: produse 

culinare tradiŃionale şi băuturi tradiŃionale, produse artizanale din textile, lemn, ceramică, 

piele, metale) trebuie privit prin prisma urmatoarelor aspecte: 

- OcupaŃiile tradiŃionale – creşterea animalelor, exploatarea lemnului, agricultura etc. 

– pot fi utilizate ca furnizoare de materii prime pentru celelalte industrii; 

- Dezvoltarea şi conservarea meşteşugurilor tradiŃionale poate duce la crearea de noi 

locuri de muncă şi realizarea de venituri suplimentarea bugetului local. Cultivarea 

specificului zonal şi revitalizarea acestor meserii tradiŃionale este o pârghie pentru 

promovarea diversităŃii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea consumului 

acestor produse de la comunitate la un public mai larg, ce poate fi atras prin turism 

şi prin forme complexe de comercializare; 

- Dezvoltarea unui turism rural tradiŃional axat pe o reŃea de puncte de cazare, 

alimentaŃie publică, ateliere meşteşugăreşti şi obiective cultural-istorice; 

- Producerea si comercializarea retetelor culinare traditionale 

 

II.2.1.6 Economia locală  

      In spatiul studiat, in principal rural, din punct de vedere economic, agricultura si 

silvicultura ar trebui sa detina un loc important, dar  s-a constatat ca alte activitati cum sunt 

comertul si serviciile care privesc populatia rurala sunt preponderente. Ponderea superioară 

a agriculturii în economia spaŃiului rural devine din ce în ce mai discutabilă pentru că 

tendinŃa de “implementare” în spaŃiul rural a unor elemente specifice urbanului (industria 

de procesare a produselor agricole; dezvoltarea infrastructurii, extinderea activităŃilor 

culturale etc.), determină scăderea ponderii agriculturii din punct de vedere al locului pe 

care-l ocupă în totalul populaŃiei ocupate. TendinŃele de scădere a ponderii activităŃilor 

agricole în economia spaŃiului rural este accentuată de reducerea terenului arabil în 

favoarea altor categorii de terenuri: cum ar fi şosele, drumuri, spaŃii pentru alte construcŃii 

cu scopuri turistice şi de agrement. 

     Din punct de vedere ocupaŃional, in teritoriul GAL-ului studiat, sectorul industrial şi de 

artizanat, alaturi de cel al serviciilor detine suprematia din punct de vedere al ponderii.  

Serviciile productive legate de activitatea agricolă şi silvică încep să prindă contur şi să-şi 

aducă un aport în acest domeniu, la care se adaugă dezvoltarea industriilor conexe 
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agriculturii. PopulaŃia ocupată în servicii neproductive, activităŃi social – culturale deŃine o 

pondere redusă în numărul locuitorilor din comunităŃile rurale.  

 

       Populatia activa totala este analizata sectorial dupa cum urmeaza :     

• Sector agricol 

• Sector industrial şi de artizanat 

• Sector de comerŃ 

• Sector privind serviciile  

� STRUCTURA economiei rurale locale - traditii 

      Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din această zonă au avut ca principale ocupaŃii 

agricultura, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi unele îndeletniciri 

casnice prin care îşi produceau cele necesare traiului. Dintre industriile casnice mai 

cunoscute erau prelucrarea lânii , cojocăria, rotăria,dogăria. 

     Pe lângă aceste ocupaŃii, treptat apar şi alte îndeletniciri determinate de condiŃiile şi 

bogăŃiile naturale din această unitate administrativă cum ar fi extracŃia cărbunelui şi a 

petrolului.  

     Industria carboniferă apare cu atestare certă din anul 1836; primele vapoare care 

funcŃionau cu aburi în sec.XIX între Dunăre şi Viena şi fabricile de morărit de la Iaşi 

utilizau cărbunele din Bazinul carbonifer Comăneşti, acesta fiind singura sursă principală 

de astfel de combustibil din jumătatea de răsărit a României. În sec.XX, cantitatea de 

cărbune extras anual a început cu 10.000 tone anual în anul 1900 ajungând la 500.000 tone 

anual în 1989. În anul 2000 s-au închis minele de cărbune din Comăneşti din cauza 

costurilor mari de exploatare. 

     Industria petrolieră este mai tânără decât cea a cărbunelui, dezvoltându-se mai puternic 

după al doilea război mondial. 

      Urmare fireasca a dezvoltarii activitatii de extractie a petrolului, s-a impus procesarea 

acestuia, in Darmanesti construindu-se in anii  interbelici o rafinarie. 

     Industria de prelucrare a lemnului - s-a dezvoltat ca activitate industrială la sfârşitul 

secolului al XIX-lea prin înfiinŃarea societăŃii de prelucrare a lemnului din cartierul Lunca 

de Jos şi prin apariŃia fierăstraielor cu aburi. 

Teritoriul este strabatut de calea ferata Adjud-Ciceu si de soseaua DN 12 care leaga 

Moldova de Transilvania prin Miercurea Ciuc. 
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II.2.1.6.1 Repartizarea populaŃiei active 
 
Analiza numarului de salariati  
In functie de numarul de salariati, mai ales de evolutia acestui numar in perioada 2003 – 

2008 (anul 2008 fiind cel mai recent analizat statistic, datele oficiale aferente anului 2009 

nefiind date inca publicitatii), situatia se prezinta in Tabelul 2. 

 

Evolutia numarului de salariati 
 

Tabel 2 
Anul  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Comuna       
AGAS 280 242 256 259 324 367 
ASAU 280 266 375 436 446 382 
BRUSTUROASA 222 197 187 183 232 145 
DARMANESTI 2611 1844 1857 1604 1671 1462 
DOFTEANA 784 717 681 768 786 861 
GHIMES - FAGET 277 257 272 301 347 289 
PALANCA 129 117 126 113 133 152 
PODURI 164 152 168 230 230 234 
       

Total GAL 4747 3792 3922 3894 4169 3892 
Sursa Institutul National de Statistica – Directia Judeteana de Statistica 

BACAU1 
 

Reprezentarea grafica a evolutiei numarului de salariati evidentiaza urmatoarele 
constatari (Anexe – Grafic 1): 

- in zona rurala a GAL-ului (cu exceptia comunei Brusturoasa) o crestere a numarului de 
salariati in anul 2008 raportata la anul 2003. In zona urbana a GAL-ului, respectiv localitatea Darmanesti, 
scaderea dramatica a numarului de salariati este determinata de in principal de inchiderea Rafinariei; 

- in perioada 2006-2007 se constata o crestere a numarului de salariati in toate localitatile 
cuprinse in GAL; 

- de remarcat o crestere a numarului de salariati in anul 2008 comparativ cu anul 2007 in Agas, 
Dofteana, Palanca si Poduri. 

 
Repartizarea populaŃiei active (pe ultimii 5 ani) 

 
     Populatia ocupata cuprinde, conform metodologiei Anchetei statistice asupra 

fortei de munca in gospodarii, toate persoanele de 15 ani si peste care au desfasurat o 

                                                
1 Conform adresei nr 12053/15.02.2010 primita de la Institutul Natinal de Statistica, pentru perioada 

2005-2007 repartizarea numarului mediu de salariati pe activitati s-a facut confroma CAEN rev.1, in timp ce 
pentru anii 2008-2009, repartizarea numarului mediu de salariati s-a facut conform CAEN rev.2. Din acest 
motiv, la nivel de localitate, datele sunt comparabile doar pe total salariati, structura pe activitati a numarului 
mediu de salariati din perioada 2005-2007 nefiind comparabila cu cea aferenta anilor 2008-2009. 
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activitate economica producatoare de bunuri sau servicii de cel putin o ora in perioada de 
referinta (o saptamana), in scopul obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in 
natura sau alte beneficii. Pentru lucratorii pe cont propriu si lucratorii familiali 
neremunerati care lucreaza in agricultura, durata minima este de 15 ore (conform  
Institutul National de Statistica) 

Populatia ocupata se clasifica in categorii de persoane ocupate in functie de statutul 
profesional. 

In tabelele anexate prezentului studiu sunt analizate grupuri de persoane, locuitori ai 
GAL-ului Valea Muntelui, avand statutul profesional situat in urmatoarele categorii:  
- salariat - este considerata persoana care-si exercita activitatea pe baza unui contract de 
munca intr-o unitate economica sau sociala - indiferent de forma ei de proprietate - sau la 
persoane particulare, in schimbul unei remuneratii sub forma de salariu;  
- patron - este persoana care-si exercita ocupatia (meseria) in propria sa unitate 
(intreprindere, agentie, atelier, magazin, birou, ferma etc.), pentru a carei activitate are 
angajati unul sau mai multi salariati.  
- lucrator pe cont propriu - este persoana care-si exercita activitatea in unitatea proprie sau 
intr-o afacere individuala, fara a angaja nici un salariat, fiind ajutat sau nu de membrii 
familiei neremunerati.  
     Nu au fost luati in calcul lucratorii familiali neremunerati - respectiv persoane care-si 
exercita activitatea intr-o unitate economica familiala condusa de un membru al familiei 
sau o ruda, pentru care nu primeste remuneratie sub forma de salariu sau plata in natura. 
Gospodaria taraneasca (agricola) este considerata o astfel de unitate. Evolutia acestei 
ultime categorii de locuitori ai teritoriului GAL-ului analizat, se va efectua in capitolul 
dedicat Agriculturii. 
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Populatia activa din teritoriul GAL in anul 2005 - 2009 

2005 

 
PopulaŃia 

activă 
Sector agricol 

Sector 
industrial şi de 

artizanat 

Sector de 
comerŃ 

Sector 
privind 
servicii

le *) 
Darmanesti 1877 5 819 452 601 

% 100 0,27 43,63 24,08 32,02 
Agas 266 66 85 25 150 

% 100 2,26 31,95 9,40 56,39 
Asau 386 3 98 34 251 

% 100 0,78 25,38 8,81 65,03 
Brusturoasa 196 0 50 6 140 

% 100 0 25,51 3,06 71,43 
Dofteana 693 2 386 63 239 

% 100 0,29 56,13 9,09 34,49 
Palanca 136 0 6 26 104 

% 100 0 4,41 19,12 76,47 
Ghimes-Faget 282 5 69 33 175 

% 100 1,77 24,47 11,70 62,06 
Poduri 177 0 0 35 142 

% 100 0 0 19,77 80,23 
Total GAL 4013 81 1963 674 1802 

Conform Institului National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 

Populatia activa in 2005

Darmanesti

Agas

Asau

Brusturoasa

Dofteana

Palanca

Ghimes-Faget

Poduri
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2006 
 

 
PopulaŃia 

activă 
Sector agricol 

Sector 
industrial şi de 

artizanat 

Sector de 
comerŃ 

Sector privind 
serviciile *) 

Darmanesti 1625 4 798 289 534 
% 100 0,25 49,11 17,78 32,86 

Agas 269 2 89 33 145 
% 100 0,74 33,09 12,27 53,90 

Asau 446 0 123 33 290 
% 100 0 27,58 7,40 65,02 

Brusturoasa 192 0 53 13 126 
% 100 0 27,60 6,77 65,63 

Dofteana 780 0 465 61 254 
% 100 0 59,62 7,82 32,56 

Palanca 222 0 4 22 96 
% 100 0 3,28 18,03 78,69 

Ghimes-Faget 311 1 99 44 167 
% 100 0,32 31,83 14,15 53,70 

Poduri 239 0 0 43 196 
% 100 0 0 17,99 82,01 

Total GAL 4084 7 1631 538 1808 
Conform Institului National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 
 
 
 

Populatia activa in 2006

Darmanesti

Agas

Asau

Brusturoasa

Dofteana

Palanca

Ghimes-Faget

Poduri
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2007 
 

 
PopulaŃia 

activă 
Sector agricol 

Sector 
industrial şi de 

artizanat 

Sector de 
comerŃ 

Sector privind 
serviciile *) 

Darmanesti 1693 1 726 331 635 
% 100 0,06 42,88 19,55 37,51 

Agas 334 2 115 32 185 
% 100 0,60 34,43 9,58 55,39 

Asau 456 1 125 51 279 
% 100 0,23 27,41 11,18 61,18 

Brusturoasa 241 0 87 12 142 
% 100 0 36,10 4,98 58,92 

Dofteana 798 0 481 61 256 
% 100 0 60,28 7,64 32,08 

Palanca 142 0 1 47 94 
% 100 0 0,70 33,11 66,19 

Ghimes-Faget 357 0 130 41 186 
% 100 0 36,41 11,48 52,11 

Poduri 239 1 0 39 199 
% 100 0,42 0 16,32 83,26 

Total GAL 4260 5 1672 614 1976 
Conform Institului National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 
 

Populatia activa in 2007

Darmanesti

Agas

Asau

Brusturoasa

Dofteana

Palanca

Ghimes-Faget

Poduri
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2008 

 
PopulaŃia 

activă 
Sector agricol 

Sector 
industrial şi de 

artizanat 

Sector de 
comerŃ 

Sector privind 
serviciile *) 

Darmanesti 1485 66 716 265 438 
% 100 4,44 48,22 17,85 29,49 

Agas 377 109 85 22 161 
% 100 28,91 22,55 5,83 42,71 

Asau 393 78 100 44 171 
% 100 19,81 25,45 11,20 43,51 

Brusturoasa 156 16 63 7 70 
% 100 10,26 40,38 4,49 44,87 

Dofteana 874 17 534 59 264 
% 100 1,95 61,10 6,74 30,21 

Palanca 161 0 18 46 97 
% 100 0 11,18 28,57 60,25 

Ghimes-Faget 300 21 113 31 135 
% 100 7 37,67 10,33 45 

Poduri 243 1 0 40 202 
% 100 0,41 0 16,46 83,13 

Total GAL 3989 308 1629 514 1538 
Conform Institului National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 
 
 
 

Populatia activa in 2008

Darmanesti

Agas

Asau

Brusturoasa

Dofteana

Palanca

Ghimes-Faget

Poduri
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2009 
 

 
PopulaŃia 

activă 
Sector agricol 

Sector 
industrial şi de 

artizanat 

Sector de 
comerŃ 

Sector privind 
serviciile *) 

Darmanesti 1401 62 659 264 416 
% 100 4,42 47,04 18,84 29,70 

Agas 351 94 79 22 156 
% 100 26,79 22,50 6,27 44,44 

Asau 365 71 89 38 167 
% 100 19,46 24,38 10,41 45,75 

Brusturoasa 145 13 55 6 71 
% 100 8,96 37,93 4,14 48,97 

Dofteana 812 15 502 48 247 
% 100 1,85 61,82 5,91 30,42 

Palanca 149 0 11 43 95 
% 100 0 7,38 28,86 63,76 

Ghimes-Faget 279 17 102 27 133 
% 100 6,09 36,56 9,68 47,67 

Poduri 225 1 0 32 192 
% 100 0,45 0 14,22 85,33 

Total GAL 3727 273 1497 480 1477 
Conform Institului National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 

 
 
 

Populatia activa in 2009
Darmanesti

Agas

Asau

Brusturoasa

Dofteana

Palanca

Ghimes-Faget

Poduri
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II.2.1.6.2 Agricultură 
din care:  

 
 
 

 

Nr.capete de 
animale 

împărŃite pe 
zone de relief 

  

Terenuri –
suprafata 

cartata(Ha
) – pe zone 

de relief  
 

Terenuri 
arabile pe 

zonă de relief 
(Ha) 

Neproductive pe  
zonă de relief 

(Ha)  

Păşuni pe  
zonă de 

relief 
 (Ha) 

ViŃă de vie 
şi livezi pe  

zonă de 
relief  
 (Ha) 

Păduri pe  zonă 
de relief  

 (Ha) 

Total 

z. montana- 
50624 

z. deal podis-
3096 

z. 
montana-

34444 
z. deal 
podis-4815 

 

z. montana-
3339 

z. deal podis-
2302 

 
z. montana-1215 
z. deal podis-93 

z. 
montana-

14757 
z. deal 

podis-1419 

z. 
montana-

13 
z. deal 

podis-38 

z. montana-
93511,73- 

 z. deal podis-
1940,06 

% 
100-53720 

100- 39259 5641- 14,37% 
1308- 3,31% 16176- 

41,20% 
51-0,13% 95451,79-100 

• Sector vegetal - teritoriul GAL – Valea Muntelui este caracterizat prin terenul agricol 

preponderent pajisti (83,9%), cu mentiunea ca fiind considerata zona cu handicap 

natural (zona  montana defavorizata), beneficiaza de plati compensatorii; in plus intreg 

teritoriul cuprinde pajisti cu valoare naturala ridicata, suprafete care beneficiaza de plati 

de agromediu in conditiile exploatarii acestora prin practici traditionale. Din pacate 

mari suprafete de teren eligibil la plati nu beneficiaza de subventii (doar 38%), datorita 

dimensiunilor sub limita minima de 1 ha (sau parcele mai mici de 3000 mp), sau 

instalarii pe pajisti de vegetatie forestiera. De neinteles motivul pentru care peste 500 

de solicitanti de plati pentru suprafetele declarate la APIA nu solicita plati de 

agromediu. Aspectele mentionate sunt prezentata in Tab. 12. 

TABEL 
situatia suprafetelor agricole si a subventiilor pentru pajisti cu valoare ridicata 

Tabel 12 (Sursa DADR – Bacau) 
Suprafete - ha Solicitari plata 2009 – APIA-ha Beneficiari plati APIA 

dc: pajisti 
dc  agricol - 

total 

din care 
pajisti agricol 

– 
total 

total 
Cons. 
local 

alti 
benef 

total 

din care  
masuri 

agromediu 

Darmanesti  5.948 4.763 

- dc. Consiliu local  3.016 1.906 
1.84

3 

 
1459* 

 
384 220 201 

Agas              5.680 5.437 

- dc. Consiliu local  943 1.998 1.96
0 

 
464** 

1496 605 592 

Asau             2.535 2.276 
- dc. Consiliu local  1.249 

868 850 
 

316** 
533 220 215 

Brusturoasa  2.704 2.520 
- dc. Consiliu local  900 

941 923 
 

283** 
640 310 304 

Dofteana       4.106 3.050 1.358 1.30  542 395 382 
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- dc. Consiliu local  940 1 542* 
Palanca        2.690 2.538 

- dc. Consiliu local  988 
1.312 1.29

6 
 

586** 
910 412 403 

Ghimes-Faget 6.763 6.507 
- dc. Consiliu local  3.085 

3.305 3.28
8 

 
904*** 

2.384 764 742 

Poduri           4.722 2.412 
- dc. Consiliu local  208 

1.676 1.02
5 

 
0** 

1.025 647 406 

Total GAL  35.148 29.503 
- dc. Consilii locale  11.329 

13.364 
1248

6 
4.554 7.914 3.573 3.245 

* suprafete predate in admistrare crescatorilor de animale sau unor asociatii ale acestora 
**mari suprafete sunt excluse de la subventii datorita instalarii de vegetatie forestiera 
***multe suprafete se afla in litigiu cu autoritatile din judetul Harghita. 

      Datorita conditiilor pedoclimatice specifice agricultorii din zona cultiva cereala doar in 
procent de 7,9% iar plante de nutret in procent de 4,8 % (Tabelul 13). Ponderea cea mai 
ridicata o reprezinta pajistile - 84%. In aceste conditii, cresterea animalelor reprezinta 
ocupatia de baza a producatorilor agricoli.    

 
TABEL 

Structura culturilor(principale) 
Tabel 13 (Sursa DADR – Bacau) 

GRAU PORUMB PLANTE DE NUTRET 

 
ha 

 
to.fizic ha 

 
to.fizic ha 

 
to.fizic 

Darmanesti - 2008 0 0 754 2.639 280 6.250 
                    - 2009 0 0 723 2.170 311 10.730 

Agas             - 2008 0 0 45 135 66 2.424 

- 2009 0 
0 45 

 
110 

 
65 

 
2.300 

 
Asau            - 2008 0 0 38 115 182 6.760 

- 2009 0 
0 84 

 
210 

 
135 

 
5.250 

 
Brusturoasa - 2008 0 0 40 120 44 840 

- 2009 0 
0 
 

32 
 

64 
 

42 
 

1.430 
 

Dofteana      - 2008 0 0 694 2428 200 3.610 

- 2009 0 
0 659 

 
2.200 

 
230 

 
8.200 

 
Palanca       - 2008 0 0 5 12 19 635 

- 2009 0 
 

5 10 
19 

 
345 

 
Ghimes-Fag.-2008 0 0 0 0 33 520 

- 2009  
00 

0 
0 
 

33 780 

Poduri          - 2008 0 0 1248 3.744 862 29.640 

- 2009 0 
0 1248 

 
4.368 

 
864 

 
15.600 

 
Total GAL - 2008 0 0 2.824 9.193 1.686 50.679 

- 2009 0 0 2.796 9.132 1.699 44.635 
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    Se constata o usoara crestere in anul 2009 fata de anul 2008 a suprafetelor cultivate cu plante 

de nutret in detrimentul cerealelor.  

  Nu se pot trece cu vederea randamentele foarte scazute la cultura porumbului – productie medie 

pe GAL -3.266 kg/ha, inclusiv in comuna Poduri – 3.500 kg/ha, zona cu conditii de favorabilitate 

mai buna fata de restul teritoriului, dupa cum se constata si din suprafata de 1.248 ha cultivate cu 

porumb. Mentionam ca media pe judet este de 3.485 kg/ha,  in timp ce randamentul mediu de 

porumb în Ńările dezvoltate ajunge până la 8,6 tone la hectar. 

 
Pe langa suprafetele cultivate pentru plante de nutret – lucernierele, suprafata cea mai 

mare de teren agricol ce constituie baza furajera pentru exploatatiile zootehnice amplasate in 

teritoriul celor opt comune analizate, respectiv pajistile naturale, sunt utilizate ca pasuni si 

fanete ( vezi Tabelul 14).   

 
TABEL  

cu suprafetele destinate bazei furajere si productiile obtinute 
Tabel 14 

LUCERNIERE PASUNI FANETE 

 
ha 

 
to.mv ha 

 
to.mv ha 

 
to.mv 

Darmanesti - 2008 150 4.050 2.835 28.350 1.928 25.064 
                    - 2009 280 9800 2.835 20.000 1.928 20.000 

Agas             - 2008 54 1.944 2.579 25.790 2.858 62.876 
- 2009 50 2.000 2.579 20.632 2.858 28.580 

Asau            - 2008 120 4.800 1.349 19.490 927 36.000 
- 2009 120 4.800 1.349 13.440 927 13.905 

Brusturoasa - 2008 17 255 1.006 10.060 1.514 17.672 
- 2009 17 680 1.006 8.048 1.514 15.188 

Dofteana      - 2008 100 1.800 1.316 13.160 1.734 26.010 
- 2009 130 5.200 1.316 13.200 1.734 17.300 

Palanca       - 2008 10 360 608 6.080 1.930 4.356 
- 2009 10 180 608 4.864 1.930 17.370 

Ghimes-Fag.-2008 25 370 3.119 25.000 3.388 34.040 
- 2009 25 600 3.119 31.200 3.388 34.170 

Poduri          - 2008 682 24.960 1.379 13.790 1.020 18.360 
- 2009 684 12.360 1.385 13.898 1.027 10.382 

Total GAL - 2008 1.158 38.539 14.191 141.720 15.299 224.378 
- 2009 1.316 35.620 14.197 125.282 15.306 156.895 

Sursa: DADR – Bacau – Darea de seama statistica Agr 2a – 2008-2009 
 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  96    

 Se constata o crestere a suprafetelor cultivate cu plante de nutret – lucerniere – cu 12% in 
anul 2009 fata de anul 2008. Suprafetele de pajisti (pasuni +fanete) naturale se mentin 
oarecum constante in perioada analizata, in schimb se constata o scadere cu 30% a cantitatii 
de masa verde obtinuta in anul 2009 comparativ cu anul 2008, datorita conditiilor meteo 
nefavorabile. Dar acest aspect nu justifica totusi modul ineficient in care sunt utilizate 
aceste suprafete de teren, deoarece   au fost deteriorate grav sau chiar scoase din circuit 
suprafeŃe însemnate de păşuni, prin abandonarea acestora si aparitia de vegetatie forestiera 
sau a modului necorespunzător de valorificare prin suprapăşunat sau subpăşunat. Efectele 
acestor acŃiuni se regăsesc astăzi în productivitatea scăzută a pajiştilor, care abia permite o 
încărcătură de animale cuprinsă între 0,2-0,5 UVM /ha.  Prin lucrări nu prea costisitoare, 
încărcătura cu animale poate ajunge în medie la 0,8-1,4 U.V.M/ha, nivel de încărcare 
apropiat de cel din Uniunea Europeană. 

• Sector cresterea animalelor 

Cei mai multi crescatori de animale exploateaza efective de bovine, porcine si ovine. 

Situatia comparativa a efectivelor de animale pe anii 2008 si 2009  se regaseste in 
tabelul urmator.  

TABEL  
efective de închidere de lună – 31.12.2009 

Tabel 15 
BOVINE - cap PORCINE - cap OVINE - cap 

 
Total 

 
dc. vaci 

Total 
 

dc. scroafe 
Total 

 
dc. oi fatatoare 

Darmanesti - 2008 2.774 1.303 1.360 54 15.526 9.982 
                    - 2009 2.224 1.202 1.800 83 14.336 9.054 

Agas             - 2008 1.681 815 413 24 4.282 2.546 
- 2009 1.552 837 681 7 2.529 2.338 

Asau            - 2008 1.379 560 382 24 4.282 2.546 
- 2009 1.444 564 754 42 4.000 2.550 

Brusturoasa - 2008 1.011 466 334 15 2.220 1.685 
- 2009 936 500 489 12 1.685 1.335 

Dofteana      - 2008 2.782 1.059 1.131 45 5.484 3.725 
- 2009 2.092 880 1.404 68 6.098 3.588 

Palanca       - 2008 1.186 585 514 17 1.780 1.239 
- 2009 735 541 472 1 1.240 881 

Ghimes-Fag.-2008 3.183 1.531 929 20 1.616 1.161 
- 2009 3.156 1.522 1.436 23 1.561 979 

Poduri          - 2008 712 507 416 18 1.918 1.578 
- 2009 675 492 531 30 1.890 1.420 

Total GAL - 2008 14.708 6.826 5.479 217 37.108 24.462 
- 2009 12.814 6.538 7.567 266 33.339 22.145 

Sursa: DADR – Bacau – Darea de seama statistica Agr 6 – 2008/2009 
 

Efectivele de bovine au scazut cu 13% in anul 2009 fata de 2008. Din pacate au scazut in principal 
categoriile de tineret, efectivele de vaci scad doar cu 4%. 

 Efectivele de porcine cresc cu 38%, dar raportat la numarul foarte redus de scroafe (matca), se 
presupune ca aceasta crestere cuprinde in principal  porcine sacrificate pentru autoconsum. Efectivele de 
ovine scad cu 10%, in acelasi procent scade si efectivul de oi fatatoare. 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  97    

Ca nota generala, trebuie remarcat numarul extrem de redus de animale raportat la numarul 
gospodariilor, dar mai ales raportat la suprafata de pajisti naturale. De mentionat ca  la cele 35.620 ha de 
pajisti , calculand in medie 1 UVM (unitate vita mare) - dupa cum aminteam anterior , incarcatura mediu in 
UE este de 0,8 – 1,4 UVM/ha – ar rezulta ca un efectiv de animale (echivalent UVM) in teritoriul GAL –
ului ar asigura exploatarea eficienta a pajistilor aflate la dispozitie daca s-ar creste aproximativ 35.000 
UVM. Aplicand coeficientii de transformare in UVM2 pentru cele trei specii analizate in Tabelul 15, rezulta 
un numar de 16.169 UVM, astfel ca in anul 2009 a fost asigurata o incarcatura de 0,45 UVM/ha. 

 
Efectivele de animale analizate anterior realizeaza o productii ce sunt analizate in 
Tabelul 16. 

 
TABEL 

Situatia productiilor animaliere 31.12.2008/31.12.2009 
 

Tabel 16 
BOVINE PORCINE OVINE 

 
Cap/to 

 
Lapte-hl 

 
Cap 

 
to Cap/to 

 
Lapte-hl 

Darmanesti - 2008 340/102 45.500 1.100 150 5.300/100 4.990 
                    - 2009 980/245 44.000 1.002 111 9.117/182 3.050 

Agas             - 2008 90/27 28.000 525 53 2.600/52 1.350 
- 2009 508/152 27.500 420 45 2.400/50 1.250 

Asau            - 2008 86/26 19.600 370 4 1.260/26 1.250 
- 2009 500/138 16.500 420 5 1.860/38 1.150 

Brusturoasa - 2008 80/24 15.450 306 35 1.450/36 800 
- 2009 322/80 16.000 370 38 1.358/28 750 

Dofteana      - 2008 350/105 35.600 1.100 150 2.500/47 1.850 
- 2009 665/140 33.000 616 63 1.420/28 1.512 

Palanca       - 2008 400/129 14.400 770 92 950/15 680 
- 2009 400/129 14.400 770 92 950/15 680 

Ghimes-Fag.-2008 1.250/477 44.000 2.007 280 900/22 650 
- 2009 1.250/477 44.000 2.007 280 900/22 650 

Poduri          - 2008 145/68 29.850 800 96 800/20 600 
- 2009 145/68 29.850 800 96 800/20 600 

Total GAL - 2008 2.741/958 232.400 6.978 860 15.760/318 12.170 
- 2009 4.770/1.429 225.250 6.405 730 18.805/383 9.642 

 
 

Studiind datele din tabelul de mai sus, se pot identifica o serie de evolutii interesante, astfel : 

- numarul de bovine valorificate in anul 2009 creste cu 74% fata de anul 2008; 

- cantitatea de carne de bovine obtinuta in anul 2009 creste cu 49% fata de 2008; 

- bovinele sunt sacrificate la o greutate medie de 299,5 kg. in anul 2009, fata de 349,5 kg in anul 2008; de 

mentionat ca la varsta optima pentru sacrificare (18 luni) taurasii din rase de carne pot avea si 600 - 700 kg; 

                                                
2 Bovine de toate varstele – 0,75; porcine – 0,25; oi de toate varstele – 0,14 
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sacrificand animalele in la greutatea de 300 kg, se pierde perioada cea mai fertila din punct de vedere al 

sporului de crestere; 

- productia de lapte scade cu 3% in anul 2009 fata de 2008, corespunzator unei scaderi cu 4% a numarului 

de vaci;  se presupune ca dificultatile in valorificarea laptelui (din care cantitati nesemnificative reprezinta 

lapte conform), determina crescatorii de vaci de lapte sa se orienteze catre bovine de carne, cantitati din ce 

in ce mai mari de lapte fiind destinat consumului viteilor; 

- numarul de porcine sacrificate in anul 2009 scade cu 8% fata de anul 2008; 

- porcinele sunt sacrificate la o greutate medie de 113,9 kg. in anul 2009, fata de 123,2 kg in anul 2008; 

- numarul de ovine valorificate in anul 2009 creste cu 19% fata de anul 2008; 

- productia de lapte de ovine scade cu 21% in anul 2009 fata de 2008, corespunzator unei scaderi cu 10% 

a numarului de oi fatatoare; 

- producŃia de carne ce se poate realiza pe pajişti este 400-600 kg/ha la tineretul taurin, reprezentând cel 

mai redus cost de producŃie; corespunzator suprafetei de pajisti naturale aflata la dispozitia crescatorilor da 

animale din teritoriul GAL-ului, respectiv 29.503 ha, cu o medie de 500 kg/ha, ar rezulta o posibila 

productie de carne apreciata la 14.750 to; din Tabelul 16 rezulta ca in anul 2009 cantitatea totala de carne 

obtinuta a fost de 2.542 to; in concluzie suprafata de pajisti naturale a fost exploatata doar la 17,23% din 

potential. 

 

II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  

• Activitati economice neagricole 

Activitatile non-agricole din spatiul denimit generic Valea Muntelui ar trebui sa  includa: 

procesarea produselor alimentare, mici activitati comerciale, de servicii (inlusiv de 

creditare) si mestesugaresti. In plus, ar fi timpul de a se acorda atentie sporita producerii de 

energie din surse regenerabile (inclusiv din deseurile rezultate din exploatarea lemnului dar 

si din plantatiile de specii cu crestere rapida special destinate producerii de energie 

termica). 

   Totodata turismul rural reprezinta o alternativa de diversificare a veniturilor populatiei 

din zona, fiind evidente oportunitatile oferite acestei activitati. 

Astfel elementele ce evidentiaza excelentele perspective de dezvoltare a turismului rural al 

Vaii Muntelui pornesc de la oferta primară potenŃială, alcătuită din componente naturale de 

peisaj. Elementele care trebuie puse în valoare în mod special sunt:  

- valoarea recreativă, estetică şi peisagistică;  

- valoarea curativă a bioclimatului sau a factorilor naturali ai zonei;  
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- cadrul de derulare a unor momente de destindere sau a unor hobbyuri (oglinzi de 

apă, masive muntoase, torente, resurse cinegetice, strat de zăpadă etc); 

Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

 

Din punct de vedere strict statistic, numarul de agenti economici identificati la nivelul 

fiecarei comune si analizati in functie de numarul de salariati ce confera intrepriderilor 

calitatea de microintreprindere sau IMM, situatia  este prezentata in Tabelul 1. 

Se constata ca in proportie covarsitoare microintreprinderile (cu mai putin de 10 

angajati) detin ponderea agentilor economici. 

Numarul agentilor economici din categoria microintreprinderilor nu depinde de 

numarul total de locuitori: comuna Agas se afla pe primul loc, urmata de Asau si abia pe 

 
Total 

întreprinde
ri 

Micro-
întreprinder

i cu 1-10 
salariaŃi 

Întreprinderi 
cu 10 -50 
salariaŃi 

Întreprinderi 
cu 50 - 250 

salariaŃi 

Întreprinderi cu 
peste 250 salariaŃi 

Comuna Agas 
Număr 293 290 3 0 0 

% 100 98,98 1,02 0 0 
Comuna Asau 
Număr 257 253 4 0 0 

% 100 98,44 1,56 0 0 
Comuna Brusturoasa 
Număr 106 103 2 1 0 

% 100 97,17 1,89 0,94 0 
Orasul Darmanesti 
Număr 263 250 12 1 0 

% 100 95,05 4,57 0,38 0 
Comuna Dofteana 
Număr 200 196 3 0 1 

% 100 98 1,50 0 0,5 
Comuna Ghimes-Faget 
Număr 149 145 4 0 0 

% 100 97,32 2,68 0 0 
Comuna Palanca 
Număr 93 92 1 0 0 

% 100 98,92 1,08 0 0 
Comuna Poduri 
Număr 101 109 2 0 0 

% 100 98,2 1,80 0 0 
TOTAL GAL 1.438 31 2 1 

 97.00 2.00 0.13 0.06 
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locul trei orasul Darmanesti, desi dupa criteriul numarului total de locuitori, ordinea este 

total inversata. 

In mod previzibil, orasul Darmanesti detine cel mai mare numar de  intreprinderi cu 

10-49 angajati, urmat de Asau si Ghimes-Faget. Totusi comuna Dofteana detine singura 

intreprindere cu peste 250 salariati, in plus in aceeasi comuna mai functioneaza trei 

societati cu 10 – 49 salariati. 

Zona comunelor Brusturoasa, Palanca si Ghimes – Faget se manifesta ca fiind cea 

mai putin dinamica din punct de vedere al dezvoltarii mediului de afceri in sectotul non-

agricol.  

    Interpretand tabelele si graficele anexate (Tabel 2) am constatat urmatoarele: 

- - numarul persoanelor ce obtin venituri (salarii, dividende) desfasurand activitate ca 

lucrator pe cont propriu in agricultura este foarte mic in comparatie cu alte sectoare,. Desi se 

constata o crestere considerabila a acestora in anii 2008 si 2009; explicatia cea mai la 

indemana este aceea ca persoanele in cauza s-au inregistrat in baza Ordonantei 44/2008 la 

Oficiul Registrului Comertuluica persoane fizice autorizate sau  intreprinderi familiale in 

scopul evidentierii unui venit ce le confera drepturi la subventii agricole sau la asistenta 

medicala; 

- numarul persoanelor care obtin venituri in calitate de membri ai unor exploatatii agricole 

(salariati sau lucratori pe cont propriu) este totusi foarte redus in comparatie cu numarul de 

exploatatii agricole inregistrate in zona ; menrionam ca arealul GAL-ului este preponderent 

rural, inclusiv orasul Darmanesti fiind inregistrat cu numeroase exploatatii agricole (analizate 

separat in capitolul urmator); se pot interpreta aspectele de ordin social care deriva din 

numarul atat de mare de persoane care nu lucreaza in baza unui contract de munca, fara a fi 

inregistrati vreodata ca someri, si de aici efectele asupra familiilor acestora in ce periveste 

accesul la sistemele de asistenta sociala – asistenta medicala, pensii, formare profesionala, 

etc.; 

- numarul persoanelor ce-si desfasoara activitatea in sectorul industrial si artizanat este 

(exceptie anii 2006 si 2007) mai mare decat al celor angajati in servicii3 (Tabel 3); 

 

                                                
3 Pescuit silvicultura si servicii anexe 
- Hoteluri si restaurante 
- Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor 
- Alte activitati de servicii colective sociale si personale 
- Servicii religioase 
- Activitati de aparare nationala, ordine publica si protectie civila 
- Educatie si sanatate 
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TABEL 3 

Numarul persoanelor angajate in sectorul industrial si artizanat /servicii 
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- scaderea dramatica a numarului de persoana angajate in activitatile industriale 

indica existenta unei resurse de forta de munca calificata, in prezent neocupata, dar 

cu potential de dezvoltare in conditiile redeschiderii unor activitati ce si-au redus 

activitatea sau au fost lichidate, ori prin orientare profesionala si recalificare in 

meserii ce vor fi cautate odata cu depasirea crizei si  relansarea economiei natinale 

si implicit locale; 

- de remarcat numarul destul de mare de persoane care lucreaza in domeniul 

serviciilor; 

- se evidentiaza incepand din anul 2007 tendinta de descrestere a numarului de 

persoane angajate in activitati industriale si servicii, tendinta ce urmareste trendul 

descrescator al economiei nationale;  

- din anul 2008, prin modificarea codurilor CAEN , in sectorul agricol au fost inllusi 

si cei din silvicultura si pescuit.  
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II.2.1.6.4 ComerŃ şi sector de servicii 
 
Comuna Agas 

Tabel 4 
Tipuri de comerŃ Număr  % din 

numărul 
total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 

1 Industrial 47 24,22 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
9 16,36 

2 Agricol 1 0,52 
Intermedieri cu 

produse agricole 
0 0 

3 Piscicol 0 0 
Intermedieri cu 

produse piscicole 
0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

8 4,12 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
5 9,09 

5 Alimentatie 
publica 

113 68,56 Activitati catering 5 9,09 

6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 4 7,27 
7 Medical, 

Farmaceutic 
4 2,06 Medicale 0 0 

8 Auto 1 0,52 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
11 20 

9 Altele 0 0 Altele 17 30,91 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 4 7,28 

Total 194 100 Total 55 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

Comuna Asau 
Tabel 5 

Tipuri de comerŃ Număr  % din 
numărul 

total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 
1 Industrial 

39 28,06 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
3 4,92 

2 Agricol 
3 2,16 

Intermedieri cu 
produse agricole 

1 1,64 

3 Piscicol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse piscicole 

0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

0 0 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
3 4,92 

5 Alim. Publica 96 69,06 Activitati catering 2 3,28 
6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 4 6,56 
7 Medical, 

Farmaceutic 
0 0 Medicale 1 1,64 

8 Auto 0 0 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
15 24,58 

9 Altele 1 0,72 Altele 31 50,82 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 1 1,64 

Total 139 100  61 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 
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Comuna Brusturoasa 

Tabel 6 
Tipuri de comerŃ Număr  % din 

numărul 
total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 
1 Industrial 

15 23,44 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
1 4,76 

2 Agricol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse agricole 

0 0 

3 Piscicol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse piscicole 

0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

0 0 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
0 0 

5 Alimentatie 
publica 

47 73,44 Activitati catering 2 9,52 

6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 3 14,29 
7 Medical, 

Farmaceutic 
0 0 Medicale 0 0 

8 Auto 0 0 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
6 28,57 

9 Altele 2 3,12 Altele 9 42,86 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 0 0 

Total 64 100 Total 21 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

Orasul Darmanesti 
Tabel 7 

Tipuri de comerŃ Număr  % din 
numărul 

total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 

1 Industrial 34 25 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
9 9,57 

2 Agricol 1 0,73 Interm. Prod. agricole 0 0 

3 Piscicol 1 0,73 
Intermedieri cu 

produse piscicole 
0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

1 0,73 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
9 9,57 

5 Alimentatie 
publica 

75 55,15 Activitati catering 3 3,19 

6 Constructii 5 3,68 Lucrari in constructii 25 26,60 
7 Medical,Farmacie 3 2,21 Medicale 7 7,45 

8 Auto 3 2,21 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
9 9,57 

9 Altele 13 9,56 Altele 26 27,67 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 6 6,38 

Total 136 100 Total 94 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 
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Comuna Dofteana  
Tabel 8 

Tipuri de comerŃ Număr  % din 
numărul 

total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 
1 Industrial 

19 18,27 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
1 1,54 

2 Agricol 
2 1,92 

Intermedieri cu 
produse agricole 

1 1,54 

3 Piscicol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse piscicole 

0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

0 0 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
0 0 

5 Alimentatie 
publica 

83 79,81 Activitati catering 0 0 

6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 20 30,77 
7 Medical, 

Farmaceutic 
0 0 Medicale 1 1,54 

8 Auto 0 0 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
23 35,38 

9 Altele 0 0 Altele 18 27,69 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 1 1,54 

Total 104 100 Total 65 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

 
Comuna Ghimes-Faget 

Tabel 9 
Tipuri de comerŃ Număr  % din 

numărul 
total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 
1 Industrial 

9 13,63 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
5 16,13 

2 Agricol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse agricole 

0 0 

3 Piscicol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse piscicole 

0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

0 0 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
0 0 

5 Alimentatie 
publica 

54 81,82 Activitati catering 1 3,23 

6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 4 12,90 
7 Medical, 

Farmaceutic 
1 1,52 Medicale 1 3,23 

8 Auto 0 0 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
7 22,57 

9 Altele 2 3,03 Altele 8 25,81 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 5 16,13 

Total 66 100 Total 31 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 
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Comuna Palanca 
Tabel 10 

Tipuri de comerŃ Număr  % din 
numărul 

total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 
1 Industrial 7 

11,29 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
2 

20 

2 Agricol 0 
0 

Intermedieri cu 
produse agricole 

0 
0 

3 Piscicol 0 
0 

Intermedieri cu 
produse piscicole 

0 
0 

4 Silvicultura si 
forestier 

0 
0 

Intermedieri 
materiale lemnoase 

0 
0 

5 Alimentatie 
publica 

55 
88,71 Activitati catering 

0 
0 

6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 1 10 
7 Medical, 

Farmaceutic 
0 

0 Medicale 
1 

10 

8 Auto 
0 

0 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
3 

30 

9 Altele 0 0 Altele 3 30 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 0 0 

Total 62 100 Total 10 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

 
Comuna Poduri 

Tabel 11 
Tipuri de comerŃ Număr  % din 

numărul 
total  

Întreprinderi din 
sectorul terŃiar 

(servicii)  
Număr  

% din 
numărul 

total 
1 Industrial 

18 23,68 
Intermedieri in 

comertul cu produse 
1 3,13 

2 Agricol 
3 3,95 

Intermedieri cu 
produse agricole 

0 0 

3 Piscicol 
0 0 

Intermedieri cu 
produse piscicole 

0 0 

4 Silvicultura si 
forestier 

0 0 
Intermedieri 

materiale lemnoase 
0 0 

5 Alimentatie 
publica 

50 65,78 Activitati catering 0 0 

6 Constructii 0 0 Lucrari in constructii 8 25 
7 Medical, 

Farmaceutic 
1 1,32 Medicale 1 3,13 

8 Auto 1 1,32 
Transport, curierat, 

reparatii auto 
16 50 

9 Altele 3 3,95 Altele 4 12,5 
10 Turism 0 0 Facilitati cazare 2 6,24 

Total 76 100 Total 32 100 
Conform Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  106    

   La nivelul GAL - Valea Muntelui se constata o aparenta repartizare uniforma a agentilor 
economici din sectorul comert si servicii. Totusi se pot identifica unele aspecte ce merita a 
fi comentate, astfel: 

- unitatile cu activitati comerciale de alimentatie publica sunt cele mai importante din 
punct de vedere numeric. 

- numarul de unitati de alimentatie publica raportat la numarul de locuitori difera de 
la Darmanesti – o unitate la 189 locuitori, la Agas – o unitate de alimentatie publica 
la 59 locuitori!; 

- in zona judetului Bacau cu cele mai atractive peisaje, respectiv cele mai numeroase 
oprtunitati turistice, nu exista nici un comerciant in domeniul turismului de 
agrement; este drept ca se evidentiaza 19 prestatori de servicii in domeniul 
facilitatilor de cazare turisti; 

- prestatorii de servicii in domeniul constructiilor sunt relativ putini, doar 69  de 
firme de constructii ce ar trebui sa deserveasca peste 59 mii locuitori; constatam 
diferente nejustificate intre comune: astfel comuna Dofteana  raporteaza 20, Poduri  
8 firme de constructii, pe cand Palanca si Brusturoasa doar 1, respectiv 3 prestatori 
de lucrari de constructii; 

- sunt de remarcat activitati ce promoveaza traditii locale: artizanat - Darmanesti – 
vitralii, artizanat din sticla; branzeturi traditionale – Asau, pastrav afumat in cetina 
de brad – Palanca. Initiativa locala de a sprijini actiuni de promovare a produselor 
traditionale prin “Centrului de promovare a traditiilor din Brusturoasa”va conduce 
la o crestre a vizibilitatii zonei, cu impact favorabil asupra valorificarii traditiilor 
locale. 

 
II.2.1.7 Servicii pentru populaŃie şi infrastructuri medico-sociale 
 
II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaŃiei la aceste servicii 
 
Servicii Categorii Observatii* 

Primar 55 

Secundar 36 

SAM 5 

InvăŃamânt 

Altele-prescolar 61 

Medic -CMI 19 

Cabinet stomatologic 7 

Spital -* 

Medicale 

Altele....  

Terenuri sportive (de 
fotbal, tenis...) 

2 

Sala de Sport 1 

Piscine -* 

Sportive 

Altele...  

Altele...   
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*Observatii: 
− Serviciile medicale de spitalizare sunt asigurate de catre Spitalul Municipal 
Moinesti aflat la o distanta de 20 km de orasul Darmanesti, Spitalul Orasenesc 
Comanesti aflat la o distanta de 12 km de orasul Darmanesti, Spitalul Municipal 
Onesti aflat la o distanta de 30 de km de orasul Darmanesti, Spitalul judetean Bacau 
aflat la o distanta de 60 de km de orasul Darmanesti, Spitalul Judetean Miercurea-
Ciuc aflat la o distanta de 95 de km fata de orasul Darmanesti. 
− Piscine se gasesc in orasele Targu Ocna – 20 de km fata de orasul 
Darmanesti, Onesti – 30 de km fata de orasul Darmanesti, Bacau – 60 de km de 
orasul Darmanesti si Miercurea Ciuc – 95 de km fata de orasul Darmanesti. 

 
• Unitati de invatamant  

Comuna Asau Agas 
 

Brusturoasa 
 

Dofteana 
 

Darmanesti 
 

Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri Total 
GAL 

Prescolar 8 8 3 8 10 9 4 11 61 
Primar  7  7 4 7 8 9 5 8 55 

Gimnazial  7 6 1 4 6 5 2 5 36 
SAM - 1 1 1 1  - 1 5 
Altele      1 (Cls a 

X-a) 
- - 1 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 

Comuna Asau Agas 
 

Brusturoasa 
 

Dofteana 
 

Darmanesti 
 

Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri Total 
GAL 

CMI  2  3 1 4 5 1 1 2 19 
Cabinet 

stomatologic  
1 1 - 1 2 - 1 1 7 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
 
 
• Cadre medicale  

Comuna Asau Agas 
 

Brusturoasa 
 

Dofteana 
 

Darmanesti 
 

Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri Total 
GAL 

Medici  3 4 1 4 7 2 3 3 27 
Asistente 
medicale  

5 4 1 7 7 2 3 4 33 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
 
 
• ACCESIBILIZARE  

Comuna Asau Agas 
 

Brusturoasa 
 

Dofteana 
 

Darmanesti 
 

Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri 

Rampe de 
acces  

- Da Da Da Da - - - 

Grupuri 
sanitare 

accesibilizate  

- Da Nu Da Nu - - - 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
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• Servicii sociale  
Comuna Asau Agas 

 
Brusturoasa 

 
Dofteana 

 
Darmanesti 

 
Ghimes  
Faget 

Palanca 
 

Poduri Total 
GAL 

CDZ 
,camine de 
batrani etc  

- - - - 1 - - - 1 

Asistenti 
personali  

- - 27 85 77 22 1 46 258 

Conform studiului Analiza Sociala, anexat 
 

 
ASISTENTA SOCIALA 

 
• Familii in dificultate  
•• Familii  beneficiare de VMG si familii fara o sursa de venit stabil  
 Un indicator al starii de vulnerabilitate la nivelul unei familii este nivelul veniturilor 
si stabilitatea surselor de venit.  In comunitatile din cadrul GAL-ului  accesul la locuri de 
munca stabile este limitat fapt ce determina instabilitatea veniturilor si volumul limitat al 
acestora. Venitul minim garantat este una din modalitatile de a asigura un venit minim 
pentru aceste familii aflate in situatie de dificultate. La nivelul GAL-ului comunitatile care 
inregistreaza un  numar mare de dosare pentru VMG sunt: Brusturoasa, Dofteana, 
Darmanesti si Ghimes Faget.   Mentionam faptul ca, numarul mic de dosare pentru 
VMG din alte comunitati nu exprima in mod determinant numarul de familii in dificultate. 
Numarul beneficiarilor de VMG este determinat si de nivelul bugetului alocat.  
• Familii fara surse  de venit  

In ceea ce priveste familiile fara surse de venit stabil, datele furnizate de comunitati 
referitoare la acest item evidentiaza un numar foarte mare de familii aflate in aceasta 
situatie. Riscurile induse de aceasta situatie se regasesc in special la nivelul copiilor din 
cadrul acestor familii ale caror trebuinte primare risca sa nu poata fi satisfacute. Conform 
datelor furnizate de Primarii, la nivelul anului 2009 se intregistreaza o crestere a numarului 
acestor familii. Un numar ingrijorator de mare de familii fara surse de venit se inregistreaza 
in comuna Agas (1500), urmata de comunele Palanca si Poduri cu 242, respectiv 170.  
• Violenta domestica 
 Violenta domestica este un efect al statusului socio-economic scazut din 
comunitatile rurale. Si aceste cifre sunt aproximative deoarece nu exista un sistem de 
inregistrate a cazuisticii si, mai mult decat atat, victimele violentei domestice nu reclama  
intotdeauna actul de agresiune. Au fost furnizate date despre acest fenomen de catre o parte 
dintre comunitati, dintre acestea numarul cel mai mare se inregistreaza in comuna Poduri si 
este in crestere, urmata de comuna Palanca.  
• Copii in dificultate  
•• Copii incadrati in grad de handicap  

Ne referim aici la copiii incadrati in grad de handicap si care sunt ingrijiti in familia 
naturala sau largita. La nivelul anului 2009, la nivelul GAL-ului sunt inregistrati un numar 
de 108 copii incadrati in grad de handicap, ceea ce reprezinta aproximativ 1% din copiii 
GAL-ului. In ceea ce priveste aceasta categorie vulnerabila se aduce in discutie accesul 
acestora la educatie si servicii de recuperare si integrare sociala.  
•• Copii abuzati, neglijati  
  Copiii abuzati, neglijati si exploatati reprezinta o categorie vulnerabila din ce in ce 
mai intalnita in comunitatile rurale. Dar, ca si in cazul violentei domestice, deoarece nu 
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exista la nivelul comunitatilor un sistem eficient de inregistrare si monitorizare a 
cazuisiticii, numarul acestor copii este intotdeauna aproximativ, chiar daca autoritatile 
locale nu au raportat niciun astfel de caz.  
•• Copii cu un parinte in strainatate/cu ambii parinti plecati in strainatate   
 In ultimii ani se discuta tot mai mult despre acesti copii ca despre o categorie 
vulnerabila prin prisma consecintelor pe care plecarea unui sau a ambilor parinti le are 
asupra dezvoltarii socio-afective a copilului.  
 In anul 2009 un numar de 1968 copii din GAL aveau  un parinte plecat in 
strainatate si 2262 copii din GAL aveau ambii parinti plecati in strainatate. Pentru prima 
categorie se evidentiaza comuna Agas ( 1786 copii) si pentru a doua categorie se 
evidentiaza comunele : Agas (1786 copii) si Darmanesti (338 copii). Analizand aceste date 
putem considera aceasta categorie de copii, categorie vulnerabila la nivelul GAL-ului. Pe 
termen scurt trebuie dezvoltate activitati de asistenta si sprijin pentru acesti copii. Pe 
termen lunga insa, strategia trebuie sa aiba in vedere stoparea destructurarii familiei ca 
urmare a plecarii parintilor in strainatate prin masuri speciale de dezvoltare economica 
locala.  
 
•• Copii victime ale traficului de persoane  
 Nu au fost raportate astfel de cazuri. 
•• Copii exploatati  
 Nu au fost raportate astfel de cazuri desi, in toate familiile aflate la limita saraciei 
copiii pot fi expusi acestui risc, al exploatarii, in special prin munca.  
•• Cazuri delincventa juvenila  
 Este important faptul ca nu se inregistreaza  cazuistica in domeniul delincventei 
juvenile la nivelul GAL-ului, exceptie facand comunele Poduri si Palanca, dar cu valori 
mici  ale fenomenului, ceea ce ne permite sa emitem ipoteza ca pot fi acestea cazuri izolate. 
Cu toate acestea nu ar trebui neglijate activitatile de prevenire a acestor situatii de risc prin 
actiuni comunitare comune.  
 
•• Copii aflati in sistemul de protectie speciala  
a) Asistenta maternala  

In anul 2009, un numar de  78  copii cu domiciliul in comunitatile GAL-ului se 
aflau in asistenta maternala. Si la acest capitol se evidentiaza comuna Dofteana (32 copii) si 
Darmanesti (19 copii). 
b) Centre rezidentiale  

In anul 2009, un numar de  41 copii cu domiciliul in comunitatile GAL-ului se aflau 
in centre rezidentiale. Si la acest capitol se evidentiaza comuna Dofteana (24 copii). 
 
• Persoane adulte in dificultate  
 
• Adulti cu dizabilitati neinstitutionalizati  
 Adultii cu dizabilitati neinstitutionalizati sunt acele persoane care sunt ingrijite in 
familia naturala sau largita. La nivelul GAL-ului se inregistreaza in anul 2009 un numar de    
934    persoane adulte cu dizabilitati neinstitutionalizate. Se evidentiaza comuna 
Darmanesti cu un numar de 426 persoane, Dofteana cu un numar de 262 persoane si Asau 
cu 164 persoane.  
 
• Adulti cu dizabilitati institutionalizati  



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  110    

 La nivelul GAL-ului, in anul 2009 se aflau in centre de protectie speciala un numar 
de 27 persoane adulte cu dizabilitati. La acest capitol se evidentiaza comuna Darmanesti cu 
12 persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate.  
 
• Persoane varstnice neinstitutionalizati 
 Persoanele varstnice neinstitutionalizate reprezinta o categorie vulnerabila prin 
prisma gradului de dependenta sociala. La nivelul GAL-ului populatia varstnica reprezinta 
in  prezent aproximativ  19,80% din totalul populatiei GAL-ului. In urmatorii ani procentul 
acesta va creste exercitand o presiune sociala asupra comunitatii. Populatia varstnica 
trebuie privita din doua perspective: atata ca grup vulnerabil care in timp necesita ingrijiri 
si protectie speciala, cat si ca resursa umana care poate fi valorificata prin implicare in 
diferite activitati oferind astfel posibilitatea unei batraneti active si care ar fi in concordanta 
cu obiectivele Comunitatii Europene.  
 
• Someri  
 Somerii reprezinta o categorie vulnerabila prin prisma implicatiilor pe care lipsa 
veniturilor stabile le poate avea asupra vietii de familiei si a vietii personale a individului. 
Ultimii ani au determinat o crestere a numarului somerilor pe fondul crizei economice.  

La nivelul anului 2009, la nivelul GAL-ului Valea Muntelui figurau inregistrati si 
indemnizati un numar aproximativ de 1.114 someri. In ceea ce priveste numarul somerilor 
neindemnizati cuantificarea acestora este mai dificila deoarece dupa finalizarea perioadei 
de indemnizare acestia nu mai figureaza practic in nicio evidenta. Conform datelor 
furnizate de Primarii, numarul acesora ar fi de aproximativ de 10.014 persoane de varsta 
activa de munca.  
• Servicii sociale  
 La nivelul GAL-ului nu exista servicii sociale infiintate. Activitatea de asistenta 
sociala se rezuma la furnizarea prestatiilor sociale si activitatea asistentilor personali. La 
nivelul GAL-ului sunt angajati si platiti din bugetul Primariei un numar de 258 de asistenti 
personali care au in ingrijire copii si adulti incadrati in gr. I si accentuat de handicap. 
Nivelul de pregatire al acestor asistenti personali este de studii generale in cea mai mare 
parte, de unde nevoia organizarii unor cursuri de profesionalizare a acestora astfel incat sa 
poata asigura ingrijirea corespunzatoare a copiilor si adultilor cu dizabilitati. In sprijinul lor 
ar trebui dezvoltate servicii de recuperare si integrare sociala a copiilor si adultilor cu 
dizabilitati.  
 Un alt aspect care trebuie subliniat este capacitatea redusa a primariilor de a 
gestiona problematica locala in primul rand datorita personalului insuficient ca numar si 
pregatire. 

 
 

EDUCATIE 
• Unitati de invatamant si Populatie scolara  
 Conform  datelor furnizate de cele 8 comunitati, numarul si distributia unitatilor de 
invatamant raspunde nevoilor comunitatii. In ceea ce priveste infrastructura scolara in 
ultimii ani majoritatea comunitatilor au investit in reabilitarea, modernizarea si dotarea 
scolilor. Astfel la nivelul GAL-ului functioneaza un numar de 61 unitati de invatamant 
prescolar pentru un numar 2178 copii prescolari, un numar de  55  unitati de invatamant 
primar pentru un numar de 2666 copii, 36 unitati de invatamant gimnazial pentru un numar 
de 2776 copii si 5 SAM pentru 627 copii. 
 In ceea ce priveste educatia, la nivelul comunitatilor rurale din GAL  lipseste  
infrastructura  si lipsesc activitatile  referitoare la educatia adultilor. In contextul actual 
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educatia adultilor si investitia in resursa umana este o prioritate motiv pentru care si in 
strategia de dezvoltare ar trebuie sa se aiba in vedere un obiectiv care sa vizeze crearea 
contextului favorabil exercitarii activitatilor din acest domeniu. In acest fel membrii 
comunitatii, tinerii, somerii vor avea acces la servicii de formare, calificare si recalificare, 
in mod clar cu costuri reduse.   
• Abandon scolar  
 La nivelul GAL-ului, datele transmise de autoritatile locale indica  cazuri de 
abandon scolar, dar nu in procentaje ingrijoratoare, exceptie facand comuna Asau. 
Prevenirea situatiilor de abandon scolar se poate realiza  si prin intermediul serviciilor 
educationale de tip after school. Reintegrarea scolara a copilului care a abandonat scoala 
intr-o anumita etapa trebuie sa fie o prioritate la nivel comunitar.  
 Educatia formala pentru copii trebuie completata cu activitati extracuriculare care sa 
permita dezvoltarea copiilor in functie de aptitudini si abilitati, care sa ofere un context 
civilizat si educativ de petrecere a timpului liber.  
 Conform informatiilor furnizate de comunitati principalele prioritati la nivelul 
educatiei sunt:  
- Combaterea abandonului scolar; 

- Sprijinirea copiilor care provin din familii sarace; 

- Dotarea scolilor cu materiale didactice la nivelul standardelor actuale.  

- Cresterea gradului de implicare a cadrelor didactice in viata comunitatii  

-  Atragerea de personal calificat pentru toate scolile din mediul rural, etc.  

- Dezvoltarea activitatilor extracuriculare pentru copii  

 
SERVICII MEDICALE 

 Serviciile medicale la nivelul comunitatilor rurale sunt asigurate prin intermediul 
CMI –urilor, in numar de 19 cabinete. In majoritatea  comunitatilor functioneaza si 
cabinete stomatologice,exceptie facand comunele Ghimes Faget si Brusturoasa.  In aceste 
servicii medicale lucreaza un numar de 27 medici si 33 asistente medicale. Principala 
problema o reprezinta faptul ca medicii nu se implica corespunzator in viata comunitatii in 
primul rand deoarece fac naveta din orasele apropiate comunelor si deoarece la nivelul 
autoritatilor locale nu exista posibilitatea de a actiona pe acest domeniu datorita cadrului 
legislativ. Imbunatatirea standardului de viata la nivelul comunitatilor rurale constituie o 
premisa pentru atragerea si mentinerea cadrelor medicale.  

 
ACCESIBILIZARE 

 Accesibilizarea institutiilor publice,  a spatiului public ramane o deficienta a 
intregului spatiu rural si urban.  

 
UTILITATI SI SERVICII PENTRU POPULATIE 

Asigurarea utilitatilor si serviciilor pentru populatie poate fi considerata o prioritate 
pentru autoritatile locale deoarece,  asa cum se prezinta acest capitol  conform datelor 
furnizate de primarii,   acestea sunt neacoperite. De mentionat ca majoritatea primariilor au 
depus proiecte care au in vedere cel putin una din aceste aspecte ( drumuri, canalizare, apa 
potabila etc).  

La acest capitol se identifica o singura prioritate, respective “Intarirea infrastructurii 
utilitatilor si a serviciilor pentru populatie”  prin :  
1. Asigurarea accesului populatiei la retea de apa potabila  
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2. Asigurarea accesului populatiei la retea de canalizare  
3. Introducere sisteme de incalzire moderne  
4. Modernizare drumurilor comunale  
5. Revitalizarea pietelor traditionale  
 

CAPITAL SOCIAL 

Numarul mic de organizatii si asociatii ale societatii civile exprima nivelul redus de 
asociere si participare la viata publica si la viata comunitatii.  La nivelul fiecarei comunitati 
exista  un numar de persoane care au suficient capital social pentru a determina, impulsiona 
societatea civila, doar ca aceste persoane trebuie activate si mobilizate. Se remarca comuna 
Ghimes Faget cu o implicare activa atat din partea organizatiilor comunitare, cat si din 
partea organizatiilor de binefacere in viata comunitatii.  O dimensiune importanta a acestei 
componente o reprezinta voluntariatul care trebuie incurajat si stimultat  de catre 
autoritatile locale.  
 
 

II.2.1.8 ActivităŃi sociale şi instituŃii locale 

 

Localitate 

Institutii 
locale(prim
arii, consilii 

etc.) 

Asociatii 
de 

comune, 
de 

consilii 

Principalel
e activitati 

sociale 
ONG-uri 

Asociatii 
locale 

Domeniul de interventie al 
ONG-urilor si asociatiilor 

Asau Primaria 
comunei 
Asau 

- - - -  

Agas Primaria 
comunei 
Agas 

-  Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
Valea 
Muntelui 
Agas 

Asociatia 
sportiva 
“Forestie
rul” Agas 

Cresterea si ameliorarea  
raselor de bovine si ovine,  
amenajarea pajistilor si  
a zonelor alpine,  
constituirea unor centre de  
colectare a produselor din  
lapte si carne; 
Organizarea de concursuri  
sportive pentru junior si 
seniori. 

Brusturoasa Primaria 
comunei 
Brusturoasa 

- - Asociatia 
pentru 
educatie si 
dezvoltare 
rurala 
„Ioana 
Radu 
Rosetti”; 
Asociatia 
„Braul 
Pamantulu
i”; 

 

 

Educarea copiilor si 

tinerilor in spiritul cunoasterii 

mediului natural, 

social, economic local, 
stabilirea 

pe acesta cale a legaturii 

intre descoperirea spiritului 

antreprenorial al cetatenilor 
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Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
din zona 
montana 
Brusturoas
a. 

 

pus in slujba dezvoltarii 

comunitatii locale; 

Cresterea si ameliorarea 
raselor de bovine si ovine, 
amenajarea pajistilor si 
a zonelor alpine, constituirea 
unor centre de colectare a 
produselor din lapte si carne. 

 

Dofteana Primaria 
comunei 
Dofteana 

-  Asociatia 
socio-
culturala 
Dofteana 
Asociatia 
agro-
zootehnica 
Nemira 

Asociatia 
sportiva 
Dofteana 

Desfasurarea si sprijinirea  
activitatilor socilale, culturale  
si de protectie a mediului; 
Cresterea si ameliorarea  
raselor de bovine si ovine,  
amenajarea pajistilor  
si a zonelor alpine, constituirea  
unor centre de colectare a 
 produselor din lapte si carne; 
Organizarea de concursuri  
sportive pentru junior si 
seniori. 
 

Darmanesti Primaria 
orasului 
Darmanesti 

  Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
Bratulesti-
Boistea; 
Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
Lapos; 
Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
Chitici-
Salatruc; 
Agrozoote
hnica 
Joseni-
Plopu; 
Asociatia 
„Uzu”; 
Asociatia 
„O sansa 
scolii” 

Asociatia 
surorilor 
carmelita
ne ale Sf. 
Teresa de 
Torino 
Asociatia 
sportiva 
“Athletic
” 
Darmane
sti 

Cresterea si ameliorarea 
raselor 
 de bovine si ovine, 
amenajarea 
 pajistilor si a zonelor alpine,  
constituirea unor centre de  
colectare a produselor din  
lapte si carne; 
Activitati cultural, artistice,  
stiintifice, turistice in scopul  
cultivarii traditiei populare  
stramosesti, cercetare si  
documentare pentru realizarea  
unei monografii a orasului  
Darmanesti; 
Promovarea principiilor ce s 
tau la baza activitatii 
educative, 
 incurajarea unui invatamant la  
standarde  europene intr-un  
mediu propice demersurilor  
intelectuale si creative; 
Organizarea de concursuri  
sportive pentru junior si 
seniori. 
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Ghimes 
Faget 

Primaria 
comunei 
Ghimes -
Faget 

 
 

 Fundatia 
Sf. 
Francisc 
Fundatia 
Kindnets; 
Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
Ghimes; 
Ferma 
natural-
cooperativ
a Agricola 
Ghimes – 
Faget; 
Asociatia 
crescatoril
or de 
animale 
Ghimes – 
Faget; 
 
 

Clubul 
sportiv 
“Infratire
a 

Cresterea si ameliorarea 
raselor  
de bovine si ovine, amenajarea 
 pajistilor si a zonelor alpine, 
 constituirea unor centre de 
 colectare a produselor din 
lapte  
si carne; 
Organizarea de concursuri  
sportive pentru junior si 
seniori. 

Palanca Primaria 
comunei 
Palanca 

 - -   

Poduri Primaria 
comunei 
Poduri 

- - - -  

Darmanesti, 
Agas,Brust
uroasa,Doft
eana, 
Ghimes-
Faget,Palan
ca, 
Consiliul 
Judetean 
Bacau si 
alte orase si 
municipii 
din judetul 
Bacau 

 AsociaŃia 
de 
Dezvoltar
e 
Intercom
unitară 
Bacău - 
ADIB” 

Reglement
area,infiint
area, 
organizarea
, 
finantarea, 
exploatarea
, 
monitorizar
ea si 
gestionarea 
in comun a 
serviciului 
de 
alimentare 
cu apa si de 
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canalizare 
pe raza de 
competenta 
a unitatilor 
administrat
iv-
teritoriale 
membre, 
precum si 
realizarea 
in comun a 
unor 
proiecte de 
investitii 
publice de 
interes 
zonal sau 
regional, in 
interesul 
general al 
locuitorilor
. 

Darmanesti, 
Agas,Brust
uroasa,Doft
eana, 
Ghimes-
Faget,Palan
ca, 
Poduri,Asa
u,Consiliul 
Judetean 
Bacau si 
alte orase si 
municipii 
din judetul 
Bacau 

 Asociatia 
de 
Dezvoltar
e 
Intercom
unitara 
pentru 
Salubriza
re, 
Bacau-
ADIS 

Infiintarea, 
organizarea
, 
finantarea, 
exploatarea
, 
monitorizar
ea si 
gestionarea 
in comun a 
serviciului 
de 
salubrizare 
pe raza de 
competenta 
a unitatilor 
administrat
iv-
teritoriale 
membre, 
precum si 
realizarea 
in comun a 
unor 
proiecte de 
investitii 
publice de 
interes 
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zonal sau 
regional, in 
interesul 
general al 
locuitorilor
. 

 
 
II.2.1.9  BilanŃul politicilor întreprinse în teritoriu 
 

Com
una 

TITLU SURSA  RELEVANTA PENTRU DEZVOLTAREA ZONALA  

Asau Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma Apicola din 
Comuna Asau, sat 
Asau, judetul 
Bacau 
PF NICODIM S. 
SIMION-DORIAN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

 Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna Asau, sat 
Apa Asau, judetul 
Bacau 
PF TINCU N. 
GHEORGHE 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

 Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma apicola din 
comuna Asau,sat 
Asau, judetul Bacau 
PF CORLADE 
M.DAMIAN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

 Finantat  
Proiect infrastructura 
„ Consolidari , 
refaceri podete si 
modernizare drum 
ommunal DC 135 , 
DN 12A (Agas) – 
Sulta – Cosnea , km 
1+000 – 5+000 , in 
comuna Agas , 
judetul Bacau 

SAPARD Grup tinta – locuitorii satului Sulta si Cosnea , 
infrastructura transport 

Agas  

Achizitie de utilaje Masura 123 Creşterea competitivităŃii întreprinderilor de procesare 
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SC ROMWOOD 
PRODUCT SRL , 
prin  schema de 
ajutor de stat XS 
28/123/F/2008,comu
na Agas, judetul 
Bacau          

FEADR agro-alimentare si forestiere prin îmbunătăŃirea 
performanŃei generale a întreprinderilor din sectorul de 
procesare si marketing a produselor agricole şi forestiere, 
printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor 
factori de producŃie. 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna Agas,sat 
Diaconesti, 
jud.Bacau                                  
PF BRAN 
A.GHEORGHE 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna Agas,sat 
Cosnea, 
jud.Bacau                             
PF VRINCEAN M. 
EMIL   

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna Agas,sat 
Cosnea, 
judetul Bacau                      
PF ALBERT I. 
MARTIN    

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna Agas,sat 
Cosnea, 
judetul Bacau                           
PF VRENCEAN E. 
NELU 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna Asau, sat 
Apa Asau, 
PF PETROIU 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 
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I.PETREA 
Dezvoltarea 
exploatatiei de 
semisubzistenta si 
cresterea productiei 
destinate 
comercializarii in 
ferma zootehnica din 
comuna Agas, Sat 
Cosnea judetul Bacau 
PF VRANCEAN A. 
GAVRIL 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei 
comercializate in 
microferma din 
comuna Agas, sat 
Agas, judetul 
Bacau 
PF HULUTA 
GHEORGHE 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

 In vederea 
finantarii 

 

-Modernizare drum 

local paraul Agas ;  

- alimentare cu apa 

localitate Agas ; 

 - canalizare si statie 

de epurare 

localitatea Agas  

- construire centru de 

servicii sociale 

pentru copii , servicii 

de tip After Sckool in 

satul Cotumba ; 

-  organizarea 

festivalului pentru 

conservarea 

traditiilor locale – 

Zilele Agasului – in 

comuna Agas , 

judetul Bacau” . 
 

buget integral 
finantat cu 
fonduri U.E 

Grup tinta – locuitorii comunei Agas , infrastructura 
transport , alimentare cu apa , canalizare , construire centru 
copii 
renovarea si dezvoltarea satelor 

 Finantat  Brust
uroas

a 
Formare profesională  
Titlu proiectului: „ 
Viitorul tau e in 
mainile tale ” 

 

  - crestere gradului de informare si constientizare a 
capitalului uman din mediul rural al judetului Bacau, 
privind oportunitati de educatie, formare profesionare si 
ocupare in domenii non-agricole, protectia mediului 
inconjurator, un mod de viata sanatos. 
- consiliere si formare profesionala in vederea imbunatatirii 
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calitatii resurselor umane din zonele rurale si facilitarea 
accesului la ocupare in activitati non-agricole. 
 
Grup tinta: persoane inactive, persoane ocupate in 
agricultura de subzistenta, someri, persoane in cautarea 
unui loc de munca 
 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna 
Brusturoasa,sat 
Camenca, judetul 
Bacau 
PF BOTEZATU 
AUREL 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Dezvoltarea 
exploatatiei de 
semisubzistenta si 
cresterea productiei 
destinate 
comercializarii in 
ferma 
zootehnica din 
comuna Brusturoasa, 
judetul Bacau 
PF TONCU 
I.DUMITRU 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Titlul proiectului: 
Modernizare 
drumuri comunale 
DC 133, DC143,  
Centrul social si 
formarea 
patrimoniului 
cultural rural in 
comuna Brusturoasa  

 

Masura 322 
FEADR 

Scop: Realizarea unor investitii in comuna Brusturoasa 
Obiective: - modernizarea drumurilor DC 133, Hinganesti 
– Cotumba si DC 143, Brusturoasa – Camenca 
- infiintarea unui centru social de zi in localitatea 
Hinganesti si promovarea patrimoniului cultural rural in 
comuna Brusturoasa 
Grup tinta: populatia  comunei Brusturoasa 

 In vederea 
finantarii 

 

Titlul proiectului: 
Baza sportiva 
multifunctionala 
model tip 2 – 01.1. 

 

OG. 7/ 2006 Scop: Dezvoltarea infrastructurii sportive in mediul rural 
Obiective:  
- Conectarea majoritatii cetatenilor  din Brusturoasa si din 
localitatile invecinate la activitati sportive practicate in 
mod regulat, dezvoltarea armonioasa a copiilor, 
promovarea sociabilitatii copiilor, contributia la prestigiul 
localitatii 
Grup tinta: copii, tineri si adulti ai comunei Brusturoasa,  
persoane de varsta a treia si persoane din comunele 
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invecinate 
 

 
 Finantate  

Construire Sală de 
Sport cu 150 de 
locuri în comuna 

Dofteana 

 Scop - SusŃinerea activităŃilor sportive din comună. 
Obiective – atragerea mediului sportiv în comună, 
atragerea copiilor dar şi a adulŃilor către sport. 
Grup Ńintă – cetăŃenii comunei Dofteana 
 

Modernizare ferma 
zootehnica prin 
procurarea unei 
autoutilitare , a unei 
motocositori, a unui 
generator de curent 
electric si a unei 
freze cu cutite 
reglabile      AF 
BEJENARU VIORICA                               
LOC. CUCUIETI, 
COMUNA 
DOFTEANA 

 

Masura 121 
FEADR 

Cresterea competitivităŃii sectorului agricol printr-o 
utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de 
producŃie. 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna 
Dofteana, sat 
Dofteana, judetul 
Bacau      PF HARBU 
I.IONITA 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna 
Dofteana, sat 
Cucuieti, judetul 
Bacau      PF SPOIALA 
N.CONSTANTIN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna 
Dofteana, sat 
Dofteana, judetul 
Bacau     PF 
AVADANEI 
GH.IOAN    

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Dofte
ana 

Cresterea volumului Masura 141 Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
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productiei pentru 
comercializare 
in ferma zootehnica 
din comuna 
Dofteana, sat Stefan 
Voda, judetul Bacau 
PF GABURICI I. 
VALENTIN 

FEADR pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
Comuna in ferma 
zootehnica din 
comuna Dofteana, sat 
Larga, 
judetul Bacau 
PF NITA GHE. 
GHEORGHE 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Dezvoltarea 
exploatatiei de 
semisubzistenta si 
cresterea productiei 
destinate 
comercializarii in 
ferma 
apicola din comuna 
Dofteana,sat Larga, 
judetul 
Bacau 
PF TUDURACHI 
T.ION 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma apicola din 
comuna Dofteana,sat 
Cucuieti, 
judetul Bacau 
PF STANCIU V.ION 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

centru After School   
 Finantate   Dar

man
esti 

Titlul proiectului: 
„Un mediu de 
invatamant mai sigur 
pentru copiii nostri” 

 Scop: Cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, 

intensificarea activitatilor de ordine publica si cresterea 

sigurantei civice in zona unitatilor de invatamant , 

reducerea fenomenului de violenta in unitatilor scolare, 

garantarea drepturilor copilului 
Obiective: 1.Asigurarea securitatii si integritatii pentru 
1084 elevi ai Grupului Scolar Industrial Constructii de 
Masini Darmanesti, jud.Bacau si a 72 cadre didactice din 
aceeasi institutie scolara, printr-un sistem integrat de 
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alarmare , monitorizare si supraveghere video, amplasat in 
incinta scolii si in perimetrele exterioare aferente aceleiasi 
unitati de invatamant; 
2.Asigurarea unei infrastructuri de supraveghere si 
monitorizare a Grupului Scolar Industrial Constructii de 
Masini Darmanesti, jud .Bacau, corespunzatoare legislatiei 
in vigoare si a normelor europene; 
3.Anularea riscurilor de expunere la pericolul declansarii 
unor incendii si la urmarile acestora pentru  1084  elevi ai 
Grupului Scolar Industrial Constructii de Masini 
Darmanesti, jud.Bacau si a 72  cadre didactice din aceeasi 
institutie scolara; 
4.Cresterea calitatii procesului didactic preuniversitar in 
cadrul Grupului Scolar Industrial Constructii de Masini 
Darmanesti, jud .Bacau; 
Grup tinta: 1084 elevi ai Grupului Scolar Industrial 

Constructii de Masini Darmanesti, jud.Bacau. 

Titlul proiectului: 
Mens sana in 
corpore sano 

 Scop: Creşterea nivelului de educaŃie, de socializare şi a 

stării de sănătate a elevilor  prin practicarea exerciŃiilor 

fizice şi sportului în cadrul activităŃilor de educaŃie fizică 

şi sport si a competitiilor sportive interscolare 

 
Obiective: 1.Creşterea numărului de elevi care participă la 

competiŃii sportive ce se desfăşoară în cadrul scolii.   

2.Revigorarea activităŃilor sportive şi în special a:tenisului 

de camp, voleiului,baschetului. 

3.Realizarea unei baze sportive multifunctionala. 

4.Dezvoltarea armonioasa a individului. 

5.Favorizarea socializarii copiilor si elevilor. 

6.Cultivarea in randul copiilor si al elevilor a spiritului de 

fair-play. 

7.Optimizarea starii de sanatate a copiilor si elevilor. 

8.Dezvoltarea spiritului de emulatie in randul elevilor si 

intre unitatile de invatamant. 

9.Atragerea si implicarea factorilor de decizie ai 

administratiei locale, a altor persoane fizice si juridice in 

organizarea si derularea activitatilor sportive scolare. 

 
Grup tinta: 1084 elevi ai Grupului Scolar Industrial 

Constructii de Masini Darmanesti, jud.Bacau 

 

Titlul proiectului: 
Implementare a unui 
sistem IT la Scoala 
Lapos 
 

 Scop: Sprijinirea elevilor Scolii Generale Lapos in 

dezvoltarea de noi abilitati adaptabile la schimbarile 

sociale si economice produse de restructurarea sectorului 

minier. 
Obiective: 
1. Imbunatatirea serviciilor educationale pentru tinerii din 
comunitatea miniera, pentru a se putea adapta mai usor la 
schimbarile economice si sociale. 
2. Creşterea şanselor de afirmare a aptitudinilor scolare 
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prin îmbunătăŃirea capacitatilor de a invata cu ajutorul 
sistemului IT. 
3. Dezvoltarea unor noi abilităŃi şi deprinderi elevilor din 

Şcoala Lapoş prin implementarea, în parteneriat cu 

Consiliul Local Dărmăneşti, a unor activitati de informare, 

prelucrare date si imagini creative. 

 

Grup tinta: 145 copii de la Scoala Lapos si 17 cadre 

didactice din comunitatea miniera Darmanesti 

Titlul proiectului: 
Muntele - un mod 
sanatos de recreere 

 Scop:  sprijinul pentru dezvoltărea socială şi întărirea 
capitalului social a comunităŃii umane afectate de 
restructurarea sectorului minier si sprijinirea membrii 
grupurilor Ńintă în dezvoltarea capacităŃii lor de a se adapta 
la schimbările sociale şi economice produse de 
restructurarea sectorului minier. 
Grup tinta: 8.000 de locuitori ai comunitatii Dărmăneşti 

Titlul proiectului:  
UN DRUM NOU, O 
VIATA MAI BUNA 

 Scop: Reabilitarea a 908.67ml drumuri de interes local, din 
cartierul Bratulesti , cartier unde populatia majoritara este 
de etnie roma. Organizarea unei campaniei de sanatate 
pentru imbunatatirea starii de sanatate a romilor si a unei 
campaniei de mediu pentru ca membrii comunitatii sa 
inteleaga importanta si utilitatea colectarii deseurilor si 
mentinerii unui mediu curat precum  si sa se deprinda cu 
modul de colectare in locuri special amenajate a deseurilor. 
Obiective:  Este vorba despre un proiect integrat care are 
doua componente: una de infrastructura si una sociala 

Sectie de 
microbrichete din 
lemn(paleti)- SC UZ 
BRICHET SRL - prin 
Schema de ajutor de 
stat XS28/123F/2008, 
in localitatea 
Darmanesti, judetul 
Bacau 

Masura 123 
FEADR 

Odata cu punerea in functiunea a obiectivului realizat prin 
acest proiect, se va putea pune in valoarea intrega cantitate 
de deseuri lemnoase existenta in zona si se vor crea noi 
locuri de munca. 

 

MODERNIZARE, 
DOTARE FABRICA 
DE CHERESTEA 
PRIN SCHEMA 
XS28/123F/2008                        
SC 
INTERNATIONAL 
TYMBER AGENCY 
SRL 

Masura 123 
FEADR 

Modernizarea si dotarea fabricii vine in contextul adaptarii 
la noile cerinte europene pentru obtinerea unor produse 
competitive. Totodata acest proiect va creste eficienta 
muncii si productivitatii beneficiarului. 
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Regularizare parau 
Dogaru , cartier 
Bratulesti , oras 
Darmanesti . 

PHARE   
Accelerarea 
implementarii 
Strategiei  
Nationale de 
imbunatatire a 
situatiei romilor 
– componenta 
Managementul 
Schemei de 
Grant pentru 
dezvoltare 
comunitara 

Imbunatatirea calitatii vietii in comunitatea de romi  - 
regularizarea albiei paraului Dogaru, prin realizarea unor 
praguri de gabioane , a 2 poduri de trafic usor si unui pod 
de trafic greu 

Master Plan cu 
privire la realizarea 
unui sistem de 
canalizare si a unei 
statii moderne de 
tratate a apelor uzate 

Fondul 
European de 
Coeziune 
POS Mediu 
Axa prioritara 1 
: apa / apa uzata 

Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Darmanesti prin 
cresterea conditiilor de igiena cu privire la gestionarea 
apelor menajere si reziduale rezultate in oras. 

Dezvoltare ferma 
zootehnica in 
Darmanesti, judetul 
Bacau                               
PF BARBU TICU,              

Masura 141 
FEADR 

Creşterea competitivităŃii exploataŃiilor agricole 

Dezvoltare ferma 
zootehnica PF 
ARDELEANU 
VASILE              

Masura 141 
FEADR 

Creşterea competitivităŃii exploataŃiilor agricole 

Dezvoltare ferma 
zootehnica in sat 
Lapos, Darmanesti, 
judetul Bacau PF 
SILOCHI FLORIN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea competitivităŃii exploataŃiilor agricole 

 

Dezvoltare ferma 
zootehnica, sat Plopu, 
oras Darmanesti. PF 
SOLTANEL 
COSTICA 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea competitivităŃii exploataŃiilor agricole 

 Dezvoltare ferma 
zootehnica Sat Lapos, 

Masura 141 Creşterea competitivităŃii exploataŃiilor agricole 
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orasDarmanesti                        
PF BARBU ION     

FEADR 

 Finantat   
Proiect de alimentare 
cu apă potabilă 
pentru satele; ghimeş, 
faget, bolovăniş şi 
tărhuşi. 

 

SAPARD  

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma de bovine 
din satul 
Faget,comuna 
Ghimes- 
Faget, judetul Bacau       
P.F. IARCA 
STEFAN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Ghi
mes 
Fage

t 

Cresterea volumului 
productiei pentru 
comercializare 
in ferma de bovine 
din satul 
Faget,comuna 
Ghimes- 
Faget, judetul Bacau 
PERSOANA FIZICA 
GORBE 
CAROLIOAN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

 Finantat  
Titlu: O scoala la 
inaltime 

 Scop: reabilitare, extindere si modernizare scoala Lunca 
Ciughes 
Obiective: imbunatatirea infrastructurii scolare in vederea 
accesului la invatamant in satul Ciughes 
Grup tinta: 60 de elevi 

Titlu: Modernizare 
DC km 0,000 – 5,000 

 Scop: dezvoltare locala 
Obiectiv: imbunatatirea infrastructurii in vederea accesului 
la toate satele din comuna Palanca 

Pala
nca  

Dezvoltarea 
exploatatiei de 
semisubzistenta si 
cresterea productiei 
destinate 
comercializarii in 
ferma apicola din 
comuna Palanca, sat 
Popoiu, judetul 
Bacau 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 
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PF PASCU I 
FLORENTINA 
VIOLETA 
Dezvoltare ferma 
apicola in comuna 
Palanca, sat 
Ciughes 
PF PALISTAN 
MIHAI 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Dezvoltare 
microferma apicola in 
Palanca,comuna 
Palanca, judetul 
Bacau 
PF CIUBOTARU 
SORIN 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Dezvoltarea 
exploatatiei de 
semisubzistenta si 
cresterea productiei 
destinate 
comercializarii in 
ferma apicola din 
comuna Palanca, sat 
Palanca, judetul 
Bacau 
PF PASCU 
M.MIHAI 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

Dezvoltare ferma 
mixta in zona 
montana - Sat 
Palanca, 
comuna Palanca 
PF PONCIS 
GHIORGHE 

Masura 141 
FEADR 

Creşterea volumului producŃiei destinate comercializării 
pentru ca fermele de semisubzistenŃă să devină viabile 
economic 

 In vederea 
finantarii 

 

 Titlu: Alimentara cu 
apa in localitatile 
Ciughes si Palanca  
-  canalizare si statie 
de epurare in 
localitatile Ciughes 
si Palanca  
-  construire 
gradinite 2 grupe in 
localitatea Popoi 
- modernizare drum 
vecinal DC 137 – 
DN A12 in satul 

 Scop: dezvoltare locala 
Obiective: imbunatatirea nivelului de trai in comuna 
Palanca, judetul Bacau 
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Palanca 
- reabilitare cladire 
“Muzeul de istorie si 
etnografie” Palanca 

 In vederea 
finantarii 

 Podu
ri  

Titlu: Pregatirea 
profesionala a 
personalului din 
unitatea 
administrativ 
teritoriala Poduri 

 Scop: eficientizarea organizationala in administratia 
publica locala Poduri Bacau 
Obiective: imbunatatiri de structura si proces a 
managementului ciclului de politici publice a capacitatii 
administratiei publice din comuna Poduri jud. Bacau 

 
II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 
 

Dezvoltarea rurala a teritoriului este cea care urmareste nevoile prezentului, fara a 
compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile lor. 
Dezvoltarea rurala a teritoriului se poate realiza doar dacă ea se produce pe un fundal 
democratic unde creşterea economică se corelează cu edificarea societăŃii civile. ExperienŃa 
internaŃională a demonstrat că sărăcia şi democraŃia sunt incompatibile. Lipsa uneia dintre 
acestea favorizează înflorirea celeilalte. Politica de dezvoltare promovată de Uniunea 
Europeană este o politică de coeziune economică şi socială, bazată preponderent pe măsuri 
active de dezvoltare. Sprijinul financiar şi politic acordat de UE are ca scop atingerea unui 
nivel de dezvoltare superior, capabil să ofere avantaje economice şi sociale atât pe plan 
intern, cât şi extern. 

Regionalizarea este o tendinŃă comună a evoluŃiei organizării teritoriale a statelor 
europene şi regiunile care asigură descentralizarea deciziei la nivel local, provincial sau 
regional s-au dezvoltat şi ca o consecinŃă a nivelului ridicat al fondurilor destinate obŃinerii 
coeziunii economice şi sociale la nivelul întregii UE prin eliminarea şi prevenirea 
dezechilibrelor între regiuni.  

Planul de Dezvoltare Locala este documentul în care este conŃinută viziunea despre 
viitor a GAL Valea Muntelui, anume ceea ce intenŃionează comunitatea noastră să 
realizeze. 

Aceste acŃiuni vor aduce un “plus valoare” comunităŃii noastre în comparaŃie cu o 
simplă acŃiune administrativă, în sensul că această viziune este construită prin condividerea 
cu membrii comunităŃii. 

GAL-ul  recunoaşte că a fi astăzi o comunitate cu potenŃial de dezvoltare necesită 
integrarea într-un context competitiv general si care face necesară o confruntare continuă 
cu mediul extern, pentru a fi în măsură să anticipăm, să înfruntăm dar şi să provocăm 
schimbări. Odată iniŃiat procesul de programare şi control şi definită Strategia de 
Dezvoltare ca urmare a unei participări democratice la actul public decizional, nu ne 
rămâne decât să implicăm în acest proces toŃi potenŃialii parteneri cu care va trebui să 
colaborăm pentru a perpetua schimbarea. 

Planul de Dezvoltare Locala este o ocazie pentru a “importa” acŃiunile promovate 
de către terzi şi pentru a le concorda într-un cadru coerent cu acŃiunile administraŃiei 
publice locale. 

In Planului National de Dezvoltare 2007 – 2013 se precizeaza ca majoritatea 
oraşelor cu peste 100.000 de locuitori, care ar fi trebuit să se comporte ca piloni de bază ai 
reŃelei naŃionale de localităŃi, au înregistrat scăderi semnificative de populaŃie. Acest declin 
demografic a determinat diminuarea rolului şi funcŃiilor pe care aceste oraşe trebuiau să le 
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joace în teritoriu şi, implicit, a afectat potenŃialul de creştere economică al zonei sale de 

influenŃă, printre care se regaseste si zona GAL-ului Valea Muntelui. Cele mai importante 
descreşteri de populaŃie s-au înregistrat în Bacău (rata medie anuală de creştere a populaŃiei 
în perioada 1990-2002 a fost de –0,6%). Acest aspect are influiente pe termen lung asupra 
dezvoltarii zonei Valea Muntelui. 

Planul National de Dezvoltare Rurala 2007 -2013 incadreaza inreaga zona GAL 
Valea Muntelui, conform Anexei 4A Zonele defavorizate, in categoria Zonelor Montane 
Defavorizate dar si a celor cu Mare Valoare Naturala ceea ce face sa se remarce valoarea 
de mediu a acestei zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTEA A II-A:  ANALIZA SWOT 
 
 
 
 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

        129 

Puncte Tari (S) Puncte Slabe (W) Oportunitati (O) Amenintari (T) 

A – TERITORIUL 

Caracteristici geografice 

� Pozitie geografică 
avantajoasă privind 
diversitatea reliefului(Vezi 

Anexa 4A, Fig.2, din PNDR, 

versiunea V iunie 2010 ) 

� Varietatea si complexitatea 
formatiunilor 
geomorfologice 

� Zonă montană ca resursă 
diversificata (păduri, 
minereuri, ape, fond 
cinegetic, peisaje, calitatea 
mediului) 

� Retea hidrografică bogată, cu 
potential energetic si 
balneoterapeutic 

Izolare & Deservire 

� Zone gal-ului este inconjurata 
de orase de dimensiuni mici 
(Comensti, Moinesti, Targu 
Ocna) si  medii (Onesti, 
Miercurea Ciuc) 

 

 

 

Caracteristici geografice 

� Existenta unor zone predispuse 
la dezastre naturale (alunecări de 
teren, inundatii, eroziunea 
solului) 

� Existenta locuintelor in zone 
expuse inundatiilor si 
alunecarilor de teren 

� Nu exista studii privind zonele 
cu risc de inundatii a vaii 
Trotusului 

 

 

 

 

Izolare & Deservire 

� Geografic, zona GAL-ului este 
situata la o distanta mare si 
dificil de parcurs fata de zonele 
urbane dezvoltate unde se gasesc 
servicii superioare (starea 
precara a drumului national DN 
12A, infrastructura feroviara 
puternic deteriorata) 

� In timpul calamitatilor zona 

Caracteristici geografice 

� Interesul crescut al autoritatilor 
nationale privind luarea unor 
masuri de reducere a efectelor 
schimbarilor climatice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolare & Deservire 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici geografice 

� Schimbari climatice manifestate 
prin fenomene naturale extreme: 
inundatii, alunecări de teren, 
secetă, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolare & Deservire 
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Infrastructuri 

� Proiectele  de infrastructura 
derulate pana in prezent  

� Proiectele de infrastrucrura 
depuse in vederea finantarii  

� Existenta targului saptamanal 
de la Palanca pentru 
desfacerea produselor 
traditionale, cu o puternica 
recunoastere locala  

� Existenta Serviciilor de 
Salubritate prin contracte de 
externalizare 

 

Centre de interes 

� Barajul de la Darmanesti 
“Valea Uzului” 

� Traditii locale de iarna 
“Ursul” manifestari ce au loc 
in localitatile Darmanesti, 
Dofteana, Asau” 

� Targul traditional de la 
Palanca 

Patrimoniu 

� Varietatea patrimoniului 
(mai specific) 

ramane izolata prin ruperea 
podurilor, cailor ferate, drumului 
national 

Infrastructuri 

� Lipsa sistemelor de canalizare, 
apa potabila, incalzire  in 
majoritatea comunitatilor 

� Drumurile comunale nu sunt in 
totalitate modernizate, reabilitate  

� Infrastructura targului de la 
Palanca este insuficient adaptata 
nevoilor existente  

� Lipsa unui centru cultural 
complex (biblioteca, cinema, 
videoteca) 

 

Centre de interes 

� Zona industriala a fostei rafinarii 
Darmanesti (zona defavorizata 
industrial – cu un grad mare al 
poluarii) 

Patrimoniu 

� Lipsa vizibilităŃii patrimoniului 
arhitectural şi cultural din zona 

� Nerespectarea legislaŃiei în 
domeniu de către deŃinătorii de 
patrimoniu (fapt ce poate atrage 
pierderea patrimoniului) 

 

Infrastructuri  

� Suport legislativ si financiar U.E. 

� Implicarea autoritătilor locale ( 
Consiliul Judetean, Prefectură) in 
realizarea unor proiecte de interes 
judetean: extindere si modernizare 
retele de apă-canal, extinderea 
infrastructurii in mediul rural, 
amenajarea unor zone libere, etc. 

� Realizarea prin fonduri alocate de 
Consiliul JudeŃean Bacău a 
sectoarelor de drum Ghimeş-
Dărmăneşti şi Dărmăneşti-
Miercurea Ciuc 

� ExistenŃa unui început de 
infrastructură favorabil 
valorificării patrimoniului 
arhitectural şi cultural prin turism 

Centre de interes  

� Atractivitatea targului de la 
Palanca pentru comertcianti, 
producatori si cumparatori 

Patrimoniu 

� Realizarea unor parteneriate 
public-privat privind promovarea 
patrimoniului arhitectural şi 
cultural cu structuri externe GAL 
Valea Muntelui 

 

Infrastructuri 

� Dificultăti in sustinerea 
costurilor de investitie a 
proiectelor in domeniul 
infrastructurii de mediu 

� Infrastructura zonei,deşi are 
potenŃial, este momentan 
neadecvată pentru turism, în 
general, şi turism cultural în 
special, datorită nealocării 
fondurilor necesare din partea 
statului român sau neatragerii de 
fonduri europene 

 

 

 

Centre de interes 

� Statiunile turistice Targu Ocna si 
Slanic Moldova amplasata in 
apropierea gal-ului aprox 20-30 
km 

Patrimoniu 

� Instabilitatea legislativă în 
domeniul culturii şi 
patrimoniului  

� lipsa fondurilor alocate pentru 
acest domeniu de către 
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� ExistenŃa de monumente 
deosebite, incluse in lista 
monumentelor istorice sau 
care sunt susceptibile de 
clasare 

� ExistenŃa unor muzee şi 
colecŃii (publice sau private) 

� ExistenŃa unor meşteri 
populari 

Cultura 

� ExistenŃa unei diversităŃi 
etno-culturale datorată 
plasării geografice a GAL 
Valea Muntelui 

� ExistenŃa de 9 cladiri (foste 
camine culturale) care pot fi 
folosite pentru actul cultural 

 

 

Mediu înconjuratôr 

� Biodiversitate complexă, 
valoroasă si cu aspect 
peisagistic deosebit (diverse 
tipuri de habitate, peste 1400 
specii de floră si numeroase 
specii de faună)  

� Intreaga arie geografica este 
situata intr-o zona cu un 
potential natural ridicat  

Cultura 

� Slaba colaborare între mediul 
public şi cel privat în acest 
domeniu, precum şi lipsa de 
colaborare cu zonele învecinate 

� Lipsa preocupării pentru 
conservarea meşteşugurilor 
tradiŃionale 

� Slaba valorificare în comunitate 
si lipsa unor programe culturale 
(ex. Festival folcloric, Ziua 
recoltei) 

� DispariŃia unor tradiŃii şi 
meşteşuguri datorită faptului că 
meşterii nu sunt susŃinuŃi şi nu 
pot să formeze ucenici 

 

 

 

Mediu înconjurator 

� Slaba constentizare a 
populatiei privind utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

� Incadrarea zonei GAL-ului in 
cadrul zonelor defavorizate la 
nivel national (Anexa 4A PNDR) 

� Existenta gunoaielor 
menajere in zonele de interes 

Cultura 

� Posibilitatea crearii unor trasee 
etno-culturale cu zonele 
învecinate, inclusiv alte gal-uri  

� ExistenŃa la nivel national a unor 
programe de finantare pentru 
sustinerea actelor culturale pentru 
tineri (Cultura) 

� Existenta cererii pentru turismul 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu înconjurator 

� Cresterea interesului autoritătilor 
locale si promovarea de 
parteneriate in vederea protectiei 
mediului 

� Existenta unei structuri 
institutionale la nivel regional 

� Posibilitatea accesării unor fonduri 

instituŃiile centrale şi locale 

Cultura 

� ExistenŃa unor puncte de interes 
în zonele învecinate (fie în jud. 
Bacău, fie jud. Harghita, 
Covasna sau NeamŃ), mai bine 
valorificate din punctul de 
vedere al turismului cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu înconjurator  

� Insuficienta corelare a legislatiei 
de mediu cu legislatia din alte 
domenii 

� Zona valea Trotusului este 
predispusa la dezastre naturale 
(inundatii, alunecari de teren, 
incendii)  
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(Vezi Anexa 4A, Fig.2, din 

PNDR, versiunea V iunie 

2010 ) 

�  

Zone protejate 

� 3 arii naturale protejate de 
interes national;  

� 2 situri Natura 2000   

� Numeroase specii de floră si 
faună protejate la nivel 
comunitar si national   

� 4 specii de faună prioritare   

� Parcul Dendrologic Dofteana 

Cadrul natural local 

� Calitatea deosebită a 
produselor ecologice care se 
pot obtine din produsele 
accesorii pădurii si din 
cresterea animalelor 

turistic produse de populatia aflata 
in tranzit, turisti si localnici 

Zone protejate 

� Necunoasterea valorii deosebite 
a obiectivelor de conservare a 
celor 5 arii naturale protejate 

� Necunoasterea importantei si 
valorii deosebite a speciilor de 
floră si faună protejate la nivel 
comunitar si national 

 

 

Cadrul natural local 

� Insuficienta cunostere a valorii 
deosebite a bunurilor naturale 
din zonă 

� Retea hidrografică neuniform 
distribuită 

� Suprafata mare a terenurilor cu 
productivitate slabă 

� Lipsa unui centru de informare si 
promovare a bunurilor naturale 
oferite de zonă 

� Lipsa infrastructurii pentru 
valorificarea produselor 
accesorii pădurii 

cu cofinantare internatională, 
pentru proiecte care vizează 
imbunătătirea calitătii mediului, in 
general, si a naturii, in special 

� Reducerea activitătii marilor 
agenti economici si cresterea 
ponderii IMM ca premiză pentru 
sustinerea dezvoltării durabile 

 

 

 

 

Cadrul natural local 

� Insuficienta fondurilor destinate 
protectiei mediului 

� Insuficienta educatiei ecologice 
si lipsa constientizării 
importantei protectiei mediu 

� Ineficienta investitiilor pe 
termen scurt si mediu pentru 
reducerea riscurilor de dezastre 
naturale care pot provoca pagube 
materiale si umane 

 

 

Cadrul natural local 

� Implementare deficitară a 
legislatiei, datorită situatiei 
economice 

� ExistenŃa unor trasee turistice 
care exclud, total sau parŃial 
zona GAL-ului (Slanic Moldova, 
Targu Ocna) 

� Distrugerea unor monumente 
istorice, fie datorită unor 
calamităŃi, fie din neglijenŃa 
deŃinătorilor 
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Puncte Tari (S) Puncte Slabe (W) Oportunitati (O) Amenintari (T) 
B – POPULATIA 

Demografie 

� Cresterea populatiei la nivel 
de GAL in ultimii ani 

� Diversitatea populatiei 
locale: maghiari, romi, 
ceangai, germani  si romani 

 
Populatia activa 
 
 
 
 

Nivel de instruire 

� Prezenta centrului de pregatire 
profesionala in comuna 
Palanca 

� Procentul bun al 
copiilor/tinerilor care isi 
continua studiile liceale, 
profesionale  

 
 
 
 
 
 
 
 

Demografie 

� Spor natural negativ 
 
 
 
 
Populatia activa 

� Soldul schimbarilor de domiciliu 
negativ 

� Migratia externa inregistreaza cresteri 
cu fiecare an datorita lipsei 
oportunitatii de ocupare profesionala 

 

 

Nivel de instruire 

� Lipsa programelor, activitatilor  pentru 
activitati extracuriculare  (ex Scoala 
dupa scoala ) 

� Situatiile de abandon scolar pe fondul 
saraciei si al lipsei de succes socio - 
profesional, inregistrate in anumite 
comunitati ale GAL-ului 

� Numarul mic de tineri din mediul rural 
care acces la cursuri universitare  

� Slaba dotarea a unitatilor de 
invatamant cu materiale didactice 

Demografie 
 
 
 
 
 
Populatia activa 

� Existente de programe care 
sa aiba ca finalitatea 
cresterea calitatii vietii la 
nivelul comunitatilor rurale 

 

 
 
 
Nivel de instruire 

� Programele de finantare prin 
care se pot dezvolta 
programe si activitati 
extracuriculare 

� Programe finantate de 
modernizare si dotare 
corespunzatoare a unitatilor 
de invatamant 

 

 

 

Demografie 
 
 
 
 
 
Populatia activa 

� Criza economica 
accentueaza fenomenele 
demografice in sens negativ: 
migratie, scaderea natalitatii, 
cresterea mortalitatii etc  

 
 
 
Nivel de instruire 

� Accentuarea fenomenelor 
sociale (ex: cresterea 
numarului cazurilor de 
abandon scolar) pe fondul 
crizei economice  

� Reducerea finantarii pentru 
activitatile educationale  

� Instabilitatea legislatiei in 
domeniul educational 

� Migratia cadrelor didactice 
calificate catre alte domenii 
de activitate 
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Cunostinte si competente 
� Identificatrea  unei cereri 

crescute din partea 
populatiei pentru programe 
extracuriculare si accesul la 
mijloacele moderne de 
comunicare (internet) 

� Centre vocationale (Ghimes 
Faget) 
 

Îmbatranire si Tineret 

� Interesul autoritatilor locale 
pentru dezvoltarea de 
programe, proiecte, activitati 
pentru copii si tineret  

� Copiii si tinerii talentati, cu 
performante in domeniul 
sportului, dansului etc 

 

 

Asistenta sociala  

� Interesul autoritatilor locale 
pentru a dezvolta si 
imbunatati activitatile de 
asistenta sociala 

necesare desfasurarii actului 
educational si cadre didactice 
necalificate 

� Unitatile de invatamant nu sunt 
accesibile persoanlor cu dizabilitati 

� Nivelul scazut de implicare al cadrelor 
didactice dar si al familiilor in 
procesul educativ 

 

Cunostinte si competente 

� Lipsa serviciilor de informare in 
vederea orientarii profesionale  

 
Îmbatranire si Tineret 

� Lipsa activitatilor de ocupare a 
timpului liber, activitati 
extracuriculare si extraprofesionale 
pentru copii si tineret pe fondul 
implicarii in activitatile gospodaresti 

� Tendinta de imbatranire a populatiei 
(15 %) 

� Populatia îmbătrânită, tineri plecati în 
străinătate;  

� Atasament scazut al tinerilor fata de 
comunitatea in care s-au nascut si au 
crescut  

� Lipsa centrelor si serviciilor sociale 
destinate pentru batrani 

 

 

 

 

 

 

 

Cunostinte si competente 
 
 
 
Îmbatranire si Tineret 

� Programele de finantare 
existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistenta sociala 

 

 

 

 

 

 

 

Cunostinte si competente 
 
 
 
Îmbatranire si Tineret 

� Deteriorarea relatiilor 
interumane pe fondul 
lipsurilor financiare, 
materiale  

� Angajarea tinerilor in 
activitati necorespunzatoare 
nivelului de varsta 

 

 

 

 

 

Asistenta sociala 

� accentuarea fenomenelor 
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� Proiectele sociale elaborate 
si depuse in vederea 
finantarii (....)  

� Numarul mic de copii/adulti 
aflati in sistemul de protectie 
speciala ceea ce semnifica 
eforturile comunitatii de a 
solutiona problemele sociale 
in interiorul comunitatii  

 

 

 

 

Sanate 

� In fiecare comunitate exista 
minim un cabinet medical 
individual 

 

� Slaba comunicare intre membrii 
familiei plecati si cei ramasi acasa 

Asistenta sociala 

� Numarul redus al serviciilor sociale 
comunitare si al organizatiilor de 
binefacere  

� Migratia populatiei active determina 
cresterea numarului de copii si batrani 
ramasi fara sprijin  

� Ponderea ridicata a familiilor fara 
surse de venit stabil si dependente de 
prestatiile sociale  

� Efecte reduse ale prestatiilor sociale 
(fara rezultate de impact) 

Sanate 

� Implicare redusa a cadrelor medicale 
in viata comunitatii  

� Lipsa serviciilor de asistenta si 
ingrijire la domiciliu 

� Dotarea necorespunzatoare a unitatilor 
sanitare si distributia inegala a 
acestora corespunzator nevoilor 
comunitati 

� oportunitatile existente 
pentru finantarea de proiecte, 
programe care sa aiba ca 
finalitate 
infiintarea/dezvoltare de 
servicii sociale comunitare, 
programe de consiliere si 
monitorizare etc 

 
 
 
 
 
 
 
Sanate 

� Programele nationale in 
domeniu 

� Posibilitatea de  a incheia 
parteneriate cu ONG-uri de 
profil pentru a desfasura 
campanii de informare a 
populatiei pe diferite 
componente etc 

 

sociale (sinucideri, acte de 
violenta, tulburari psihice, 
etc) pe fondul crizei 
economice 

� reducerea surselor de 
finantare a asistentei sociale  

� scaderea calitatii vietii 
populatiei la nivel national 

 

 

 

Sanate 

� Limitele impuse de 
organizarea sistemului 
medical  

� Calitatea vietii locuitorilor 
va influenta si starea de 
sanatate a acestora 
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Puncte Tari (S) Puncte Slabe (W) Oportunitati (O) Amenintari (T) 
C– ACTIVITATI ECONOMICE 

Sector agricol 

� Existenta unui însemnat 
potenŃial zootehnic şi silvic 

� Mari suprafete de pajisti si 
paduri (67,99% paduri si 21,23% 
pajisti);  

� Potential ridicat pentru 
agricultura ecologică; 

� Traditii locale în cresterea 
animalelor si piscicultura; 

� Existenta unor societăti 
comerciale si persoane fizice 
autorizate active în zonă; 

� Zona beneficiaza de subventii 
pentru masuri de agromediu; 

� Existenta unei initiative in 
comuna Brusturoasa de 
promovare a produselor locale,  

� Existenta fermelor de semi-
subzistenta care au primit 
finantare 

� Existenta de produse traditionale 
inregistrate (branza, produse 
apicole, harzobul) si in curs de 
omologare  

Sector agricol 

� Agricultura de subzistentă 
perpetueaza saracia; 

� Slaba valorificare a materiilor prime 
existente in zona 

� Mari suprafete nu sunt inregistrate la 
APIA;  

� Creşterea animalelor se face în 
sistem tradiŃional; 

� Ineficienta utilizare a factorilor de 
productie: păşuni, animale;  

� Persoane calificate in meserii 
neagricole ocupate in agricultura de 
subzistenta;  

� Randamente scazute: productii mici 
la hectar, respectiv pe cap de animal  
(rase slab productive); 

� Dotare cu echipament agricol 
necorespunzător; echipamente si 
tehnologii învechite.  

� Lipsa de asistenta tehnica calificata 
in domeniul agricol. 

 

 

 

Sector agricol 

� Modernizarea 
exploatatiilor, prioritar 
fermele de 
semisubzistenta, prin 
finantari europene;  

� Cresterea cererii 
produselor traditionale la 
nivel national si 
international 

� Existenta de programe de 
finantare pentru 
atragerea infiintarii 
grupurilor de 
producatori;  

� Construirea unei fabrici 
de colectare si prelucrare 
a laptelui, in Moinesti; 

� Reconversia unor 
capacitati, in special 
agricole, spre activitati 
eficiente, adaptate 
conditiilor locale; 

� Adaptarea cadrului 
legislativ in directia  
sprijinirii asociatiilor de 
producatori pentru 
dezvoltarea exploatatiilor 

Sector agricol 

� Dezinteresul 
comunitătii si al 
autoritătilor locale în 
contextul implementarii 
dificile a fondurilor 
europene (lungi perioade 
de asteptare din momentul 
depunerii pana in 
momentul semnarii 
contractului); 

� Orientarea 
programelor europene si 
guvernamentale spre alte 
zone considerate prioritare; 

� Concurenta 
importului de produse 
agroalimentare de pe piata 
UE; 

� Instabilitate 
legislativă; 

� Oferte de creditare 
greu accesibile 

� Existenta de produse 
traditionale concurente cu o 
mai buna promovare la 
nivel national 
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Sector nongricol 

� Resurse naturale disponibile 
(bogata retea hidrografica, 
materiale de constructie: calcare 
marne, pietris, nisip, lemn, etc.) 

� Servicii reprezentative numeric 
si structural in zona; 
(transporturi locale si 
internationale, medicale 
generale) 

 

Turism 

� Existenta conditiilor naturale 
necesare dezvoltării turismului 
rural si diferite activitati conexe; 

� Pozitie geografică favorabilă; 

� Existenta unui parc dendrologic 
naŃional şi rezervaŃii  şi 
monumente ale naturii; 

� Structuri de primire turistice; 

 

 

 

 

Sector nongricol 

� Agenti economici mici fără 
perspective de dezvoltare; 

� Lipsa locurilor de muncă atractive, 
pentru stabilizarea tineretului; 

� Oferte de locuri de muncă – aproape 
inexistente; 

� Nivelul calitatii serviciilor este net 
inferior mediei nationale 

 

Turism 

� Investitii autohtone si straine 
aproape inexistente; 

� Pregatire profesionala de slaba  
calitate in domeniul serviciilor 
turistice; 

� Inexistenta unor forme de 
promovare a zonei pentru cresterea 
numarului de turisti pe teritoriul 
acesteia  

� Slaba promovare a arealului turistic, 
pe plan judetean si national; 

 

agricole, a sectiilor de 
procesare si a 
comercializarii 
produselor locale 

Sector neagricol 

� Atragerea de investiti 
prin finantari europene; 

� Parteneriate pe directii 
prioritare de dezvoltare 
economică, atragere de 
capital (public-privat). 

 

 

 

Turism 

� Îmbunatatirea 
conditiilor 
infrastructurii fizice si 
de utilitati;  

� Interes crescut pentru 
noi forme de turism (de 
agrement, rural, 
ecologic, cultural, etc);  

� Extinderea retelei de 
ferme si gospodarii 
autorizate pentru 
practicarea agro-
turismului;  

� Disponibilitatea unor 

� Finantari europene 
neutilizate; 

 

Sector nongricol 

� Cresterea ponderii 
muncii la negru, cu 
efecte negative asupra 
pietei muncii si 
economiei locale; 

� Scaderea continua a 
productiei prin scaderea 
productivitatii muncii;  

 

 

Turism 

� Interesul  turistilor si 
investitoriilor pentru 
zone mai cunoscute din 
regiune (Slanic Moldova, 
Targu Ocna) 

� Migrarea turistica catre 
alte regiuni care isi 
exploateaza potentialul. 
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resurse suplimentare, 
posibil a fi accesate 
prin utilizarea 
programelor de 
finantare ale Uniunii 
Europene. 

 

 

Puncte Tari (S) Puncte Slabe (W) Oportunitati (O) Amenintari (T) 

D – ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 
Activati asociative 
� Existenta Asociatiilor 

de Dezvoltare 
Comunitara 

� In comunitate exista un 
grup de oameni 
capabili sa-si asume un 
rol activ in 
imbunatatirea vietii din 
propria comunitate 

 
ONG 
 
� Existenta unei asociatii 

pentru promovarea 
produselor locale 
traditionale, afiliata la 

Activati asociative 
� Dezinteresul populatiei fata 

de orice forma de structura 
asociativa 

 
 
 
 
 
 
ONG 

� Interventie limitata a ONG-
urilor de profil la nivelul 
comunitatilor din acest GAL 

� Inexistenta grupurilor de 
producatori agicoli 

Activati asociative 
� Oportunitati de finantare pe care le 

au structurile asociative agricole 
 
 
 
 
 
 
ONG 

� Posibilitatea de  a dezvolta 
parteneriate cu ONG-uri de profil 
pentru a desfasura campanii de 
informare a tinerilor privind 
constinetinzarea oportunitatilor 
locale de dezvoltare. 

Activati asociative 
� Mostenirea istorica a 

culturii asociative 
 
 
 
 
 
 
ONG 
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reteaua nationala si 
internationala de profil 
(Slow Food) 

� Existenta asociatiilor 
sportive, culturale si 
organizatiilor 
neguvernamentale cu rol 
social  

 
 
Organizare institutionala 
� Unitatile administrativ 

teritoriale detin 
infrastructura moderna 

 
 

 

� Insuficienta  dezvoltare a 
societatii civile, a organizatiilor 
neguvernamentale  

� Lipsa de initiativa civica a 
membrilor comunitatii  

� Lipsa spatiilor pentru 
intalniri ale comunitatii 

 
 
Organizare institutionala 

� Competente slabe ale 
aparatului administrativ 

� Lispa motivationala a 
personalului 
 

� Posibilitatea producatorilor de a se 
asocia in vederea dobandirii de 
avantaje concurentiale 

 
 
 
 
 
 
Organizare institutionala 

� Programele de finantare existente 
(PO DCA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizare 
institutionala 
� Politizarea excesiva a 

administratiei 
publice 
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PARTEA  A – III - A: PRIORITĂłI 
 

In scopul promovarii Gal Valea Muntelui s-au realizat 20.000 buc fluturasi, 20.000 buc 
pliante si 2.000 buc afise. 

S-a organizat cate o intalnire cu cetatenii si ascociatiile (societatea civila) in fiecare 
localitate din arealul de proiect pentru prezentarea proiectului. 
A u participat, in medie, 50 de persoane la fiecare intalnire. Cele 8 intalniri s-au desfasurat 
in salile de sedinte ale primariilor localitatilor partenere: Agas, Asau, Brusturoasa, Darmanesti, 
Dofteana, Ghimes-Faget, Palanca, Poduri. 

Domnii Mititelu Mitrel, Ochiros Vlad, Ababei Sorin, Comanac Marius, Atonoaie Sorin si 
doamna Atonoaie Cristina, resursa umana nominalizata in cererea de finantare, respectiv echipa 
de implementare a proiectului, au participat activ si voluntar la coordonarea acestor activitati 
prin impartirea  materialelor de informare amintite mai sus, participarea la intalniri, urmarirea si 
completarea informatiilor aduse de catre consultant . 

Participantilor li s-au prezentat obiectivele, activitatile si rezultatele preconizate in cadrul 
proiectului, cu prezentarea abordarii LEADER. 

Au fost organizate apoi 5 intalniri, 4 intalniri ale focus-grupurilor in cadrul carora s-au 
stabilit principalele actiune ce urmau a se desfasura in continuare, validarea strategiei, a 
propunerilor si a alegerii organizarii actiunilor, la fiecare intalnire participand in medie cate 20 
de persoane si una pentru prezentarea strategiei, a cadrului strategic al PDL si identificarea 
principalelor masuri, la aceasta intalnire participand 40 de persoane. 

Au urmat 4 intalniri pentru prezentarea masurilor sectoriale a PDL. La fiecare din aceste 
intalniri au participat cate 10 persoane. 

Alte 2 intalniri au avut apoi loc pentru prezentarea concluziilor lucrarilor in fata 
reprezentantilor localitatilor din teritoriu si a celorlalti parteneri esentiali ai teritoriului; la fiecare 
dintre acestea participand in jur de 40 de persoane. 

In final a avut loc o intalnire, unde au participat 40 de persoane si in cadrul careia s-a 
validat forma finala a PDL. 

Organizarea acestor intalniri s-a facut de catre expertii consultantului; echipa de 
implementare a proiectului urmarind desfasurarea lor si aducand completari in cadrul 
informatiilor prezentate de catre expertii consultantului.  

Prin consultari cu toti partenerii (publici, privati, ONG) din teritoriul GAL Valea 
Muntelui si pe baza analizei dignostic a rezultat: 

 
Λ     1.  O strategie proiectata in jurul a trei obiective si un principiu-cheie : 
 

In perspectiva fixarii populatiei in zona  ( scaderea demografica , plecarea populatiei 
active , declinul economic ) si pentru a implementa o dezvoltare sustenabila si echilibrata , 
initiatorii Valea Muntelui  au convenit  ca strategia LEADER  sa:  
 
      Mentina populatia in zona Valea Muntelui prin dezvoltarea unor activitati economice 
durabile si sustenabile si prin cresterea atractivitatii zonei prin imbunatatitea conditiilor 
de viata. 
 

Amplasata in apropierea celor 2 municipii Moinesti si Onesti , lovite de declinul 
industrial si de criza economica , zona Valea Muntelui este destul de izolata si trebuie in mod 
imperativ sa-si dezvolte atractivitatea prin:  
 

� Crearea unor conditii pentru dezvoltarea economica , prin care sa se permita o ocupare 
sustenabila a fortei de munca  
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� Imbunatatirea resurselor naturale si culturale  
� Imbunatatirea calitatii vietii populatiei  

 
LEADER nu se va ocupa de toate deficientele structurale cu care se confrunta zona . 
In acelasi timp, ca un principiu-cheie, GAL Valea Muntelui doreste sa utilizeze programul 
LEADER pentru a initia conditiile unei dezvoltari durabile prin cristalizarea energiilor catre 
anumite sectoare cheie potentiale . 
 

In concluzie , LEADER va constitui , pentru zona Valea Muntelui , un instrument care sa 
permita o mai buna coordonare intre programele nationale si locale si o utilizare superioara a 
principalelor programe europene ( PNDR , POS …) printr-o mai buna mobilizare si orientarea 
catre agentii economici locali .  
 
Λ     2.   Un program conceput in jurul a 4 prioritati  ( 3 tematice si una orizontala ) si a sapte 
obiective opoerationale :  
 

Prioritatea 1 :   Luarea in considerare a schimbarilor economice , prin crearea de 
conditii pentru infiintarea si dezvoltarea  de microintreprinderi si intreprinderi  mici  ( 
cresterea antreprenoriatului dinamic ) .  
 
Prioritatea 2 :   Conservarea mediului natural si a peisajelor ,  protejarea si 
imbunatatirea resurselor naturale , inclusiv apa , prin protejarea biodiversitatii , Natura 
2000 si a zonelor cu valoare naturala ridicata . ( High Nature Value areas) 
 
Prioritatea 3:   Imbunatatirea calitatii vietii in zona Valea Muntelui si incurajarea 
diversificarii activitatilor economice .  
 
Prioritatea 4:  Cresterea impactului unor prioritati-tinta ale strategiei Valea Muntelui ,  
prin crearea unor proiecte de cooperare .  
 
 

Prioritatea 1:   Luarea in considerare a schimbarilor economice , prin crearea de conditii pentru 
infiintarea si dezvoltarea  de microintreprinderi si intreprinderi  mici  ( cresterea 
antreprenoriatului dinamic ).  

 
In scopul de a fixa populatia in zona, sunt foarte importante dezvoltarea unor activitati 
competitive in sectoarele agricultura, turism si forestier.  In sectorul agriculturii , sprijinirea 
micilor fermieri, concentrandu-se asupra fermelor de semi-subsistenta,  se va realiza numai prin 
actiuni colective in scopul de a crea plusvaloare si de a face fermele de subsistenta mai 
competitive.  In acelasi timp, din cauza lipsei investitiilor, precum si din cauza emigrarii spre 
orase sau in strainatate,  si contextului crizei economice , aceste sectoare au ajuns sa traverseze o 
perioada foarte dificila.  Pentru aceste sectoare, LEADER trebuie sa creeze conditiile unei 
dezvoltari sustenabile. Mai mult decât atât introducerea unor noi activităŃi în zona Valea 
Muntelui GAL-ul necesită îmbunătăŃirea abilităŃilor actorilor locali care se ocupă cu aceste 
activităŃi. Ca urmare, prima prioritate a acestei strategii va încuraja, de asemenea, activităŃi de 
formare în scopul de a creşte competitivitatea produselor agricole locale şi forestiere. 

 
 
Pentru a rezolva aceste probleme, profitul creat va fi utilizat pentru:  
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� cresterea activitatilor agricole ( cu precadere a fermelor de semi-subzistenta ) prin 
promovarea actiunilor colective , scolarizare si cresterea constientizarii fermierilor , in 
acelasi timp cu imbunatatirea procesarii produselor si cresterea marketingului agricol 
local si a produselor forestiere .  

� cresterea abilităŃilor actorilor locali cu scopul de a îmbunătăŃi şi creşte competitivitatea 
produselor locale 

� sustinerea dezvoltarii economiei rurale prin încurajarea de activităŃi non-agricole şi 
promovarea tuturor activităŃilor turistice ce se identifica cu cadrul natural ale zonei şi 
contribuie la creşterea numărului locurilor de muncă, veniturilor alternative şi la 
cresterea atractivitatii zonei. 

Prioritatea 2:   Conservarea mediului natural si a peisajelor ,  protejarea si imbunatatirea 
resurselor naturale , inclusiv apa , prin protejarea biodiversitatii, Natura 2000 si a zonelor cu 
valoare naturala ridicata. ( Zone High Nature Value ).  

 
Valea Muntelui si locuitorii ei au fost de multe ori afectati grav de dezastre naturale 

importante in ultimii ani ( inundatii ) .  Aceasta situatie a fost o consecinta a lipsei infrastructurii 
si a unei expansiuni necontrolate a zonei urbane in Valea Muntelui .  Activitatile de 
constientizare si prevenire trebuie stabilite pentru a scadea riscul ca populatia sa fie afectata de 
asemenea dezastre.   De asemenea, GAL Valea Muntelui este amplasata in cadrul zonelor 
defavorizate si clasificate ca zona cu potential natural ridicat  .   Acest potential natural puternic 
trebuie sa fie imbunatatit pentru a  implementa o dezvoltare economica sustenabila si pentru a 
creste activitatile turistice legate de potentialul natural al zonei .  

 
Pentru a raspunde acestor necesitati ,  profitul obtinut va fi directionat pentru a creste 

gradul de protectie si constientizare a populatiei in privinta gospodaririi apelor si pentru a creste 
valoarea naturala a acestei zone . 

 
Prioritatea 3  :   Imbunatatirea calitatii vietii in zona Valea Muntelui si incurajarea diversificarii 
activitatilor economice 
 

 Dezvoltarea economica trebuie sa fie se bazeze pe dezvoltarea activitatilor turistice si 
culturale , pe produsele acestor activitati si trebuie sa fie sustinuta de o politica globala de 
marketing teritorial in scopul cresterii vizibilitatii zonei , simultan cu o activitate de promovare 
mai eficienta .  Aceasta imagine trebuie asociata cu potentialul natural puternic al zonei si 
trebuie sa aiba un impact important asupra activitatilor turistice si sa genereze poractici de castig 
reciproc cu procesatorii locali din sectoarele agricol si forestier .  

In plus , din cauza izolarii zonei , exista la nivelul populatiei o lipsa de informatii, de 
servicii culturale si de sanatate .  O serie de investitii sociale colective vor fi create in scopul de a 
imbunatati calitatea vietii populatiei , cu un accent special pe problematica minoritatilor , tineret, 
persoane cu dizabilitati si persoane varstnice . 

 
Pentru a rezolva aceste probleme, profitul rezultat va fi directionat spre urmatoarele :  

 

� cresterea atractivitatii si vizibilitatii zonei Valea Muntelui  

� pentru infiintarea unor centre culturale polivalente cu scopul de a creste interesul 
populatiei si de a creste si valorifica patrimoniul cultural al zonei . 

� pentru a crea conditii sociale si de sanatate in scopul imbunatatirii conditiilor de viata ale 
populatiei . 
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Prioritatea 4  :  Cresterea impactului unor prioritati-tinta ale strategiei Valea Muntelui ,  prin 
crearea unor proiecte de cooperare .  
 

Initiatorii Valea Muntelui au experimentat Cooperarea in faza de conceptie a strategiei 
de dezvoltare locala ( PDL ). Au fost vizitate patru GAL-uri, din Ungaria si Austria, de catre 
primarii din zona. 

Vizitele au stimulat dorinta initiatorilor Valea Muntelui de a integra dimensiunea 
cooperarii in strategia Valea Muntelui. Vizita a fost intr-adevar foarte instructiva pentru 
intelegerea intersului major al proiectelor de cooperare in realizarea strategiei, in special in zona 
Valea Muntelui care este destul de izolata. 

In realizarea proiectelor transnationale GAL doreste sa implice teritoriul sau precum si 
agentii economici intr-o abordare de tip european. Implementarea proiectelor de cooperare 
necesita schimburi si idei intre teritorii si agentii economici , care sa conduca la realizari comune 
cu impact mai ridicat si cu un mesaj mai puternic pentru populatie.  In implementarea proiectelor 
de cooperare , zonele rurale devin constiente de faptul ca problemele lor sunt comune , dar si de 
faptul ca exista puncte tari comune care pot fi valorificate si imbunatatite .  

Proiectul LEADER 2007 – 2013 al Valea Muntelui fixeaza la baza strategiei sale 
notiunea de proximitate la nivelul potentialului local si notiune de conexiune intre partile 
implicate pentru o dezvoltare locala sustenabila. GAL se bazeaza pe Cooperare pentru a extinde 
si a consolida strategia care sa conduca la imbunatatirea proiectelor locale printr-o dimenisune 
transnationala, permitand schimburile de experiente noi si identificarea de noi rezolvari pentru 
prioritatile zonei .  

 
Pentru a rezolva aceste probleme, profitul va fi utilizat pentru a creste plus-valoarea unor 

activitati  economice si de mediu .  



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

        144 

    Obiectiv strategic               Prioritati              Obiective operationale   Masuri 
Cresterea activitatilor agricole ( cu precadere a 
fermelor de semi-subzistenta ) prin promovarea 
actiunilor colective , scolarizare si cresterea 
constientizarii fermierilor , in acelasi timp cu 
imbunatatirea procesarii produselor si cresterea 
marketingului agricol local si a produselor forestiere . 

 
Masura 1.1 

(121 si 123 din PNDR) 
 

Cresterea abilităŃilor părŃilor interesate locale vizand 
îmbunătăŃirea şi creşterea competitivităŃii produselor 
locale 

 
Masura 1.2 

(111 din PNDR) 
 

1. Luarea in considerare a schimbarilor 
economice , prin crearea de conditii pentru 
infiintarea si dezvoltarea  de microintreprinderi 
si intreprinderi  mici  (cresterea 
antreprenoriatului dinamic). 
(Axa 1 si Axa 3 din PNDR) 

Sustinerea dezvoltarii economiei rurale prin 
incurajarea activitatilor non-agricole, promovarii 
tuturor activitatilor turistice ce tin de imaginea 
naturala a zonei ce vor contribui la  cresterea 
numarului de locuri de munca si a veniturilor 
alternative cu scopul cresterii atractivitatii intregii 
zone 

 Masura 1.3 
(312 si 313b din PNDR) 

    
2. Conservarea mediului natural si a peisajelor 
,  protejarea si imbunatatirea resurselor 
naturale , inclusiv apa , prin protejarea 
biodiversitatii , Natura 2000 si a zonelor cu 
valoare naturala ridicata  
(Axa 1, Axa 2 si Axa 3 din PNDR) 

Cresterea gradul de protectie si constientizare a 
populatiei in privinta gospodaririi apelor si cresterea 
valorii utilitatii publice a zonelor Natura 2000 
impreuna cu alte zone de mare valoare naturala . 
 

 
Masura 2 

(125, 221 si 322a din 
PNDR) 

    
Cresterea atractivitatii si vizibilitatii zonei Valea 
Muntelui 
 
Infiintarea unor centre culturale polivalente cu scopul 
de a creste interesul populatiei si de a creste si 
valorifica patrimoniul cultural al zonei 

 
Masura 3.1 

(313 c & d si 322c din 
PNDR ) 3. Imbunatatirea calitatii vietii in zona Valea 

Muntelui si incurajarea diversificarii 
activitatilor economice . 
(Axa 3 din PNDR)  

Crearea de conditii sociale si de sanatate in scopul 
imbunatatirii conditiilor de viata ale populatiei . 
 
 

 Masura 3.2 
( 322b din PNDR) 

    

Mentinerea populatiei in zona 
Valea Muntelui prin 

dezvoltarea unor activitati 
economice durabile, 

sustenabile si cresterea 
atractivitatii zonei prin 

imbunatatitea conditiilor de 
viata. 

4. Cresterea impactului unor prioritati-tinta ale 
strategiei Valea Muntelui ,  prin crearea unor 
proiecte de cooperare .  (Axa 4 din PNDR) 

Cresterea plusvalorii unor activitati  economice si de 
mediu 

 Masura 4 
( 421 din PNDR) 
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PARTEA A – IV – A: PREZENTAREA MĂSURILOR 

 
Motivatia sprijinului 

 
Pornind de la condiŃiile actuale ale economiei rurale, caracterizate prin multe carenŃe în 
domeniul managementului, nivelului tehnologic şi al competitivităŃii, se impun măsuri 
strategice care să conducă la dezvoltarea durabilă şi atingerea unor standarde ale vieŃii 
economico-sociale comparabile cu Ńările membre. Sub rapoarte ecologice si economice, 
practicarea unei agriculturi durabile - performante, aduce unele modificari esentiale, sub 
urmatoarele aspecte: 
 
� considerarea ca sistem integral a solului, plantelor, animalelor si omului;  
� utilizarea unor tehnologii de cultura care sa nu duca la pierderea fertilitatii solului sau sa 

produca aparitia dezechilibrului ecologic; 
� posibilitatea reciclarii elementelor esentiale vietii, în special prin utilizarea unor produse 

secundare, rezultate din zootehnie (gunoiul de grajd), productia vegetala (resturile vegetale), 
precum si a unor materiale naturale;  

� mentinerea starii de maxima fertilitate a solului;  
� coexistenta plantelor si animalelor în agroecosistem; 
� mentinerea solului acoperit cu vegetatie, pentru a exista continuu o sursa de substanta 

organica în descompunere;  
� utilizarea pe cât posibil a resurselor specifice zonei respective.  

 
Nerespectarea acestor principii duc la o alterare a biodiversitatii agroecosistemelor, care se 
datoreaza în primul rând, deteriorarii structurii solului din punct de vedere fizico – mecanic, 
biologic si biochimic, în special prin efectuarea unor lucrari mecanice foarte frecvent si în 
perioade nepotrivite, a reducerii procentului de substante humice si a calitatii lor, a 
contaminarii apei, în special cu nitrati si pesticide, precum si a efectului biocid al acestora. 
Aceste neajunsuri pot fi îndepartate printr-un sistem de agricultura performant, integrat 
mediului natural, sistem în care producatorul agricol trebuie sa dirijeze urmatorii factori: - 
factorul biologic; - factorul tehnologic.  
 
Imbunatatirea marketingului reprezinta de asemenea o premisa a cresterii competitivitatii. Prin 
urmare, crearea si dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a materiilor prime 
agricole promovat in principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o 
necesitate imediata in vederea obtinerii de produse corespunzatoare din punct de vedere 
cantitativ si calitativ solicitarilor pietei. 
 

Măsura  ActivităŃi agricole şi procesare 
 

Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele 20(b) (i) (iii), 26 si 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 
Articolele 17 si 19 punctele 5.3.1.2.1. din Anexa II a Regulamentului (CE) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, Articolul 34 si Anexa VIII, sectiunea II (2) 
(3) a Tratatului privind Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana 
Articolul 1 punctul 2 (1) (b,c,e) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 
Anexa Regulamentului (CE) nr.74/2009 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr.363/2009 
 
Codul PNDR : 41.121; 41.123 

Codul PDL al 
măsurii 

1.1 
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Intreprinderile se confrunta si cu o serie de dificultati legate de managementul deseurilor 
acumulate in timpul activitatii productive. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, 
este necesar ca intreprinderile de procesare sa acorde o atentie sporita realizarii de investitii 
pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate. 
 
In zona Valea Muntelui, conform analizei efectuate in zona, rezulta ca in teritoriul format din 
cele 8 localitati, agricultura reprezintă una din activităŃile economice principale. Baza acesteia 
o reprezintă terenul agricol care, la sfârşitul anului 2009, măsura 35.148 ha, respectiv 10,96% 
din suprafaŃa agricolă a județului, iar din acesta 16,06% era teren arabil, respectiv 5.645 ha. 
(conf. Tabel 12, Sursa DADR Bacau, de la cap.II.2.1.6.2 Agricultură al PDL). În urma 
reformelor agrare au apărut noi tipuri de expoataŃii agricole familiale (de subzistenŃă), care sunt 
predominante şi exploataŃii agricole comerciale, vegetale şi zootehnice, care pâna în 2008 erau 
în curs de formare şi consolidare, astăzi fiind în pragul falimentului . 
 
În structura terenurilor agricole în perioada 2002 - 2009 nu s-au produs modificări substanŃiale. 
ProducŃia vegetală este orientată cu precădere spre cultura plantelor de nutret (conf. Tabel 13, 
Sursa DADR Bacau, de la cap.II.2.1.6.2 Agricultură al PDL). ProducŃiile obŃinute an de an la 
ovine si bovine plasează teritoriul analizat în categoria celor mai mari zone producătoare, in 
ceea ce priveşte sectorul creşterii animalelor (conf. Tabel 15, Sursa DADR Bacau, de la 
cap.II.2.1.6.2 Agricultură al PDL). Spre deosebire de alte zone, teritoriul zonei Valea Muntelui 
are un avantaj aparte, si anume, faptul ca este foarte putin poluat, ceea ce contribuie la 
dezvoltarea agriculturii bio .  
 
De asemenea, un sector prioritar pentru zona este legat de productie primara pentru produsele 
forestiere nelemnoase.  

 
Obiectivele măsurii 

 
Obiectiv general: 
 
Cresterea activitatilor agricole (in special in fermele de semi-subzistenta) prin organizarea si 
promovarea actiunilor collective, tintind spre cresterea productivitatii, imbunatatirea procesarii si 
a marketingului produselor locale. 
 
Obiective specifice: 

� Sprijinul membrilor grupurilor de producatori  sau a altor forme asociative cu scopul de a 
incuraja actiunea de asociere; 

� Cresterea veniturilor formelor sprijinite; 
� Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedure pentru obtinerea de noi produse 

agricole si forestiere competitive; 
� Implementarea si adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in faza de 

procesare cat si la aceea de distributie a produselor; 
� Implementarea capacitatii de procesare prin asociatii sau cooperative; 
� Imbunatatirea veniturilor pentru intreprinderile, asociatiile sau cooperativele sprijinite 

prin cresterea valorii produselor agricole; 
� Cresterea valorii produselor forestiere, precum si eficienta economica a activitatilor  

microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si 
procesarii tehnologice. 

 
Obiectivele operationale  
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� Cresterea activitatilor agricole ( cu precadere a fermelor de semi-subzistenta ) prin 
promovarea actiunilor colective , scolarizare si cresterea constientizarii fermierilor , in 
acelasi timp cu imbunatatirea procesarii produselor si cresterea marketingului agricol 
local si a produselor forestiere . 

� Promovarea investitiilor pentru grupurile de producatori sau alte forme asociative, atat in 
sectorul vegetal cat si in cel de crestere al animalelor, pentru cladiri noi si/sau 
modernizarea celor existente. 

� Sprijinirea investitiilor.  
Domeniul de actiune 

 
In cadrul acestei masuri, se va acorda sprijin pentru investitiile care vizeaza dotarea formelor 
cooperative sau asociative ale fermierilor precum si investitii tangibile si intangibile pentru 
unitatile agricole de procesare cat si pentru marketingul procesarii materiilor prime, acoperite de 
Anexa I a Tratatului stabilit de Comisia Europeana, cu exceptia produselor pescaresti, si care 
obtin produse acoperite sau nu de Anexa 1, pentru: 
 

� Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii (inclusiv pentru produse traditinoale la 
nivel de ferma si marketingul lor direct); 

� Promovarea investitiilor pentru producerea si folosirea de energie regenerabila; 
� Adaptarea la cerintele pietei, in concordanta cu resursele locale, precum si crearea de noi 

oportunitati pentru piata; 
� Promovarea investitiilor pentru generarea de bio-combustibili; 
� Cresterea productivitatii muncii in sectorul alimentelor agricole; 
� Aplicarea masurilor de proctectie a mediului, incluzand masuri energetice eficiente; 
� Cresterea numarului de masuri de protectie, incluzand masuri de eficienta energetica; 
� Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurnatei ocupationale; 
� Pentru investitiile in procesare si marketing a produselor agricole ce doresc sa obtina 

produse ce nu sunt incluse in Anexa I a Tratatului stabilit de Comisia Europeana. 
 
In plus, se acorda sprijin pentru investitii tangibile si intangibile pentru procesarea si marketingul 
produselor forestiere, prin: 
 

� Imbunatatirea dotarilor micro-intreprinderilor prin achizitionarea de echipament, unelte 
specifice si masini pentru recoltat, transport si procesare, in acelasi timp si in cadrul 
acelorasi procese tehnologice, a produselor forestiere, precum multifunctionale de 
exploatare a padurii, cu impact scazut asupra mediului, dar si masini si echipament 
special pentru transportul produselor forestiere la unitatea de procesare primara; 

� Cresterea numarului de locuri de munca in sectorul de procesare si marketing al 
produselor forestiere; 

� Pentru procesarea materialului lemnos, activitatile intreprinse inainte de prelucrarea 
industriala sunt eligibile doar in conformitate cu Articolul 19 al Regulamentului (CE) nr. 
1974/2006. 

 
 

Beneficiarii 
 

− Grupurile de producatori si cooperative pot fi beneficiarii acestei masuri daca 
investitia serveste interesele propriilor membrii. Conditiile mimime pentru acordarea 
spijinului vor fi in conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 121 din PNDR. 

− Micro-intreprinderile – definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, 
cu mai putin de 10 angajati si cu o cifra de afaceri mai mica de 2 milioane de EURO. 
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Criterii de selectie 

 
� Sectorul prioritar, exploatatii, ordonat dupa selectia mentionata mai sus; 
� Exploatatiile agricole de semi-subzistenta; 
� Beneficiari care sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii intr-o fomra 

asociativa recunoscuta conform legilor nationale in vigoare; 
� Exploatati vegetale organice si de crestere a animalelor; 
� Proiecte care prevad investitii pentru procesarea produselor agricole; 
� Adaptarea micro-intreprinderilor la noile standarde comunitare introduse; 
� Formele asociative infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare; 
� Investitii ce nu au mia beneficiat de sprijin FEADR pentru acelasi tip de activitate; 
� Micro-intreprinderi producatoare si prelucratoare de materii prime; 
� Micro-intreprinderi prelucratoare de produse traditionale; 
� Colectarea si/sau prelucrarea produselor organice; 
� Micro-intreprinderi ce prelucreaza produse lemnoase si promoveaza tehnologii pentru 

protectia mediului. 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 
 

Tipul investitiilor (tangibile/intangibile) 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 din PNDR. 
 
 

Investitii ce nu pot fi finantate prin aceasta msura 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 din PNDR. 
 
 

Investitii neeligibile si costurile pentru produsele agricole si forestiere sunt: 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 din PNDR. 
 
 

Descrierea standardelor pentru care poate fi oferită o perioadă de gratie 
întreprinderilor si micro-întreprinderilor cu scopul de a se conforma cu standardul 

nou introdus 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 pentru micro-intreprinderi din 
PNDR. 

 
Tipul sprijinului 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 din PNDR. 

 
Prevederi pentru ajutorul de stat 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 din PNDR. 
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Volumul sprijinului 
 

Micro-intreprinderi 
 
Cuantumul sprijinului este de pana la 50% din valoarea eligibila a investitilor si cu un plafon 
maxim al sprijinului public nerambursabil de 20.000 Euro/proiect 
 
Cooperative, asociatii 
 
 Cuantumul sprijinului este de pana la 50% din valoarea eligibila a investitilor si cu un plafon 
maxim al sprijinului public nerambursabil de 25.000 Euro/proiect 
 
 

Finantare 
Cost total: 780.000 Euro 
Cheltuială publică: 390.000 Euro (50% din costul total) din care 

− Contributie nationala: 78.000 Euro 
− Contributie FEADR: 312.000 Euro (80% din cheltuielile publice) 

 
 

Coerenta cu primul pilon 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la masurile 121 si 123 din PNDR. 
 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

 
Tip de 

indicator 
Indicator 

Tinta 
2013 

Numărul cooperativelor/asociatiilor sustinute pentru investitii 
Numarul exploatatiilor sprijinite 
Impartite in functie de: 

• Statutul legal; 
• Gen: masculin, feminin; 
• Categoria de varsta a beneficiarului; 
• Marime; 
• Tipul sectorului (agricol, forestier sau industria alimentara); 
• Tipul activitatii (procesare/mareketing, dezvoltare). 

13 
15 

Relizare  
Volumul total al investitiilor (Euro) 
Impartite in functie de: 

• Tipul investitiei (investitii in ameliorarea terenurilor, 
investitii in caldiri, in masini, si alte investitii) 

• Tipul agriculturii 
• Marime; 
• Tipul sectorului (agricol, forestier si industria alimentara) 
• Tipul activitatii (procesare/marketing, dezvoltare) 

 

780.000 € 
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Măsura  Sensibilizare, conştientizare şi training 
 

Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele 20 (a) (i) si 21 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 
Punctul 5.3.1.1.1 al Anexei II din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
 
Codul PNDR: 41.111 

Codul PDL al 
măsurii 

1.2 

 
Motivatia sprijinului 

 
In zona Valea Muntelui, sectoarele agricol si forestier-nelemnoase constituie pentru spatiul rural 
un factor determinant pentru obtinerea productiilor agricole, precum si pentru mentinerea 
calitatii peisajului si protectiei mediului inconjurator. O mare parte din totalul populatiei active 
din mediul rural este ocupata in sectorul agricol. 
 
Astfel, evolutia si specializarea in agricultura necesita un nivel corespunzator de instruire 
tehnica, economica si juridica, inclusiv expertiza in tehnologii noi ale informatiei, pentru a 
corespunde cerintelor comunitare in domeniul fitosanitar,  standardelor de calitate, sprijinind 
astfel mobilizarea populatiei rurale si imbunatatirea diversitatii locale in vederea cresterii 
atractivitatii zonelor rurale, a diversificarii economiei rurale si a calitatii vietii. 
 

Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare in contextul legat de cresterea 
competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura, de restructurarea si 
modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele 
agricole, de incurajarea afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de 
aptitudini economice si de management cat si de indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a 
terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de 
utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activitatile de formare profesionala, 
informare si difuzare a cunostintelor sa fie extinse si la persoanele adulte care sunt implicate in 
domenii care au legatura cu agricultura. 

Obiectivele măsurii 
 
Obiective generale 
 
Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si turistic prin actiuni de formare, informare si 
difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza în sectoarele mentionate. 
 
Obiective specifice 
 
� Dobândirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a 

terenurilor agricole, cresterea calitatii managementului; 
� Restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele 

agricole si forestiere- nelemnoase, contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si 
reducerea somajului în zonele rurale; 

� Îmbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 
implicate în activitati agricole si non-agricole; 

� Cresterea productivitatii muncii. 
 
 
Obiective operationale 
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� Cresterea abilităŃilor părŃilor interesate locale vizand îmbunătăŃirea şi creşterea 

competitivităŃii produselor locale 
� Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru apicultura, 

cultivarea si procesarea plantelor medicinale si aromatice, cultivarea legumelor; 
� Imbunatatirea promovarii produselor locale 
� Constientizarea participantilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier – nelemnoase si al industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului; 
� Imbunatatirea informatiei pentru grupurile de producatori; 
� Imbunatatirea cunostintelor persoanelor implicate in activitatile turistice. 
 

Domeniul de actiune 
 

Aceasta măsura va sprijini:  
 

� Programe de formare profesionala pe termen scurt (cursuri de initiere, perfectionare si 
specializare) cu perioade de training diferite, in functie de tema cursului, grupul tinta si 
nivelul de training vocational existent al aplicantilor (beneficiari finali) cu scopul 
imbunatatirii si perfectinoarii cunostintelor si competentelor manageriale si tehnice in 
domeniul agricol, silvic si al industriei alimentare,  pentru introducerea de noi tehnologii 
si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea 
conditiilor de eco-conditionalitate, etc.; 

� Informarea si difuzarea de cunostinte in ceea ce priveste schemele de sprijin ale PAC, 
metodele de punere în aplicare a măsurilor de dezvoltare rurală 

 
Activitatile prevazute in cadrul acestei masuri sunt colective si nu individuale. 

 
Tipului de beneficiari 

 
Beneficiarii finali sunt perosnele adulte din sectorul agricol, silvic (inclusiv proprietarii de 
padure) si al industriei alimentar-agricole. 
 
Beneficiarii directi, furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, 
autoritati publice sau private active in domeniul formarii profesionale a persoanelor adulte si/sau 
domeniul de informare şi difuzare de cunoştinŃe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de 
selecŃie. 

 
Descrierea operatiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesională) 

 
� Desfăsurarea cursurilor de pregătire pentru fermieri (inclusiv fermieri de semi-subzitenta) 
� Seminarii de informare privind avantajele respectarii bunelor practici agricole, 

constientizarea rolului agriculturii in combaterea schimbarilor de clima (utilizarea energiei 
regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon),etc 

� Campanie de informare si spirijin pentru infiintare grupurilor de producatori 
� Realizarea de parteneriate in vederea sustinerii unei campanii de constientizare referitoare la 

practicarea unei agriculturi specifice zonei montane in acord cu normele de protectia 
mediului 

� Realizarea de parteneriate in vederea organizarii unor evenimente, intalniri tematice, cu 
scopul promovarii produselor tradiŃionale şi ecologice din zona GAL Valea Muntelui “ZIUA 
GALULUI” 

� Realizarea de parteneriate in vederea sprijinirii pentru participarea la actiuni si evenimente 
de promovare a produselor traditionale locale (conferinŃe, intruniri tematice, expoziŃii, 
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târguri etc.) prioritate avand tinerii. 
 

Detalii privind acordarea sprijinului 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la masura 111 din PNDR. 
 
 

Identificarea institutiilor care realizează activităti de formare profesională si actiuni de 
informare si difuzare de cunostinte 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute la masura 111 din PNDR. 

 
 

Evaluarea si selectia furnizorilor de formare profesională, informare si difuzare de 
cunostinte 

 
Evaluarea si selectia furnizorilor de formare profesionala, infomrare si difuzare de cunostinte va 
fi facuta pe baza unei proceduri intocmite de catre GAL Valea Muntelui in conformitate cu 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în deplină conformitate cu legislaŃia 
comunitară privind achiziŃiile publice. 
Formarea profesionala, informarea si difuzarea de cunostinte pentru nevoilor identificate şi 
fondurile necesare pentru acoperirea lor vor fi cuprinse într-un program de achiziŃii publice 
elaborat de către GAL Valea Muntelui, pe baza caruia anunŃurile de participare vor fi elaborate. 
Instrumentarea (aplicarea) procedurii de evaluare si selectie a furnizorilor de formare 
profesională, informare si difuzare de cunostinte vor fi efectuate de către DADR (fapt ce urmeza 
a fi confirmat). 
Procedura aplicată de DADR prevede criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare 
profesională, informare si difuzare de cunostinte si de selectie ale ofertelor tehnice depuse de 
către acestia. 
 
Criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte se va face in conformitate cu dispozitiile prevazute la masura 111 din PNDR. 

 
 

Criterii de selectie: 
 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma 
aplicării unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la: 
 

� Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numărul de experti, 
experienta acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului, etc.); 

� Planificarea activitătilor; 
�  Oferta financiară. 

 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 

 
Nivelul de sprijin 
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Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, 
conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 
 
Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitătile sprijinite prin 
măsură. 
 

Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE) 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 111 din PNDR. 
 
 

Prevederi pentru ajutorul de stat 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 111 din PNDR. 
 
 

Finantare 
 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013 este: 
 
Cost total  216.000 Euro 
Cheltuială publică  216.000 Euro, din care: 

− Contributie nationala: 43.200 Euro 
− Contributie FEADR: 172.800 Euro (80% din cheltuielile publice) 
 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

 
 

Tip de 
indicato

r 
Indicator 

Tinta 
2013 

Numar participanti: 
 

− Numar de participanti la activitati de formare profesionala 
− Numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de 

cunostinte 
Din care: 

• Femei 
• Tineri sub 40 de ani 

1160 
 

384 
776 

 
 

348 
580 

Relizare 

Tipul participantilor: 
• Activi in agricultura 
• Activi in industria alimentara 
• Activi in silvicultura 

 
840 
240 
80 
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Măsura  Procesare agricolă şi forestieră 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele 52 (a) (ii) (iii), 54 si 55 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
Punctele 5.3.3.1.2 si 5.3.3.1.3 din Anexa II a Regulamentului nr.1974/2006 
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) din Regulamentul (CE) nr.473/2009 
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr.363/2009 
 
Codul măsurii in PNDR: 43-312 si 43-313 

Codul PDL al 
măsurii 

1.3 

 
Motivatia sprijinului 

Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării unei coeziunii economice şi sociale 
necesită acordarea unei atenŃii deosebite la dezvoltarea zonei Valea Muntelui. ActivităŃile 
economice din Valea Muntelui depind, în mare măsură, de cele agricole; există o rată ridicată a 
ocupării forŃei de muncă în acest domeniu, în special în agricultura de subzistenŃă, care 
presupune obŃinerea de venituri suplimentare din activităŃi non-agricole, cum ar fi turismul în 
mediul rural, în special agro-turismului şi activităŃilor meşteşugăreşti. Având în vedere, 
necesitatea de reorientare a unora dintre gospodării către activităŃi non-agricole, precum şi 
necesitatea de a obŃine venituri suplimentare, agro-turismul poate fi o alternativă bună. 
 

Agro-turismul este, în general, practicat de către proprietarii de terenuri mici din zonele rurale / 
gospodăriile rurale, ca o activitate secundară, cu implicarea femeilor într-un mod activ. Prin 
intermediul acestei forme de turism, turistii au posibilitatea de a reveni la natura, asigurând astfel 
confort fizic şi spiritual, precum şi acces la bucataria traditionala specifice pentru fiecare zonă. 
 
Micro-întreprinderile existente în Valea Muntelui nu acoperă toate serviciile pentru a sprijini 
populaŃia din mediul rural cu scopul de a valorifica materia prima, produsele traditinoale, 
aprovizionarea populaŃiei cu produse non-agricole, reparatii diverse, activitati de recreere si 
petrecere a timpului liber, precum şi a altor nevoi ale comunităŃilor locale. Prin urmare, 
iniŃiativele de creare si sprijin a micro-întreprinderilor din Valea Muntelui au fost în principal 
orientată spre un sistem inoviativ de folosire a materialului lemnos si a masei lemnoase 
existente, sprijinirea unitatilor de prelucrare a unor materii prime si diversificarea serviciilor 
pentru populatie, deoarece investiŃiile pot fi recuperate rapid şi există un nivel de experienŃa 
necesară pentru organizarea unor astfel de activităŃi. 

În acest sens, dezvoltarea şi stimularea micro-întreprinderilor din zona Valea Muntelui şi 
valorificarea spiritului antreprenorial este o soluŃie pentru rezolvarea problemei de rata de 
ocupare a populaŃiei apte de muncă, în special tineri şi femei, cu o semnificatie sociala pozitiva. 
 
Totusi, luând în considerare numărul mic de micro-întreprinderi din Valea Muntelui şi nivelul 
scăzut de venituri din activităŃi non-agricole, este necesar pentru a crea noi micro-întreprinderi 
revitalizarea economiei locale prin crearea de noi locuri de muncă pentru populaŃia rurală, în 
sectorul non-agricol şi creşterea veniturilor menŃionate mai sus. 

Trebuie avut in vedere, in cadrul acestei masuri, sprijinnul pentru micro-întreprinderile şi 
locuitorii din mediul rural care doresc să dezvolte o activitate economică ei înşişi ca 
antreprenori. O atenŃie deosebită va fi acordată femeilor din mediul rural, deoarece statisticile 
arată că această categorie a populaŃiei tind să dezvolte afaceri la o rată mult mai mică decât 
populaŃia masculină. În acelaşi timp, tinerii reprezintă categoria de populaŃie care este cea mai 
afectată de şomaj şi care manifestă cea mai mare tendinŃa să migreze la mediul urban şi în 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  155  

străinătate. 
 

Obiectivele măsurii 

 
Obiectivul general al masurii este dezvoltarea sustenabila a economiei rurale prin incurajarea 
activitatilor non-agricole (inclusiv turism), corelate cu peisajul natural al zonei Valea Muntelui, 
cu scopul cresterii atractivitatii zonei rurale, a locurilor de munca si a veniturilor suplimentare. 
 
Obiective specifice 
 

� Crearea si mentinerea locurilor de munca in Valea muntelui, in special pentru femei si 
tineri; 

� Cresterea plus valorii activitatilor non-agricole (inclusiv a activitatilor de turism); 
� Crearea si diversificarea serviciilor furnizate de catre micro-intreprinderi pentru populatia 

din Valea Muntelui; 
� Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilro de turism. 

 
Obiective operationale 
 

� Sustinerea dezvoltarii economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, 
promovarii tuturor activitatilor turistice ce tin de imaginea naturala a zonei ce vor 
contribui la  cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative cu scopul 
cresterii atractivitatii intregii zone 

� Crearea micro-intreprinderilor, precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-
agricol; 

� Incurajarea initiativelor, in mod special, a tinerilor si femeilor; 
� Incurajarea mestesugurilor si a altor meserii traditionale; 
� Reducerea nivelului de dependenta fata de agricultura; 
� Cresterea si imbunatatirea facilitatilor de cazare la scara mica si a celor de agrement. 

 
 

Domeniul de actiune 
 

Sprijinirea activitatilor non-agricole in zona Valea Muntelui prin dezvoltarea micro-
intreprinderilor. 
 
Actiunile prevad: 
 

� (i) Investitii in activitati productive non-agricole, precum: 
� Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse 

de uz casnic, etc); 
� Activitati de procesare industriala a produselor lemnoase incepand de la stadiul de 

cherestea (ex. mobila); 
� Mecanică fină, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de 

ambalaje etc. 
� (ii) Investitii pentru dezvoltarea activitătilor mestesugăresti si alte activitati non-agricole 

traditionale: 
� Activitati traditionale non-agricole cu specific local (lana, ceramica, sticla, 

broderie), precum si pentru marketingul acestora (mici magazine de desfacere a 
propriilor produse obtinute din aceste activităti). 

� (iii) Servicii pentru populatia rurala precum: 
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� Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 
� Servicii de conectare si difuzare internet; 
� Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitionarea mijloacelor de 

transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor; 
� Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. 

� (iv) Investitii in producerea de energie regenerabila: 
� Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile 

decat biocombustibilii. 
� (v) /investitii in activitati turistice: 

� A) Investitii pentru infrastructura legata de locurile de cazare; 
� B) Investitii pentru activitati de agrement. 

 
 

Beneficiari 
 

- Micro-intreprinderile - definite in conformitate cu legile nationale in vigoare si 
Recomandarea (CE) nr. 361/2003, cu mai putin de 10 angajati si cu o cifra de afaceri mai 
mica de 2 milioane de EURO. 

- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca până la 
data semnării contractului de finantare să se autorizeze cu un statut minim de persoană 
fizică autorizată  si să functioneze ca micro-întreprindere. 

 
Un beneficiar care a îndeplinit conditiile de eligibilitate si de selectie prevăzute în această fisă 
este considerat că îndeplineste conditiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006. 

 
Descrierea tipului operatiunilor 

 
Urmatoarele actiuni vor fi sprijinite: 
 

� Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; 
dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea în leasing a 
acestora); 

� Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a 
acestora; 

� Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri 
agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-
întreprindere) având până la 5 camere; 

� Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul 
de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de 
calitate de minimum 1 margareta/stea. 

� De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitătile publice, achizitionarea 
de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, 
ca parte componentă a proiectelor. 

� Investitii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de 
structura de primire turistică precum spatii de campare, amenajări de stranduri si piscine, 
achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbări, trasee pentru echitatie 
inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si 
competitii) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), 
rafting, ciclism, amenajare partii de sanius, amenajare zona paintball, trasee quad-uri etc. 
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Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi 
sustinute  cheltuielile cu achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 
achizitionarea în leasing a acestora, costurile de instalare si montaj si costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia natională, achizitia 
de patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a  proiectului, iar pentru 
proiectele care nu prevăd constructii în limita a 5%. 
 
 

Criterii de eligibilitate, activitati neeligibile si cheltuieli neeligibile 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 312 si 313 din PNDR. 
 
 

Sprijin. Tipul plătii 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 312 si 313 din PNDR. 
 

Intensitatea sprijinului 
 
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi: 
 

� de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi: 
� 10.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 
� 131.600 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi; 

 
� de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi: 

� 8.333 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 
� 16.666 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

 
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, 
rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă etc. 
 

Prevederi privind ajutorul de stat 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 312 si 313 din PNDR. 
 
 

Criterii de selectie: 
 

� Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităti similare în ultimii 3 ani; 
� Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 
� Proiectele care promovează activităti mestesugăresti, de artizanat; 
� Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă; 
� Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate); 
� Proiecte ce vizează achizitionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte 

surse regenerabile decât biocombustibilii; 
� Proiecte care respecta standardele arhitecturale (arhitectura locala); 
� Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea si promovarea culturii traditionale 

prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marcă, în 
vederea amenajării structurilor de primire turistice; 
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� Proiecte de investitii în agro-turism ai căror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru 
investitii prin măsurile Axei 1. 

 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 

 
Criteriile si liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 312 si 313 din PNDR. 

 
 

Finantare 
 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013: 
 
Cost total  458.000 Euro 
Cheltuială publică  300.600 Euro (70% din costul total pentru proiectele pe 43-312 si 50% din 
costul total pentru proiectele pe 43-313), din care: 

− Contributie nationala: 60.120 Euro 
− Contributie FEADR: 240.480 Euro (80% din cheltuială publică) 
 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

 
Tip de 

indicator 
Indicator 

Tinta 
2013 

Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite 
Împărtite în functie de: 

• statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice) 
• categoria de vârstă (<25 ani, ≥25) 
• gen 
• tipul micro-întreprinderii (nou înfiintată sau existentă - 

dezvoltarea micro-întreprinderilor) 
 
Numărul de noi activităti turistice sprijinite 
Împărtite după tipul de actiune: 

• infrastructura de primire turistică 
• infrastructura recreationala (de petrecere a timpului liber) 
 

12 

Realizare 

Volumul total al investitiilor 458.000 € 
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Motivatia sprijinului 

 
In vara lui 2005 si vara anului curent, in urma precipitatiilor abundente, bazinul hidrografic al raului 
Trotus, rau ce strabate teritoriul GAL Valea Muntelui de la N-V spre S, a cunoscut inundatii 
puternice, ce au cauzat pagube majore proprietatilor private ale populatiei dar si infrastructurii 
publice de transport. 

Datorita reliefului specific de munte, existenta torentilor ce se revarsa in raul Trotus afecteaza in 
perioadele cu precipitatii, puncte cheie ale infrastructurii de acces, creand pentru anumite zone 
populate, pagube materiale si perioade mari de izolare. 

Lucrarile de amenajare a bazinului hidrografic Trotus, cum sunt barajele, digurile si canalele, dar 
si prima impadurire cu specii de crestere rapida a terenurilor afectate de inundatii, propuse 
pentru sprijin prin această măsură, pot, cu conditia să fie completate de măsuri de gospodărire 
durabilă a pădurilor în zona montană, să reducă semnificativ nivelul pagubelor cauzate de 
cursurile de apă torentiale asupra activitătilor din zonele rurale. 
Densitatea scăzută a retelei de drumuri forestiere are ca rezultat o serie de actiuni cu efecte nefavorabile, 
cum sunt: concentrarea tăierilor în zonele apropiate căilor de acces cu efect direct asupra alunecarilor de 
teren si producerea viiturilor in cazul ploilor torentiale,  aplicarea necorespunzătoare a tratamentelor si 
cresterea costurilor si consumurilor de energie la lucrările de cultură si exploatare. 

Dezvoltarea retelei de drumuri forestiere este necesară în vederea cresterii competitivitătii activitătilor din 
domeniul forestier si a reducerii impactului negativ asupra mediului înconjurător, determinat de lucrările 
de exploatare si transport a lemnului pe distante mari între parchetul de exploatare si drumul forestier. 

Durabilitatea măsurilor de protectie a mediului este un principiu de bază în cadrul acestei 
măsuri. 

Proiectul tehnic de împădurire a terenurilor va urmări ameliorarea efectelor factorilor naturali 
dăunători, reducerea eroziunii solului, îmbunătătirea capacitatătii de retentie a apei, 
îmbunătătirea calitătii aerului, toate acestea prin mentinerea (iar în cazuri particulare prin 
cresterea) diversitătii ecologice. 

Cresterea suprafetelor împădurite contribuie la îndeplinirea obiectivelor globale cu privire la 
reducerea emisiilor de CO2 pentru atenuarea schimbărilor climatice. 

Prin functiile de natură ecologică, socială si economică, pădurile furnizează si alte bunuri si 
servicii pentru societate, cum ar fi spatii de recreere in locuri pitoresti, înfrumusetarea peisajului, 
etc., care completează rationamentul interventiei prin această măsură. 

Infrastructura fizică de bază, slab dezvoltată, limitează dezvoltarea serviciilor de bază în zona, 
iar in contextul producerii inundatiilor sau viiturilor, ca urmare a precipitatiilor intense, se 

Măsura  Conservarea mediului natural şi a peisajelor 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele nb 52(b)(i) (ii) si 56, 57 si nr. 20 (b) (v),  30 si  36 b (i) 
coroborat cu art. 43 din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005 
Punctele 5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2,  5.3.3.2.3, 5.3.1.2.5 din Anexa II a 
Regulamentul (EC) nr. 1974/2006, 
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) ( c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009 
Anexa Regulamentului nr. (CE) 74/2009 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 
 
Codul măsurii in PNDR:  41.125; 42.221; 43.322 
 

Codul PDL al 
măsurii 

2 
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impune crearea unui sistem de avertizare-alarmare sonoră a populatiei din zonele potential 
afectate. 

Pentru o mai buna gestionare a resurselor financiare ale localitatilor si rezolvarea problemei 
consumului de energie pentru iluminatul public, se doreste introducerea unui sistem pilot-
inovativ de iluminat public cu un consum redus de energie (fotovoltaice, iluminat „rece” si alte 
forme) astfel incat sa se demonstreze existenta practica noilor posibilitati moderne de folosire a 
energiei.  

 
Obiectivele măsurii 

 
Obiective generale 
 
Imbunatatirea conditiilor de mediu si de viata, pentru populatia din spatial rural, prin sprijinul 
crearii de parteneriate in vederea imbunatatirii infrastructurii agricole si forestiere, folosirii si 
gospodăririi durabile a terenului prin împădurire cu efect in prevenirea pagubelor produse de inundatii. 
 
Obiective specifice 
 
� Diminuarea riscului si incertitudinii în agricultură prin reducerea incidentei fenomenelor 

naturale (inundatii) 
� Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivitătii sectorului forestier. 
� Diminuarea riscului incidentei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii. 
� Cresterea suprafetei de pădure cu rol de protectie a apei, solurilor, precum si de asigurare a 

functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. 
� Cresterea numărului de locuitori din zona care beneficiază de servicii îmbunătătite. 
 
Obiective operationale 

 
 
� Cresterea gradul de protectie si constientizare a populatiei in privinta gospodaririi apelor si 

cresterea valorii utilitatii publice a zonelor Natura 2000 impreuna cu alte zone de mare 
valoare naturala . 

� Construirea si/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces si drumurile 
� agricole de exploatatie, lucrările de corectare a torentilor, situate în fondul funciar agricol 
� Construirea si/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere) 
� Lucrări de corectarea torentilor în păduri 
� Extinderea suprafetei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire 
� Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in zona 
� Îmbunătătirea accesului la serviciile publice de bază pentru populatia din zona. 
 
Pădurile înfiintate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza 
rolului multifunctional pe care îl au. 

 
Domeniul de actiune 

 
Actiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri sunt: 
 
� îmbunătătirea accesului la exploatatiile agricole; 
� construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care să asigure accesul public la 

exploatatiile agricole si forestiere; 
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� lucrări de corectare a torentilor situati în fondul agricol si din bazinele hidrografice torentiale 
situate în pădure; 

� crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă; 
� cresterea suprafetei pădurilor la nivel zonal prin împădurirea terenurilor afectate de inundatii 

sau de eroziunea solului; 
� crearea si modernizarea infrastructurii fizice de bază; 
� crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia din zona. 

Descrierea tipului de operatiuni 
 
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru: 
 
� construirea, extinderea si modernizarea drumurilor de acces a exploatatiilor agricole si 

forestiere; 
� lucrări de corectarea torentilor situate în fondul funciar agricol si situate în pădure; 
� primă de înfiintare a plantatiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic; 
� investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile; 
� achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (sisteme de avertizare-

alarmare sonoră a populatiei si a obiectivelor din zonele potential afectate de inundatii). 
 

Descrierea tipului de beneficiari 
 

� Consilii locale si asociatii ale acestora prin reprezentantii lor legali conform legislatiei 
nationale în vigoare; 

� Proprietari/detinători privati de pădure sau de terenuri agricole si asociatiile acestora 
� Detinătorii privati de teren agricol, pentru înfiintarea plantatiei  
� Autorităti publice locale detinătoare de teren agricol, numai pentru înfiintarea plantatiei. 

Dacă terenul agricol destinat împădurii este concensionat de o persoană fizică sau juridică, 
primele pentru întretinerea plantatiei pot fi de asemenea acordate. 

 
Lucrările de împădurire si Lista speciilor eligibile pentru prima împădurire a terenurilor afectate - 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 221 din PNDR 
 

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 
 
1. Infrastructură rutieră agricolă/forestiera - construirea si/sau modernizarea drumurilor de 

acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie, lucrări de apărare – consolidare, 
lucrări de siguranta circulatiei (parapeti), semnalizare si avertizare; 

2. Lucrări de corectare a torentilor, situate în fond funciar agricol / situate în pădure - constând 
în construirea si/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări; 

3. Costuri de înfiintare a plantatiei, incluzând costurile pentru materialul de plantare, plantarea 
în sine si alte costuri legate direct si necesare pentru operatiunea de plantare (primă de 
înfiintare); 

4. investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în 
care este vorba de clădiri publice); 

5. achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (sisteme de avertizare-
alarmare sonoră a populatiei si a obiectivelor din zonele potential afectate de inundatii) dacă 
fac parte din investitia initială pentru înfiintarea serviciului; 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR 
 
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de 
fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se 
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suportă din sprijinul acordat prin măsură si nu pot depăsi 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 

Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi sustinute si costurile generale 
legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia natională, 
achizitionarea de patente si licente, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar 
pentru proiectele care nu prevăd constructii, în limita a 5%. 

 
Investitii neeligibile, Costuri neeligibile, Condiiile minime pentru acordarea sprijinului 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 125, 221, 322 din PNDR 

 
Criterii de selectie: 

 
• Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu; 
• Prioritate vor avea proprietarii privati si asociatiile acestora, apoi consiliile locale; 
• În cazul drumurilor forestiere/agricole: prioritate vor avea drumurile care deservesc suprafata 

de pădure cea mai mare; 
• În cazul lucrărilor de corectarea torentilor: prioritate vor avea bazinele torentiale cu debitul 

cel mai mare. 
• Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de 

procese de degradare, cum ar fi eroziunea sau desertificarea; 
• Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de 

împădurire care propun cel putin 2 specii în compozitie; 
• Nu este permisă dubla finantare a aceleasi activităti/investitie din alte fonduri comunitare sau 

nationale; 
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 
• Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economică a investitiei; 
• Beneficiarul se angajează să asigure mentenanta investitiei. 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 
 

Metodologia de calcul / estimare a valorii proiectelor, *Cheltuieli de plantare 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 221 din PNDR. 
 

Tipul de sprijin 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 125 din PNDR. 
 

Volumul sprijinului 
 
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei măsuri este de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publică care 
deservesc întreaga comunitate (corectare a torentilor si infrastructura rutiera 
agricola/forestiera); 
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- Pentru înfiintarea plantatiilor, in zonele defavorizate (LFA) si în siturile Natura 2000, 
sprijinul public va fi limitat la 80% din costurile standard. 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 
negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăsi 50.000€. 

 
Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea si monitorizarea acordării ajutoarelor 

potrivit regulii de minimis 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Descrierea angajamentelor 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Criteriile si liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE,  
cu alte măsuri PNDR si programe nationale 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 

 
Finantare 

 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013: 
 
Cost total 680.000 Euro 
Cheltuială publică 624.000 Euro (80% din costul total pentru proiectele pe 42-221 si 100% din 
costul total pentru proiectele pe 41-125 si 43.322), din care: 

− Contributie nationala: 124.800 Euro 
− Contributie FEADR: 499.200 Euro (80% din cheltuială publică) 
 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 
 

Tip de 
indicato

r 
Indicator 

Tinta 
2013 

 
 
 

Realizare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizare 

Numărul de actiuni sprijinite 
Împărtite pe: 
- tipul de actiune (căi de acces, altele - corectare a torentilor ) 
- tipul de teren (agricol/forestier) 
 
Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire 
Împărtit în functie de: 

- obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului, conservarea/ 
cresterea biodiversitatii, prevenirea inundatiilor, atenuarea 
schimbarilor climatice) 

 
Numărul de actiuni de servicii de bază sprijinite impărtit în functie de 
tipul actiunii 
 

 
 

1 
1 
 
 
 

9 
 
 
 

2 
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Volumul total al investitiilor impartit în functie de tipul actiunii de 
revitalizare 

100.000€ 
 

Volumul total al investitiilor împărtite pe: 
- tipul de actiune                
- tipul de teren 

� agricol/forestier  
 

 
150.000€ 

 
150.000€ 

 
 

 
 

 
 

Motivatia sprijinului 
 

Peisajul natural si mostenirea culturala a zonei oferă posibilităti excelente pentru practicarea 
turismului rural prin punerea in valoare a culturii existente, aspect ce permite recreerea în 
decorul mediului rural, experimentarea unor activităti inedite, participarea la diverse evenimente 
reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie care nu sunt disponibile în zonele urbane.  
Această situatie necesită măsuri de sustinere si impulsionare a dezvoltării acestui sector, în mod 
deosebit, promovarea si marketing-ul turismului. 
Concentrarea eforturilor partenerilor de a sintetiza intreaga istorie culturala a zonei printr-un 
proiect inovativ de creare a unui centru de cultura – sat european si folosirea mijloacelor 
moderne de promovare, respectiv internetul si CD-urile sau DVD-urile, poate fi inceputul unei 
dezvoltari a zonei prin cresterea vizibilitatii acesteia.  
Sustinerea infrastructurii si a serviciilor de informare turistice este necesară din două motive: 
unul pentru crearea si promovarea unui turism competitiv în spatiul rural, iar cel de-al doilea 
pentru înfiintarea unor retele locale de promovare si furnizare a acestor servicii, cu implicarea 
activă a populatiei rurale, în special a femeilor si a tinerilor. 
Sprijinul actiunilor din această măsură, vizează prioritar respectarea si promovarea principiilor 
de dezvoltare durabilă. 
Spatiile recreationale sunt slab dezvoltate. In comuna Brusturoasa functioneaza o asociatie a 
carei membrii si-au dedicat timpul unor programe pentru copiii din localitate. De asemnea, toate 
localitatile au beneficiat de programul educational „After school”, avand expertiza unor cadre 
didactice bine pregatite. In acest context, s-a identificat nevoia sustinerii unui centru cultural 
care sa deserveasca intreaga zona. 
Obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului de degradare, 
având drept cauza lipsurile financiare. Totusi exista o dorinta de conservare a unora dintre ele, 

Măsura PDL Centre culturale şi promovarea zonei 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele 52 (a)(iii) 52(b)(i)  55,  56  si 57 ale Regulamentului (CE) Nr. 
1698/2005. 
Punctul 5.3.3.2.1,  5.3.3.2.2 si  5.3.3.1.3 din Anexa II a Regulamentului 
(CE) Nr. 1974/2006 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009  
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 
 
Codul măsurii in PNDR: 43.313,  43.322 

Codul PDL al 
măsurii 

3.1 
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iar printr-o actiune de promovare a obiectivelor existente se doreste crearea unei identitati 
proprii locale GAL Valea Muntelui.  
Intreaga zona pastreaza importante obiective si traditii ce contituie cultura traditionala si o 
bogata mostenire culturala (păstrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, ansambluri 
de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.). Totusi, pana acum, nu s-a reusit utilizarea cu 
succes acestor resurse unice în avantajul dezvoltarii economice a zonei. 
  
 
 

Obiectivele măsurii 
 
Obiective generale 
 
Cresterea atractivitatii si protejarea mostenirii culturale din zona, prin promovarea ei, în vederea 
realizării unei dezvoltări durabile. 
 
 
Obiective specifice 
 
� Cresterea numărului de turisti si a duratei vizitelor. 
� Cresterea numărului de locuitori din zona care beneficiază de servicii îmbunătătite. 
 
Obiective operationale 

 
� Cresterea atractivitatii si vizibilitatii zonei Valea Muntelui 
� Infiintarea unor centre culturale polivalente cu scopul de a creste interesul populatiei si de a 

creste si valorifica patrimoniul cultural al zonei 
� Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistică; 
� Crearea facilitătilor recreationale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 
� Îmbunătăeirea accesului la serviciile publice de bază pentru populatie 
� Cresterea numărului de obiective de patrimoniu sprijinite 
 

Domeniul de actiune 
 

Sprijinul prin acesta măsură vizează investitii în: 
 
� Investitii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, etc; 
� Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; 
� Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatie; 
� Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din zona. 
 

Descrierea tipului de operatiuni acoperite 
 
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru: 
 
� Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării 

si vizitării turistice; 
� Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării 

actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc; 
� Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferentă a asezămintelor culturale, inclusiv prima 

achizitie de cărti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale 
traditionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. 
De asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, 
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inclusiv costurile de instalare si montaj. 
� Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de 

valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitătii; 
� Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

 
 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi 
sustinute cheltuielile cu achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 
achizitionarea în leasing a acestora, costurile de instalare si montaj si costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecŃi, ingineri si consultanti, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia natională, achizitia 
de patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru 
proiectele care nu prevăd constructii în limita a 5%. 
 

Criterii de eligibilitate, Cheltuieli neeligibile 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 313 si 322 din PNDR 
 

Descrierea tipului de beneficiari 
 

� ONG-uri 
 
� Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si asociatiile 

de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune si înfiintate conform legislatiei nationale   
în vigoare 

 
Un beneficiar care a îndeplinit conditiile de eligibilitate si de selectie prevăzute în această fisă 
este considerat că îndeplineste conditiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) 
nr.1974/2006. 
 

Intensitatea sprijinului 
 

i. Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi 
valoarea de 100.000 Euro/proiect 

i. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi 
de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăsi 70.000 Euro/proiect 
pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. 

 
 

Prevederi privind ajutorul de stat, Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea si 
monitorizarea acordării ajutoarelor potrivit regulii de minimis 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 313 si 322 din PNDR 

 
Criterii de selectie: 

 
� Localitătile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similară 
� Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip 

LEADER);  
� Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel putin 3 comune si în care există minim 15 

actiuni/investitii de turism; 
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� Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale 
� Proiectele care promovează investitii în scopul conservării specificului local si a mostenirii culturale 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 
 

Descrierea angajamentelor 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 313 si 322 din PNDR 
 

Criteriile si liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte măsuri 
PNDR si programe nationale 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 313 si 322 din PNDR 

 
Finantare 

 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 - 2013: 
 
Cost total  317.000 Euro 
Cheltuială publică  253.000 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 43.313 si 43.322 
si 50% din costul toatal pentru proiectul inovativ 43.313), din care: 

− Contributie nationala: 50.600 Euro 
− Contributie FEADR: 202.400 Euro (80% din cheltuială publică) 

 
 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 

Tip de 
indicator 

Indicator 
Tinta 
2013 

Numărul de noi activităti turistice sprijinite 
Împărtite după tipul de actiune:  

- infrastructura recreatională; 
- infrastructura la scara mica precum centrele de informare 

turistică 
- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural 
 

 
 

1 
1 
1 

Volumul total al investitiilor 
Împărtite după tipul de actiune:  

- infrastructura recreatională; 
- infrastructura la scara mica precum centrele de informare 

turistică 
- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural 

 

 
 

64.000€ 
 

25.000€ 
8.000€ 

 

 
 
 

Realizare 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numărul de actiuni de patrimoniu sprijinite 
Împărtit în functie de tipul patrimoniului (natural, cultural) 

 
5 
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Volumul total al investitiilor împărtit în functie de tipul patrimoniului 
(natural, cultural) 

 
156.000€ 

 
 
 
 

 
 

Motivatia sprijinului 
 

Intreaga zona a GAL Valea Muntelui prezintă o deosebită importantă din punct de vedere 
economic, social si din punct de vedere al dimensiunii lor, diversitătii, resurselor naturale si 
umane pe care le detin. 
Dezvoltarea economică si socială durabilă a spatiului rural este indispensabil legată de 
îmbunătătirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale 
trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investitii, asigurând totodată si furnizarea unor 
conditii de viată adecvate si servicii sociale necesare comunitătii. 
 
Infrastructura fizică de bază 
 
Renovarea si dezvoltarea satelor reprezintă o cerintă esentială pentru îmbunătătirea calitătii 
vietii, cresterii atractivitătii si interesului pentru zonele rurale. Pentru îmbunătătirea calitătii 
vietii, un factor determinant îl constituie modernizarea si extinderea infrastructurii fizice 
rurale de bază care influentează în mod direct dezvoltarea activitătilor sociale, culturale si 
economice si implicit, crearea de oportunităti ocupationale. 
Pe teritoriul celor 8 localitati exista zone naturale protejate, care, printr-o mai buna inventariere 
si manageriere ar putea constitui unul din pilonii dezvoltarii.  
De asemnea, situatia inundatiilor frecvente pe cursul raului Trotus, ce strabate majoritatea 
localitatilor componente GAL Valea Muntelui, evidentiaza nevoia initierii unor actiuni de 
identificare a unor solutii pentru asigurarea durabila a infrastructurii de acces si a zonelor de 
locuit. Realizarea unor studii de amenajare a cursurilor de apa, reprezinta primul pas de legatura 
intre localnici pentru rezolvarea problemelor lor. 
Izvoarele de apa existente, reprezinta momentan o valoare tradizonala a intreului teritorii, insa 
printr-o atentie sporita, pot devini la randul lor, locuri de interes pentru locuitorii din afara zonei. 

Măsura PDL Întărirea infrastructurii utilităŃilor şi a serviciilor pentru 
populaŃie 

Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolul 52(b)(i) (ii), 56 si 57 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. 
Punctele 5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2 si 5.3.3.2.3   a Anexei II al Regulamentului 
(CE) nr.1974/2006. 
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 
 
Codul măsurii in PNDR: 43.322 

Codul PDL al 
măsurii 

3.2 
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Sistemul de colectare si depozitare a deseurilor solide este într-o fază incipientă în zona rurală. 
In prezent exista Statia de Colectare Selectiva si de Transfer a Deseurilor Comanesti, care 
deserveste 6 localitati din zona Valea Muntelui. Este necesara extinderea spatiilor de depozitare 
a deseurilor in vederea utilizarii durabile a bunurilor naturale din zonă. 
  
 

Obiectivele măsurii 
 

Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătătirea conditiilor de viată pentru populatie, 
asigurarea accesului la serviciile de bază si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul 
rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 
 
Obiectivul specific vizează cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază 
de servicii îmbunătătite. 
 
Obiectivele operationale ale acestei măsuri vizează: 
� Crearea de conditii sociale si de sanatate in scopul imbunatatirii conditiilor de viata ale 

populatiei . 
� Imbunătătirea infrastructurii fizice de bază în spatiul rural; 
� Cresterea gradul de protectie si constientizare a populatiei in privinta gospodaririi apelor si 

pentru a creste valoarea naturala a acestei zone . 
 

Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevăzute 
 

Sprijinul pentru această măsură vizează investitii în spatiul rural pentru: 
a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

 
Tipul de servicii/actiuni sprijinite 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 componenta a) din PNDR. 
 

Tipul de costuri acoperite 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Beneficiari 
 

� Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 
� Autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii 

regionali  pentru investitiile în infrastructura de apa /apa uzata; 
� Asociatiile de dezvoltare intercomunitare  realizate între doua sau mai multe comune 

înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare; 
� ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în 

vigoare; 
Intensitatea sprijinului 

 
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei măsuri va fi de până la 100% 
din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, 
dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăsi: 
 

− 70.000 Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investitii în infrastructura de bază 
al cărui beneficiar este un Consiliu Local sau  asociatie de dezvoltare intercomunitară ; 
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− 125.000 Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un Consiliu 
Local sau asociatie de dezvoltare intercomunitară; 

− 50.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de actiuni 
vizate de această măsură, altele decât cele mai sus mentionate. 

 
Prevederi privind ajutorul de stat 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 

 
Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea si monitorizarea acordării ajutoarelor 

potrivit regulii de minimis 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR 
 

Criterii de selectie 
 

1 Localitătile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similară; 
2 Proiectele care se încadrează în strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Muntelui 
3 Proiecte integrate de investitii 
4 Proiectele de investitii în infrastructura de apă 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 

Descrierea angajamentelor 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Criteriile si liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte măsuri 
PNDR si programe nationale 

 
In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 322 din PNDR. 
 

Finantare 
Alocarea financiară a măsurii pe perioada de programare 2007-2013 este următoarea: 
 
Cost Total: 320,683 Euro  
Cheltuială publică  320,683 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 43.322), din care: 

Contributie nationala: 64,136.6 Euro 
Contributie FEADR: 256,546.40 Euro (80% din cheltuiala publica) 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

 
A) Indicatori comuni aferenti măsurii dominante 

Tipul 
indicatorului Indicator 

Tinta 2007-
2013 

Număr de comune sprijinite 
Împărtit în functie de tipul actiunii de revitalizare 
(fizică, socială, economică) 

8 

Realizare 
Volumul total al investitiilor 
Împartit în functie de tipul actiunii de revitalizare 
(fizică, socială, economică) 

320,683 € 
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Obiective si actiuni 

 

Obiective strategice  

Obiectivul unei dezvoltǎri durabile cǎtre care tinde GAL-ul Valea Muntelui nu poate fi atins 
lucrând în mod izolat. Mai exact, noŃiunea de „dezvoltare durabilă” include dimensiunile de 
parteneriat şi de schimburi de experienŃă. 

 
 

Obiectiv operational  
 
Participarea Grupului de Actiune Locală Valea Muntelui la proiecte de cooperareCresterea plus 
valorii unor activitati  economice si de mediuLuând în considerare aceste elemente, accentul va 
fi pus pe aspectele următoare : 

- crearea sau menŃinerea unor dinamici participative şi un mod de organizare colectivă la 
nivelul celor două teritorii  

- protejarea şi valorificarea resurselor locale în fiecare teritoriu în fiecare teritoriu, 
favorizarea unei bune cunoaşteri a teritoriului respectiv de către populaŃia locală în 
scopul menŃinerii identităŃii locale 

 
Pe baza acestor premize vor fi descoperite modalităŃile de cooperare cele mai potrivite pentru a 
încuraja elaborarea unor proiecte care valorifică aspectele comune şi care se îmbogăŃesc şi se 
completează reciproc. Iată perspectiva din care proiectul de cooperare comună trebuie elaborat. 
 
Obiective operaŃionale vizate prin acŃiuni concrete 
 
La modul concret, aceste obiective stabilite pe un termen mediu şi lung implică acŃiuni împărŃite 
pe etape precum şi fixarea unor obiective operaŃionale mai concrete în stadiile incipiente ale 
proiectului.  
 
Se pot formula următoarele obiective concrete :  

� consolidarea acŃiunilor inter-comunale în teritoriul GAL-ului Valea Muntelui, 

� o mai bună cunoaştere, recunoaştere şi valorificare a patrimoniului local al fiecărui 
teritoriu 

� dezvoltarea, la nivelul populaŃiilor celor două teritorii, a unei culturi turistice de 
proximitate pe baza unei mentalităŃi deschise a populaŃiei şi favorizând activităŃile de 
grup, dezvoltarea unor proiecte colective, de punere în comun a informaŃiilor, şi de 
reevaluare a propriului teritoriu prin cunoaşterea celuilalt. 

 

Măsura  Cooperare 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Art. 63 b si 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind 
sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR 
Articolul 39 si punctul 5.3.4.2 din Anexa II a Regulamentului Comisiei 
nr. 1974/2006 ce stabileste reguli detaliate de aplicare a Regulamentului 
 
Codul măsurii in PNDR: 421 

Codul PDL al 
măsurii 

4 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  172  

 
Principalele categorii de cheltuieli eligibile: 
 

− cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 
întâlniri, seminarii, activităti de traducere si interpretare, multiplicare documente; 

− cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor commune; 
− cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

 
Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experientă neconcretizat într-o actiune comună 
(întrucât se poate finanta prin intermediul retelei nationale de dezvoltare rurală). De asemenea, 
nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 
 
Procedura, calendarul si criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare 
 
Cooperarea va fi lansată după desfăsurarea primei proceduri de selectie a Grupurilor de Actiune 
Locală. Proiectele de cooperare vor fi selectate de către: 
 

A. Grupurile de Actiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare actiuni de 
cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate si de selectie vor fi elaborate si aplicate 
de către GAL si incluse în strategia de dezvoltare locală. 

 
Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele actiuni : 
 
Consolidarea practicilor inter-comunale  

� Măsura 1 : Instruire/schimburi de experienŃă destinate primarilor de comune cu privire la 
cooperarea inter-comunală 

� Măsura 2 : Contribuirea la instruirea unui agent de dezvoltare 
 

Valorificarea patrimoniului local 

� Măsura 3 : Instruire în domeniul turismului, « ghid turistic », ce se va desfăşura în 
parteneriat 

� Măsura 4 : Crearea unui portal internet comun de valorificare a patrimoniilor locale 

� Măsura 5 : Organizarea unei expoziŃii foto axată pe elementele de patrimoniu şi pe 
practicile tradiŃionale locale din cele două teritorii  

 
Dezvoltarea unei culturi a turismului de proximitate  

� Măsura 6: Constituirea unui grup de schimburi de experienŃă între agenŃii turistici din 
cele două teritorii 

 
Favorizarea acŃiunilor colective desfăşurate pe fondul unei mentalităŃi deschise şi a 
patriotismului local manifestat de populaŃie 
Măsura 7 : Organizarea unor dezbateri locale în vederea valorificării experienŃelor dobândite pe 
parcurs de agenŃii turistici din cele două teritorii 

 
Criterii de eligibilitate 

 
- parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER 
- proiectele vor fi elaborate si implementate în comun 
- coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER 
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- activitătile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR 
- valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă stabilită 
(21.200 euro co-finantare publică, iar valoarea totală a investitiei nu va depăsi 26.500 euro). 
 
În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

• implică mai mult de două GAL-uri din România 
• implică un GAL din alt stat membru cu experientă Leader + 
• includ activităti innovative 
• combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 
• se adresează fermierilor de semi-subzistentă 
• se adresează tinerilor din zona rurală 
• respectă normele de mediu 
• care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiary grupuri de producători, asociatii, parteneriate, etc. 
 

 
Axele acoperite de Axa LEADER 

 
Vor fi acoperite toate axele din cadrul FEADR. 
 

Ajutoare de stat 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 421 din PNDR 
 

Plăti în avans 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute in masura 421 din PNDR 
 

Finantare 
 

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 – 2013 
 
Cost Total : 53.000 Euro 
Cheltuială publică  42.400 Euro (80% din costul total pentru proiectele pe 421), din care: 

 Contributie nationala: 8.480 Euro 
 Contributie FEADR: 33.920 Euro (80% din cheltuiala publica) 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

Tipul 
indicatorului Indicator 

Tinta 2007-
2013 

Realizare 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite 
- Transnatională 
- Inter-teritorială 

2 

Realizare 
Numărul de proiecte de cooperare care implică un GAL din 
UE cu experientă în LEADER+ 

1 
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Motivatia sprijinului 

 
 
Masura de  Asistenta Tehnica contribuie la implementarea efectiva, eficienta, corecta si 
transparenta a Planului de Dezvoltare Locala a zonei Valea Muntelui, sprijinind pregatirea, 
managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea si controlul activitatilor lui. 
Sprijinul oferit prin masura de Asistenta Tehnica va fi acordat cu scopul indeplinirii unor 
activitati specifice, procesului de implementare a PDL-ului, de catre beneficiarii sai. 
De aceea, masura de Asistenta Tehnica va actiona ca un instrument care asigură o abordare 
comună în coordonarea strategiei de dezvoltare locala. 
In scopul de a asigura efectiv, eficient, corect si transparent derularea PDL-ului, beneficiarii 
asistentei tehnice vor cere sprijin cu privire la urmatoarele tipuri de activitati: 
 

� Pregatirea programului prin elaborarea de studii, documentatii si cercetari etc; 
� Managementul programului prin instruirea persoanlului implicat in derularea PDL-ului, 

sprijinirea activitatilor de audit a fondurilor PDL-ului, atribuite de AM sau APDRP, 
dezvoltarea si imbunatatirea software-ului, asigurarea suportului tehnic necesar pentru 
derularea PDL-ului etc; 

� Monitorizarea si evaluarea programului prin sprijinirea activitătilor Comitetului de 
selectie si Autoritatii de Management; 

� Sediul GAL-ului in scopul activitatilor de management si de evaluare on-going; 
� Informare si publicitate prin actiuni de informare, comunicare si promovare în vederea 

maximizării impactului PDL-ului la nivel local. 
 
 
Masura de Asistenta Tehnica va reprezenta 20% din bugetul total al programului (16% pentru 
cheltuielile de functionare ale GAL-ului si 4% pentru instruire si animarea teritoriului). 
 
În aplicarea măsurii, se va avea în vedere prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe 
sex, rasă,  origine etnică, convingeri religioase sau credinte, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. 

 
 

Măsura  FuncŃionarea Grupului de AcŃiune Locală, dobândirea de 
competenŃe şi animarea teritoriului 

Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolul 63 (c) al Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind 
sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR 
Articolul 38 si Punctul 5.3.4.3 din Anexa II a Regulamentului Comisiei 
nr. 1974/2006 
Articolul 1, punctul 1b al Deciziei Consiliului 664/2006 pentru adaptarea 
Anexei VIII la Actul de Aderare al Bulgariei si Romaniei din 19 Iunie 
2006 
Articolul 1, punctul 3 al Regulamentului Comisiei nr. 434/2007 de 
modificare a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 care prevede reguli 
detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 cu 
privire la sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR, ca 
urmare a aderarii Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana  
 
Codul măsurii in PNDR: 431-2 

Codul PDL al 
măsurii 

5 
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Obiective 
 
Obiectivul principal al asinstentei tehnice este sa ofere sprijin pentru coordonarea si 
implementarea Planului Local de Dezvoltare intr-o maniera cat mai eficienta, efectiva, corecta si 
transparenta. Fondurile destinate masurii de Asistenta Tehnica sunt destinate sa finanteze 
activitati ce vor asigura continuitatea obiectivelor majore ale acestei masuri, cum ar fi: 
 

� Asigurarea unei bune gestionări si utilizări a resurselor alocate în vederea derulării eficiente a PDL 
Valea Muntelui; 

� Îmbunătătirea si maximizarea impactului PDL Valea Muntelui; 
� Asigurarea transparentei, informării, comunicării si promovării PDL Valea Muntelui; 
� Participarea la activitatile Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala. 

 
 

Descrierea activitătilor privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, 
informarea si controlul programului 

 
 
A)Functionarea GAL-ului (16% din fonduri) 
 
In scopul asigurarii managementului PDL, prin masura de asistenta tehnica vor fi sprijinite 
actiuni ce pot include pentru: 
 
Monitorizarea si Managementul  PDL 
 

1) Organizarea si desfăsurarea activitătilor Comitetului de Selectie; 
2) Functionarea în cadrul Autoritătii de Management a secretariatului permanent al 

Comitetului de Monitorizare; 
3) Sprijinirea activitatilor GAL-ului, necesare pentru monitorizarea implementarii 

programului; 
4) Colectarea, actualizarea si interpretarea informatiilor referitoare la indicatorii de 

monitorizare; 
5) Stabilirea surselor de date si solutii de colectare pentru indicatorii aditionali; 
6) Studii tematice în vederea realizării evaluării on-going a programului; 
7) Evaluarea intermediară pentru urmatoarea perioada a programului; 
8) Activitati administrative strans legate de managementul si implementarea PDL-ului, 

efectuate de beneficiarii masurii de Asistenta Tehnica (ex.: plata salariilor managerilor 
locali, intretinerea si functionarea sediului, plata slariilor pentru personalul auxiliar 
anagajat de catre beneficiarii masurii de Asistenta Tehnica, etc.). Personalul de la sediul 
GAL-ului, ale caror salarii si contributii sociale sunt acoperite de bugetul Asistentei 
Tehnice, indeplinesc sarcini legate exclusiv de implementarea PDL si nu alte sarcini 
administrative. 
 

 
Informarea si publicitatea PDL-ului: 
 

1) Organizarea campaniilor de informare, comunicare si promovare a PDL-ului; 
2) Organizarea de seminarii tematice, ateliere de lucru si conferinte pentru informarea 

potentialilor beneficiari ai măsurilor PDL; 
3) Elaborarea, tipărirea si diseminarea materialelor informative 
4) Achizitionarea de spatiu mass-media pentru difuzarea materialelor de promovare a 

PDL; 



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Planul de Dezvoltare Locala 
 

  176  

5) Managementul informatiei electronice (ex: optimizarea si perfectionarea tehnică a 
platformei web a GAL Valea Muntelui, realizarea si implementarea software-urilor 
dedicate mediatizării investitiilor realizate prin PDL în vederea asigurării 
transparentei derulării Fondurilor Europene). 

  
 

B) Formare si animarea teritoriului (4% din fonduri) 
 

1) Cresterea competentelor administrative si de management pentru personalul implicat in 
implementarea PDL, prin activitati de formare, organizarea de semniarii, workshopuri, 
informare si schimb de experienta, inclusib la nivel Comunitar, vizite de studiu, etc.; 

2) Elaborarea de documentatii pentru pregătirea proiectelor de Asistentă Tehnică din cadrul 
PDL-ului; 

3) Sprijinirea activitătilor privind auditul intern si extern al implementării PDL-ului; 
4) Dezvoltarea si actualizarea sistemului informatic de gestiune; 
5) Asigurarea suportului tehnic, prin achizitionarea de echipamente informatice, 

pedagogice, materiale de documentare, de birotică etc., necesare implementării PDL, 
inclusiv licente software, precum si echipamente specifice desfăsurării activitătilor de 
control; 

6) Sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare. 
 
 

Regului de eligibilitate 
 

In conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul 16 din PNDR „Operatiuni de asistentă 
tehnică”  
 

Criterii de selectie 
 
Toate proiectele finantate din fondurile de Asistentă Tehnică privind achizitia de bunuri si 
servicii vor fi selectate prin aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică 
prevăzută de legislatia natională în vigoare (Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 cu 
modificările si completările ulterioare). 
 
În conformitate cu aceasta, criteriile de selectie a candidatilor se referă la: 
 

�  capacitatea tehnică de exercitare a activitătii profesionale; 
�  situatia economică si financiară; 
�  standardele de asigurare a calitătii; 
�  standardele de protectie a mediului. 

 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. 
Sistemul de selectie este cel prevăzut la sectiunea III.2.2 4 si la  finalul studiului in Anexa 
„Procedura de selectie”. 

 
 

Cheltuieli efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistentă tehnică 
 
In conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul 16 din PNDR „Operatiuni de asistentă 
tehnică”  
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Finantare 
 

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 – 2013 
 
Cost Total : 571.358 Euro 
Cheltuială publică  571.358 Euro (100% din costul total), din care: 

 Contributie nationala: 114.272 Euro 
 Contributie FEADR:  457.086 Euro (80% din cheltuiala publica) 

 
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

Tipul 
indicatorului Indicator 

Tinta 2007-
2013 

Realizare Numarul de personal angajat 
Numar de evenimente de comunicare 
Numarul de brosuri si afise editate 
Numarul de studii efectuate 
 
 
 
 

5 
20 
10 
8 
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III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCłIONAREA GAL-ULUI 
PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL 
III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură 
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Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a candidaturii a urmarit indeaproape 
schema propusa de catre consultant. 

În data de 10 iunie 2010 a avut loc prima intalnire de informare a cetatenilor, la sediul 
Primariei orasului Darmanesti avand ca tema ideea de constituire a asociatiei „GAL Valea 
Muntelui “ finanŃat din fonduri europene prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală, axa 4 
LEADER, Submăsura431.1.  

La întrunire au participat 26 persoane din partea partenerilor publici şi privaŃi ai 
GALului: primarii ai localitatilor membre a GAL-ului, reprezentanŃi ai primăriilor, reprezentanŃi 
ai societatii civile, întreprinzători locali din comunele membre GAL, membrii grupului de lucru 
constituit pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală, d-nul Talamba Stefan din partea 
APDRP Bacau. Întrunirea a început cu alocuŃiunea reprezentantului legal al proiectului  dl 
Constantin Spiridon, urmată de o prezentare a axei LEADER realizată de domnul Talamba. 

A fost o întrunire interactivă, pe parcursul prezentărilor cei prezenŃi adresand întrebări 
oficialităŃilor iar acolo unde a fost cazul au solicitat şiau primit clarificările necesare. 

S-au oferit exemple de proiecte de succes care au fost implementate de GAL-urile din 
alte Ńări. S-a  continuat seria prezentărilor cu o descriere succintă a „pasilor” ce vor fi parcurşi 
pentru elaborarea strategiei, termenele aferente finalizării fiecărei etape, bugetului proiectului şi 
obiectivele acestuia, criteriile de selectie a strategiilor şi organizarea schimbului de experienŃă cu  
GAL-uri din Austria si Ungaria.  

În mesajul transmis membrilor GAL-ului, accentul s-a pus pe COOPERARE, 
COLABORARE ŞI SUPORT, „ingredientele” necesare pentru buna funcŃionare a GAL-ului 
pentru desfăşurarea consultărilor publice în fiecare comună, pentru elaborarea şi implementarea 
viitorului Plan de Dezvoltare Locală şi finalmente pentru beneficiile economice ale întregii zone 
deservite de GAL. 
 Au urmat alte 7 intalniri de informare a cetatenilor. Intalniri  au avut loc in cadrul fiecarei 
primarii ce compune GAL Valea Muntelui (Ghimes-Faget, Asau, Palanca, Brusturoasa, Agas, 
Poduri, Dofteana). 
 Procesul laborios de obtinere a informatiilor si consultare a factorilor de decizie a 
continuat apoi planul stabilit initial, conform graficului anexat la capitolul III.1 . 
 Au urmat 4 intalniri pe datele de 14 iunie, 15 iunie, 16 iunie si 18 iunie , intalniri in 
cadrul carora au fost prezentate cele 4 studii (mediu, social, cultural si economic) precum si 
analiza SWOT a fiecaruia. 
 In datele de 22 iunie, 25 iunie, 28 iunie si 29 iunie au avut loc intalniri ale focus-
grupurilor, unde s-au stabilit prioritati si activitati ale GAL Valea Muntelui. 
 Pe data de 1 septembrie a avut loc intalnirea strategica  unde s-a stabilit cadrul strategic 
al PDL. S-a discutat de asemnea despre stabilirea si identificarea masurilor ce urmeaza a fi 
intreprinse. 

In zilele de 2 septembrie, 4 septembrie, 6 septembrie si 8 septembrie s-au desfasurat 
intalniri pentru stabilirea masurilor sectoriale in cadrul celor 4 domenii (economic, social, 
cultural si de mediu). 

In data de 11 septembrie in cadrul intalnirii avute a fost prezentata in Power Point o 
schita a PDL, urmata pe 13 septembrie de o alta intalnire in care a fost prezentata metodologia si 
masurile stabilite in Planul de Dezvoltare Locala, rezultate din consultarile cu cetatenii si 
studuiile efectuate. 

Pe data de 16 septembrie a avut loc ultima intalnire in cadrul careia s-a prezentat, atat in 
Power Point, cat si prin discutii concrete pe studiile realizate, de catre expertii consultantului, 
Planul final de Dezvoltare Locala a Gal Valea Muntelui. 

Intregul proces de elaborare a Dosarului de candidatura a GAL Valea Muntelui a avut la 
baza principiul AXEI LEADER si anume acela al consulatarilor de “jos in sus” al cetatenilor 
pentru a putea realiza un PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA viabil si foarte bine ancorat in 
realitatile arealului caruia ii este adresat. 
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Expertii consultantului au fost monitorizati pe toata perioada de derulare a proiectului si 
studiile realizate de acestea au fost de asemnea verificate de catre membrii echipei de 
implementare a beneficiarului. Acestia din urma au  asigurat pe toata perioada de implementare 
a proiectului si respectarea procedurilor legale de atribuire a contractelor de achizitii, legatura cu 
OJPDRP Bacau si CRPDRP Iasi precum si intocmirea procedurilor de angajare si justificare a 
cheltuielilor aprobate de APDRP.  

Intreaga echipa de management a beneficiarului, s-a ocupat voluntar de aceste activitati, 
motivatia acestora fiind imensa contributie pe care o vor aduce teritoriului in urma selectarii 
Dosarului lor de candidatura.  

 
III.2 Prezentarea parteneriatului decizional 
 
III.2.1 Descrierea partenerilor 
 
Parteneriatul este alcatuit conform tabelului urmator: 
 

 
 
PARTENERI   PUBLICI 
Nume si prenume Institutia Functia Tip*/Observatii 
 Spiridon Constantin PRIMARIA 

ORASULUI 
DARMANESTI 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Merlusca Doru PRIMARIA 
COMUNEI AGAS 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Radulescu Constantin PRIMARIA 
COMUNEI ASAU 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Atonoaie Sorin PRIMARIA 
COMUNEI 
BRUSTUROASA 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Bujor Ion PRIMARIA 
COMUNEI 
DOFTEANA 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Palistan Adrian PRIMARIA 
COMUNEI 
PALANCA 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Girbea Vilmos PRIMARIA PRIMAR Administratie publica 

 
 
ComponenŃa PARTENERIATULUI GAL Valea Muntelui  

Parteneri Numar Femei Tineri < 40 de ani Public Privat 
              
PUBLICI Primarii 8     8   

 
Ocol 
Silvic 1   1  

PRIVATI SC  9 4 9   10 
  ONG 10 6 3    9 
              
TOTAL   28 10 12 9 20 
POCENTE 
(%)     35,71 42,86 32,14 67,86 
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COMUNEI 
GHIMES-FAGET 

locala 

Dobrovat Ioan PRIMARIA 
COMUNEI PODURI 

PRIMAR Administratie publica 
locala 

Dinca Mihai OCOLUL SIVCIC 
GHIMES-FAGET 
R.A 

DIRECTOR Administrarea 
suprafetelor cu 
vegetatie forestiera 
atat din fondul 
forestier national, cat 
si din afara acestuia 

PARTENERI   PRIVATI 
Nume si prenume Institutia Functia Tip*/Observatii 
Lungu Sorin SC SILVASOR  SRL ADMINISTRATOR Exploatare forestiera, 

reparatii drumuri si 
transporturi 

Cocianu Florina SC ELYADA SRL ADMINISTRATOR Comert cu amanuntul 
in magazine 
specializate al 
produselor alimentare 
si nealimentare 

Bejan Liviu SC DHARMA 
DESIGN SRL 

ADMINISTRATOR Fabricarea articolelor 
de sticla 

Palistan Mariana SC E.V.I. MEX 
COMPANY SRL 

ADMINISTRATOR Taierea si rindeluirea 
lemnului; 
impregnarea lemnului 

Hanganu Ionut SC HAN SRL ADMINISTRATOR Exploatare forestiera 
Ferastauaru Mihaela SC FRS CRIMION 

SRL 
ADMINISTRATOR Comert cu amanuntul 

in magazine 
nespecializate, cu 
vanzare predominanta 
de produse 
alimentare, bauturi si 
tutun 

Bobeica Nicoleta SC NICO&GABY 
SRL 

ADMINISTRATOR Comert cu amanuntul 
in magazine 
nespecializate, cu 
vanzare predominanta 
de produse 
alimentare, bauturi si 
tutun 

Timus Genes 
Madalina 

SC ENERGOTIM 
SRL 

ADMINISTRATOR Lucrari de instalatii 
electrice 

Popovici Toader SC DELI-TOD SRL ADMINISTRATOR Silvicultura si 
exploatare forestiera 

ONG 
Nume si prenume Institutia Functia Tip*/Observatii 
 Constantin Toma ASOCIATIA 

CRESCATORILOR 
DE ANIMALE 
“LAPOS” 

PRESEDINTE Cresterea si 
ameliorarea raselor de 
bovine si ovine, 
amenajarea pajistilor 
si a zonelor alpine, 
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constituirea unor 
centre de colectare a 
produselor din lapte si 
carne 

Ionica Marius-
Iustinian 

ASOCITIA 
SPORTIVA 
“ATHLETIC 
DARMANESTI” 

PRESEDINTE Organizarea de 
concursuri sportive 
pentru junior si 
seniori 

Camara Dana ASOCIATIA SOCIO-
CULTURALA 
DOFTEANA 

PRESEDINTE Desfasurarea si 
sprijinirea activitatilor 
socilale, culturale si 
de protectie a 
mediului 

Atonoaie Cristina 
Maria 

ASOCIATIA 
PENTRU 
EDUCATIE SI 
DEZVOLTARE 
RURALA “IOANA 
RADU ROSETTI” 

PRESEDINTE Educarea copiilor si 
tinerilor in spiritul 
cunoasterii mediului 
natural, social, 
economic local, 
stabilirea pe acesta 
cale a legaturii intre 
descoperirea spiritului 
antreprenorial al 
cetatenilor pus in 
slujba dezvoltarii 
comunitatii locale 

Popovici Mirela ASOCIATIA 
CRESCATORILOR 
DE ANIMALE DIN 
ZONA MONTANA 
BRUSTUROASA 

VICEPRESEDINTE Promovarea si aprarea 
intereselor 
crescatorilor de 
animale din zona 
montana, desfasurarea 
de activitati de 
agroturism, initierea 
unei retele de 
colaborare si 
parteneriat cu 
asociatii cu acelasi 
specific din judetul 
Bacau si din afara 
judetului 

Merlusca Marioara ASOCIATIA 
CRESCATORILOR 
DE ANIMALE 
“VALEA 
MUNTELUI” 

PRESEDINTE Promoveaza , sustine 
si apara drepturile si 
intersele generale ale 
membrilor sai 

Antal Andras ASOCIATIA 
CRESCATORILOR 
DE ANIMALE 
“GHIMES-FAGET” 

PRESEDINTE Sprijinirea 
proprietarilor si 
detinatorilor de 
animale, personae 
fizice sau juridice, 
care produc laptele in 
vederea colectarii si 
livrarii acestuia pentru 
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prelucrare, unitatilor 
proprii sau agentilor 
economici specializati 
si licentiati in 
procesare 

Alexa Vasile ASOCIATIA “UZU” PRESEDINTE Activitati cultural, 
artistice, stiintifice, 
turistice in scopul 
cultivarii traditiei 
populare stramosesti, 
cercetare si 
documentare pentru 
realizarea unei 
monografii a orasului 
Darmanesti 

Asandei Maria ASOCIATIA “O 
SANSA SCOLII” 

PRESEDINTE Promovarea 
principiilor ce stau la 
baza activitatii 
educative, incurajarea 
unui invatamant la 
standarde  europene 
intr-un mediu propice 
demersurilor 
intelectuale si creative 

Lungu Sorin AS FORESTIERUL 
AGAS 

PRESEDINTE Activitati sportive 

 
 
III.2.2 Crearea şi funcŃionarea GAL – ului 
 
La nivelul GAL ului, organele asociaŃiei vor fi: 
• Adunarea generală; 
• Consiliul director; 
• Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori; 
• Comitetul de selectare a proiectelor; 
• Compartiment administrativ. 
 
1)Adunarea generală 
Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaŃiilor. 
CompetenŃa adunării generale cuprinde: 
• Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 
• Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanŃului contabil; 
• Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecŃie; 
• Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori. 
Adunarea generală se întruneşte cel puŃin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte 
două organe precizate mai sus. 
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt 
obligatorii chiar şi pentru membrii asociaŃi care nu au luat parte la adunarea generală sau au 
votat împotriva. 
 
2) Consiliul director 
Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane 
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din afara asociaŃiei, în limita a cel mult o pătrime din componenŃa sa. 
În exercitarea competenŃei sale, consiliul director: 
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli, bilanŃul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
proiectele asociaŃiei; 
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaŃiei; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaŃiei, dacă prin statut nu se prevede 
altfel; 
d) îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 
Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcŃionare. Nu poate fi membru al 
consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană care ocupa o funcŃie de 
conducere în cadrul unei instituŃii publice, dacă asociaŃia respectivă are ca scop sprijinirea 
activităŃii acelei instituŃii publice. 
 
3) Cenzorul sau după caz comisia de cenzori 
Dacă numărul asociaŃiilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta 
poate fi o persoană din afara asociaŃiei. 
În cazul în care asociaŃia nu are obligaŃia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaŃi care nu este 
membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. 
Pentru asociaŃiile cu mai mult de 100 membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări 
generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. 
Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director 
nu pot fi cenzori. 
Cel puŃin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiŃiile 
legii. 
Regulile generale de organizare şi funcŃionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea 
generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcŃionare. 
În realizarea competenŃelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaŃiei; 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 
c) participă la şedinŃele consiliului director, fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 
 
4) Comitetul de selectare a proiectelor 
Modul de stabilire şi de funcŃionare a comitetului de selectare a proiectelor. Fiecare comitet va 
fi alcătuit din 5 – 15 de persoane (reprezentanŃi ai autorităŃilor şi organizaŃiilor care fac parte din 
parteneriat) funcŃie de mărimea parteneriatului şi a numărului de entităŃi care fac parte din 
acesta. 
La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alŃi reprezentanŃi ai 
societăŃii civile, vor reprezinta mai mult de 65% din parteneriatul local, iar organizaŃiile ce 
provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeŃene, 
prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanŃă etc., nu vor depăşi 25. 
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparŃine unuia din membrii comitetului, în 
această situaŃia persoana (organizaŃia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea 
comitetului respectiv. 
 
5)Compartimentul administrativ poate avea următoarea componenŃă orientativă: 
a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi 
al respectării procedurilor de lucru; 
b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare 
– contabile a GAL-ului; 
c) Animatori – desfăşoară activităŃi de animare pentru promovarea acŃiunilor GAL; 
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d) Sector tehnic – se va stabili un număr de angajaŃi funcŃie de complexitatea activităŃilor de la 
nivelul GAL, având ca sarcină verificarea şi selecŃia proiectelor ce se vor implementa; 
e) ConsultanŃi externi – funcŃie de necesităŃi pentru buna desfăşurare a activităŃilor GAL; 
f) Angajat pentru activităŃi de secretariat; 
 
III.3. Organizarea GAL-ului 
 
PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 
 
III.3.1 Resurse umane 

 
Structura de personal a GAL-ului va fi constituita din 5 membri: 

� un responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect 
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 

� un responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii 
financiare contabile a GAL-ului; 

� doi responsabili  tehnici – având ca sarcină verificarea şi selecŃia proiectelor ce se vor 
implementa; 

� o persoana  pentru activităŃi de secretariat; 
Responsabilul administrativ si responsabilul financiar sunt in functie la aceasta data, 

lucrand in domeniul managementului de proiect. Cele doua persoane, respectiv Ochiros Vlad si 
Mititelu Mitrel, au participat activ la realizarea PDL-ului, au animat teritoriul si au stabilit multe 
contacte, identificand problematica si prioritizand nevoile, iar in acest moment cunoasc foarte 
bine populatia si partenerii din GAL Valea Muntelui. Cei doi s-au remarcat ca intelegand foarte 
bine abordarea LEADER si au oferit un sprijin deosebit in intocmirea Planului de Dezvoltare 
Locala. 

Responsabilul administrativ isi va indeplini sarcinile sale in stransa coordonare cu ceilalti 
membri ai echipei, va asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback-uri cu diferti 
actori din cele 8 comunitati componente ale GAL-ului, va raspunde tuturor segmentelor 
societatii care solicita informatii privind activitatea depusa - fara discriminare. 

Responsabilul financiar isi va indeplini sarcinile sale in stransa coordonare cu 
responsabilul administrativ si cu ceilalti membri ai echipei, si se va ocupa de supravegherea si 
controlul gestiunii financiar contabile a GAL- ului, va raspunde de exactitatea si corectitudinea 
actelor si situatiilor financiar contabile intocmite. 

Cele doua persoane mentionate, formeaza deja o echipa bine conturata, lucru posibil in 
urma realizarii unor proiecte in comun. Pana in acest moment aceasta echipa a implementat cu 
succes  proiecte derulate prin PHARE, FRDS , ARDDZI si PNDR. 

Nu este de neglijat faptul ca experienta practica acumultata in urma derularii acestor 
proiecte a fost completata cu, cunostinte teoretice castigate in urma participarii la diferite cursuri 
si au absolvit programe de perfectionare in managementul proiectelor printre care amintim: curs 
de perfectionate „Consilieri-Manageri de Proiect” organizat de Institutul National de 
Administratie Bucuresti, curs de perfectionare „Manager de Proiect” organizat de  Stepping 
Stone Solutions, curs postuniversitar „Managementul Proiectelor” organizat de Academia de 
Studii Economice Bucuresti. 

Pentru a se completa structura de personal a GAL-ului se va organiza concurs, de catre 
structura competenta conform capitolului III.2.2,  in urma caruia vor fi selectate persoanele 
capabile sa ocupe functiile mentionate, avnad in vedere si personalul identificat in urma 
procesului de realizarea a Planului de Dezvoltare Locala. 

Responsabilul tehnic isi va indeplini atributiile sale in stransa legatura cu ceilalti membri 
ai echipei, asigurand impreuna cu intreaga echipa verificarea si selectia proiectelor ce se vor 
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implementa, va transmite raspunsurile la solicitarile de clarificare inaintate de catre persoanele 
jridice care au inaintat proiecte. 

Persoana responsabila cu activitatile de secretariat va desfasura lucrari specifice acestui 
domeniu. 

Membrii echipei care vor constiui structura GAL-ului vor trebui să aibă drept aptitudini 
competenŃa profesională şi managerială, capacitatea de a lucra în echipă, pragmatismul, 
claritatea şi simplitatea în acŃiuni, respectul faŃă de parteneri. Fiecare membru din echipa trebuie 
sa fie un manager performant care sa faca rost cel mai rapid de cea mai bună informaŃie şi sa o 
utilizeze în cel mai bun mod pentru realizarea obiectivelor GAL Valea Muntelui. 

Fiecare membru al echipei va trebui să aibă tot timpul în vedere următoarele elmente de 
politică şi practică a GAL-ului: orientarea către populatie si parteneri, analiza financiară, cultura 
calităŃii, responsabilitatea întregii echipe, produsele şi serviciile, pregătirea şi perfecŃionarea 
continuă. 

 
III.3.2 Descrierea resurselor materiale 

 Toate sediile partenerilor publici sunt renovate recent si dispun de o baza materiala 
solida, care va ajuta la realizarea viitoarelor proiecte. 

 De asemnea si partenerii privati, dispun de resurse umane eficiente si cu experienta in 
scrierea si implementarea proiectelor. Astfel consideram ca aplicarea si promovarea 
posibilitatilor oferite de viitoarea Asociatie GAL Valea Muntelui, vor fi foarte bine cunoscute in 
teritoriu. 

 In vederea desfasurarii optime a activitatii viitorului GAL, a fost identificata o locatie, in 
partea sudica a zonei, ce va putea fi folosita ca sediu si s-au purtat deja discutii cu proprietarul, 
privitor la o posibila inchiriere pe o perioada indelungata. Spatiul dispune de toate utilitatile, este 
renovat de curand si are o suprafata optima pentru sustinerea unei astfel de activitati. 

 Pentru dotarea cu echipament a GAL-ului, se vor folosi fonduri de la masura 5 
„FuncŃionarea Grupului de AcŃiune Locală, dobândirea de competenŃe şi animarea teritoriului”, 
litera a, cheltuieli de functionare a GAL-ului, cu respectarea alocarii bugetare. 

Pentru ca activitatea sa poata fi efectuata in parametrii eficienti, se va opta pentru dotarea 
viitorului sediu de lucru cu doua multifunctionale A3 color ( 3in1: scaner, copiator, imprimanta), 
3 laptopuri, 5 PC-uri, un server, 3 UPS-uri, un videoproiector, un ecran de proiectie, un 
multifunctional A4 de secretariat ( 4in1: telefon\fax, scaner, copiator, imprimanta), 3 telefoane 
de birou, o masina de indosariat, 5 telefoane mobile. Mobilierul va fi adecvat unui spatiu de 
lucru pentru 5 persoane, cu dimensionarea corespunzatoare spatiului existent, pentru o buna 
utilizare ambientala.  

Avand in vedere faptul ca rolul personalului administrativ va fi unul de continua animare 
a teritoriului, iar zona Valea Muntelui este una preponderent cu drumuri de munte, se opteaza 
pentru achizitionarea a doua autovehicule, dintre care un autovehicul de teren cu tractiune 
integrala si unautovehicul obisnuit. Necesitatea acestui lucru a fost simtita pe parcursul 
desfasurarii procesului de realziare a Planului de Dezvoltare Locala, cand s-au facut deplasari in 
teren, atat pentru culegerea de infromatii cat si pentru realizarea informarii, constatandu-se 
utilitatea in timp a unei astfel de alternative a autovehiculelor. 

Totodata, avand in vedere suprafata geografica generoasa a teritoriului, se are in vedere si 
realizarea unui punct de informare, in partea de nord a teritoriului, astfel incat viitorii beneficiari 
sa nu intampine greutati in obtinerea de informatii. Punerea in practica a acestui obiectiv se va 
face cu sprijiul partenerilor publici, initial prin detasarea unei persoane, din structura mentionata 
la punctul III.3.1 , de doua ori pe saptamana, cu un program restrans fata de cel al sediului. 
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III.3.3 Buget indicativ anual de funcŃionare a GAL-ului 

Cost total 
          Denumirea componenta 

2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

a-Functionarea GAL-16%             
Salarii si alte plati pentru personalul GAL 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600   

Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea 
strategiei de dezvoltare locala 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000   

Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   

Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si a altor 
echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL 

40,000 0 0 0 10,000   

Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500   

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si plata 
utilitatilor (caldura, lumina..) 

1,017 1,017 1,017 1,017 1,017   

Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si european de dezvoltare seminari 
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300   

Total componenta a 121,417 81,417 81,417 81,417 91,417 457,085 
b-Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL-4%             
Studii ale zonei 13000 13000 13000 13000 13000   

Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala 
1800 1800 1800 1800 1800   

Instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare locale 
2000 2000 2000 2000 2000   

Evenimente de promovare 3000 3000 3000 3000 3000   

Instruirea liderilor locali 3054 3054 3054 3054 3057   
Total componenta b 22,854 22,854 22,854 22,854 22,857 114,273 
GRAND TOTAL           571,358 
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III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare 

In strumentele prin care se va informa si comunica cu potentialii beneficiar din GAL Valea 
Muntelui vor fi întâlniri – conferinŃe tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afişe,  
publicaŃii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de materiale, mas-media asigurnadu-se 
astfel implementarea tuturor acŃiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

 
III.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului 
 

Punerea în aplicare a proiectelor  GAL-ului se află sub responsabilitatea unităŃii de 
asistenŃă tehnică compusă de manageri locali. Aceste proiecte vor fi selectate înainte de către 
comitetul de selecŃie a GAL-ului în conformitate cu regulile de transparenta menŃionate în cadrul 
fiecarei măsuri. 

Toate aceste proiecte vor fi verificate şi controlate de către APDRP. 

 

 
PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

GAL Valea Muntelui va fi o asociatie responsabila pentru managementul si 
monitorizarea Planului de Dezvoltare Locala. Aceasta activitate va fi intreprinsa de un personal 
compus din doi manageri (agenti) de dezvoltare locala, o secretara si un manager financiar, 
selectati de catre GAL. 

Statutul GAL Valea Muntelui va fi aprobat in urma Adunarii Generale a viitoarei 
Asociatii. In acest moment toate localitatile ce acopera zona GAL-ului au decis sa fie membrii 
asociatiei GAL Valea Muntelui. Urmeaza ca autoritatile competente sa autorizeze aceasta 
Asociatie. 

Rolurile si repsonsabilitatile fiecarui membru din persoanlul GAL-ului, vor fi stabilite 
dupa constituirea legala a Asociatiei. 

Monitorizarea 

Unitatea tehnică a GAL Valea Muntelui va asigura monitorizarea programului care 
vizează colectarea şi analizarea în mod regulat toate informaŃiile fizice şi financiare privind 
punerea în aplicare a programului. 

Un IT de monitorizare a programului va fi asigurată cu ajutorul tabelelor in Excel. 
Tabelele Excel vor fi folosite pentru a monitoriza punerea în aplicare a Planului de Dezvoltare 
Locala din Valea Muntelui. InformaŃiile vor fi la dispoziŃia tuturor reprezentanŃilor oficiali ai 
GAL-ului. Aceste date ar putea fi folosite la nivel judetean şi la nivel naŃional, în scopul de a 
face instrumente de consolidare.  

Tabelul va fi utilizat în următoarele scopuri: 

� Pentru asigurarea unei gestionari eficiente şi transparente a initiativei LEADER, GAL 
Valea Muntelui. 

�  Se vor pune la dispoziŃie toate informaŃiile relevante pentru partenerii de management 
(APDRP, AM ...). 

�  Se vor pune la dispoziŃie toate datele necesare pentru gestionarea sarcinilor de evaluare. 
 Informarea APDRP, MADR cu privire la progresul programului 

 
Prin tabelul Excel, GAL Valea Muntelui va asigura: 
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• FuncŃia de management la nivelul operaŃiunii (de la depunerea dosarului, urmată 
de verificarea administrative, de programare, plăŃile ...) şi la nivelul PDL 
(monitorizarea Date financiare şi fizice, controale ...) 

• FuncŃia de informare (starea de proiecte depuse, selectate) 
• FuncŃia de restituire (prezentare de exploatare, monitorizare ...) 
• FuncŃia de avertizare (de identificare a proiectelor stagnante, rata de progres ...). 
 

Organismul responsabil de sarcinile de monitorizare 
 
ComponenŃa şi rolul 
Comitetul de selecŃie va supraveghea monitorizarea programului. Comitetul de selectie va fi 
informat cu sprijinul unui tabel de monitorizare ce propune: 

� resursele financiare mobilizate; 

� realizările efective (finalizate sau în curs) 

� beneficiarii în cauză 

Aceste informaŃii vor permite membrilor comisiei de selecŃie pentru a revizui progresul 
programului şi să facă corecŃiile necesare. 

 

Raportul anual 

 
În fiecare an, comisia de selecŃie trimite un raport de monitorizare la MADR ca Autoritatea de 
Management şi APDRP ca agenŃie de plată, cu următoarele informaŃii: 

� evoluŃia parteneriatului 

� etapă de angajament a programului LEADER 

� etapă de realizare fizică 

� o analiză calitativă a programului. 

Evaluarea 
 
Obiective 
Obiectivul programului este de a evalua eficacitatea intervenŃiilor în materie de informaŃii 
calitative şi cantitative, şi anume: 

 
� Pentru a evalua efectele programului pe teritoriu. 
�  Pentru a înŃelege procesul de punere în aplicare şi să evalueze eficacitatea 

acesteia. 
�  Pentru a sprijini GAL Valea Muntelui în luarea deciziilor. 

Scop 

Evaluarea GAL Valea Muntelui se va face de la indicatorii pentru a evalua progresele 
înregistrate de operaŃiuni. Prin urmare, este important să aibă indicatori fiabili şi semnificativi 
care urmează să fie completati în mod regulat de către beneficiarul final. 

 
GAL-ul Valea Muntelui va realiza pe baza de evaluare: 
 
Indicatorii de producŃie, în scopul de a evalua din punct de vedere fizic şi financiar executarea 
operaŃiunilor. Aceşti indicatori identificati la nivelul fiecărei operaŃiuni sunt apoi consolidati la 
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nivelul măsurii. Aceşti indicatori de monitorizare sunt, în esenŃă, indicatori care să permită 
beneficiarilor să raporteze utilizarea de fonduri care urmează să fie alocate. 
Indicatorii de rezultat, în scopul de a evalua impactul direct al rezultatelor prin executarea fizică 
a operaŃiunii. Acest lucru poate fi evaluat în termeni cantitativi (producŃia fizică sau pentru 
câştiguri financiare) sau punct de vedere calitativ (îmbunătăŃirea calităŃii sau performanŃelor de 
beneficiar sau de activitate). 

Functia de control (nu se află sub responsabilitatea GAL Valea Muntelui). 

 

Sarcina Responsabil Descrierea sarcinii 

Informare Manageri locali Această sarcină va fi efectuată într-o strânsă 
colaborare cu fiecare municipalitate în cazul în care 
vor fi disponibile broşuri şi informaŃii şi se vor 
organiza întâlniri în mod regulat. Întâlnirile vor fi 
organizate intensiv atunci când Cererile de 
propuneri de proiecte vor fi lansate. Se vor furniza 
informaŃii exacte despre Planul de Dezvoltare 
Laocala Valea Muntelui, în general, şi măsuri în 
special. InformaŃii generale despre programul Valea 
Muntelui vor fi furnizate, precum şi sfături cu 
privire la posibilitatea de a finanŃa proiectele 
potenŃiale ale solicitanŃilor.Vor fi livrate informaŃii 
referitoare la  posibilitatea oferită de programul UE, 
şi anume: PNDR şi Programul OperaŃional 
Sectorial finanŃate de fondurile structural. 

Sprijinirea 
elaborarii 
proiectelor 

Manageri locali Consilierii manageri de proiect ai primariei orasului 
Darmanesti ca viitori manageri ai GAL Valea 
Muntelui, au o experienŃă solidă în acest domeniu. 
Acestia în prezent gestionează mai multe proiecte 
finanŃate de UE şi de stat. Ei au oferit sprijin pentru 
solicitanŃi în realizarea de proiecte şi pentru a 
asigurarea monitorizarii proiectelor. Cu toate 
acestea, pentru realizarea si gestionarea  acestei 
sarcini este necesara şi o colaborare strânsă între 
personalul tehnic al GAL-ului şi biroul regional al 
APDRP (care va fi asigurată), în scopul de a pregăti 
o punere în aplicare armonioasă si o verificarea  
controlului administrativ. Săptămânal  in 
permanenŃa vor  fi propusi solicitanŃi PDL, atât în 
Darmanesti, sediul central al GAL-ului, precum şi 
în Brutusoara pentru solicitanŃii situati în partea de 
nord a zonei. 

 

Lansarea apelului 
de proiecte 

Presedinte GAL GAL-ul va lansa CfP la fiecare măsură, în scopul 
de a gestiona corect faza de susŃinere a potenŃialilor 
solicitanŃi, în realizarea lor proiectului lor. Data, 
natura  CfP (măsurile care urmează să fie deschise 
şi suma de bani) va fi decisă de către GAL, în 
strânsă colaborare cu biroul regional al APDRP. Pe 
baza deciziei, preşedintele a GAL-ului va publica 
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toate informaŃiile solicitate conform Cuprins 
menŃionate în Anexa „Procedura de selectie”. 

Selecterea 
proiectelor 

Comitul de 
Selectare 

SelecŃia proiectelor va fi asigurată de către 
comitetul de selecŃie deja descris în secŃiunea 
III.2.2-4 Comitetul de selectie a proiectelor. În 
scopul de a selecta în mod corespunzător a 
proiectelor în conformitate cu strategia propusă, 
comisia de selecŃie va utilizat grila de criterii 
ataşată în Anexa „Procedura de selectie”. 

Decizie Presedinte GAL Pe baza deciziei comitetului de selecŃie, 
Preşedintele GAL-ului va notifica pe reclamanŃi. 

Monitorizare Manager 
financiar 

Toate deciziile luate oficial de către Comitetul de 
SelecŃie şi preşedinte  GAL-ului vor fi stocate ca 
documente oficiale a GAL-ului Valea Muntelui 
procedura LEADER. Toate aceste documente vor fi 
disponibile pentru toate vizitele de audit şi control 
întreprinse de către APDRP şi a altor organisme 
oficiale. 

Arhivare Manager 
financiar/Secretar 

Toate deciziile luate oficial de către Comitetul de 
SelecŃie şi preşedinte  GAL-ului vor fi stocate ca 
documente oficiale a GAL-ului Valea Muntelui 
procedura LEADER. Toate aceste documente vor fi 
disponibile pentru toate vizitele de audit şi control 
întreprinse de către APDRP şi a altor organisme 
oficiale. 

 

 
III.5 Implicarea GAL-ului în acŃiunile de cooperare şi în RNDR 

 
PARTEA A -VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REłELEI 
 
III.5.1 Cooperare 

Obiective strategice  

 

Obiectivul unei dezvoltǎri durabile cǎtre care tinde GAL-ul Valea Muntelui nu poate fi atins 
lucrând în mod izolat. Mai exact, noŃiunea de „dezvoltare durabilă” include dimensiunile de 
parteneriat şi de schimburi de experienŃă. 

Schimburile de experienŃă şi îmbogăŃirea cunoştinŃelor prin experienŃele teritoriilor precursoare 
care desfǎşoarǎ acŃiuni sau folosesc demersuri şi tehnici novatoare în scopul de a contribui la o 
dezvoltare durabilă, reprezintă un obiectiv vizat de GAL-ul Valea Muntelui, via abordarea 
Leader. In plus, GAL-ul Valea Muntelui îşi manifestă dorinŃa de a împǎrtăşi practicile, 
experienŃele şi cunoştinŃele dobândite cu ceilalŃi actori din mediul rural european. Ca urmare a 
contactelor foarte benefice avute cu GAL-ul din Pays Burdinale Mehaigne (teritoriu aflat în 
regiunea Valonă) în timpul etapei de pregătire a strategiei locale de dezvoltare, actorii 
teritoriului băcăuan doresc să meargă mai departe pe calea extinderii acŃiunilor de cooperare la 
scară europeană. 
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Obiective operaŃionale 
 

O problematică comună 

Deşi contextul şi caracteristicile geografice, istorice, politice şi economice ale teritoriilor român 
şi belgian nu sunt identice, întrebările şi provocările vor fi comune, de aceea abordarea lor 
laolaltă favorizează îmbogăŃirea cunoştinŃelor şi competenŃelor comune precum şi descoperirea 
de noi metodologii; abordarea comună duce la o mai bună cunoaştere reciprocă şi nu poate 
contribui decât la o deschidere superioară de ambele părŃi cu privire la construirea Europei 
pornind de la mediul rural.  

In ambele cazuri avem de-a face cu teritorii preponderent rurale şi agricole, teritorii care şi-au 
păstrat de-al lungul anilor aspectul autentic şi caracterul tradiŃional inclusiv în ceea ce priveşte 
relaŃiile sociale. In plus, este vorba de două teritorii care doresc să-şi mărească atractivitatea şi 
să-şi păstreze populaŃia locală, cea tânără în special. In ciuda acestor caracteristici, cele două 
teritorii nu sunt ermetice şi cu siguranŃă că vor trebui să facă faŃă mondializării şi schimburilor 
economice deschise.  

Din aceste considerente, întrebările adresate populaŃiei celor două teritorii pot fi apropiate, 
respectiv : Ce putem face pentru a proteja resursele teritoriului ? Ce putem face pentru a le 
valorifica, astfel încât să marim atractivitatea teritoriului în special pentru populaŃia tânără ?  
Cum să menŃinem nealterat ecosistemul teritoriului care a fost, până în prezent, prezervat ?  

In ambele cazuri acest lucru nu înseamnă refuzul dezvoltării, ci dimpotrivă, că teritoriile trebuie 
să se organizeze, să descopere şi să creeze noi forme de bogăŃie pentru a se adapta şi face faŃă cu 
succes provocărilor viitoare. 

Din aceste provocări comune reiese nevoie comună de cooperare prin organizarea colectivă în 
scopul prezervării şi valorificării patrimoniului local (natural, construit, uman) al acestor 
teritorii. De aceea, din prisma organizării colective dorim să elaborăm un proiect de cooperare 
descentralizată.  

 

Luând în considerare toate aceste elemente, accentul va fi pus pe aspectele următoare :  

� crearea sau menŃinerea unor dinamici participative şi un mod de organizare colectivă la 
nivelul celor două teritorii  

� protejarea şi valorificarea resurselor locale în fiecare teritoriu  

� în fiecare teritoriu, favorizarea unei bune cunoaşteri a teritoriului respectiv de către 
populaŃia locală în scopul menŃinerii identităŃii locale.  

 

Pe baza acestor premize vor fi descoperite modalităŃile de cooperare cele mai potrivite pentru a 
încuraja elaborarea unor proiecte care valorifică aspectele comune şi care se îmbogăŃesc şi se 
completează reciproc. Iată perspectiva din care proiectul de cooperare comună trebuie elaborat. 
 
Obiective operaŃionale vizate prin acŃiuni concrete 
 
La modul concret, aceste obiective stabilite pe un termen mediu şi lung implică acŃiuni împărŃite 
pe etape precum şi fixarea unor obiective operaŃionale mai concrete în stadiile incipiente ale 
proiectului.  
Pornind de la elementele notate în cursul diferitelor contacte dintre teritorii şi luând în 
considerare cererea exprimată de partenerii români şi reflectările grupului care se reuneşte pentru 
a elabora acest proiect (grup pilot), se pot formula următoarele obiective concrete :  
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� consolidarea acŃiunilor inter-comunale în teritoriul GAL-ului Valea Muntelui, 

� o mai bună cunoaştere, recunoaştere şi valorificare a patrimoniului local al fiecărui 
teritoriu 

� dezvoltarea, la nivelul populaŃiilor celor două teritorii, a unei culturi turistice de 
proximitate  

� pe baza unei mentalităŃi deschise a populaŃiei şi favorizând activităŃile de grup, 
dezvoltarea unor proiecte colective, de punere în comun a informaŃiilor, şi de reevaluare 
a propriului teritoriu prin cunoaşterea celuilalt… 

 
AcŃiunile ce pot fi prevăzute pe o perioadă de 3 ani sunt următoarele :  
 
Consolidarea practicilor inter-comunale  

� Măsura 1 : Instruire/schimburi de experienŃă destinate primarilor de comune cu privire la 
cooperarea inter-comunală 

� Măsura 2 : Contribuirea la instruirea unui agent de dezvoltare 
 

Valorificarea patrimoniului local 

� Măsura 3 : Instruire în domeniul turismului, « ghid turistic », ce se va desfăşura în 
parteneriat 

� Măsura 4 : Crearea unui portal internet comun de valorificare a patrimoniilor locale 

� Măsura 5 : Organizarea unei expoziŃii foto axată pe elementele de patrimoniu şi pe 
practicile tradiŃionale locale din cele două teritorii  

 
 

Dezvoltarea unei culturi a turismului de proximitate  

� Măsura 6: Constituirea unui grup de schimburi de experienŃă între agenŃii turistici din 
cele două teritorii 

 
Favorizarea acŃiunilor colective desfăşurate pe fondul unei mentalităŃi deschise şi a 
patriotismului local manifestat de populaŃie 

� Măsura 7 : Organizarea unor dezbateri locale în vederea valorificării experienŃelor 
dobândite pe parcurs de agenŃii turistici din cele două teritorii  

  

Acest proiect a fost deja :  

� validat de factorii de decizie din GAL-ul Valea Muntelui  

� validat de factorii de decizie din Pays Burdinale Mehaigne  
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Buget  
 

ContribuŃii 
publice Cost total 
FEADR 

ContribuŃii 
naŃionale 

ContribuŃii 
private Denumirea măsurii 

Suma Suma % Suma % Suma % 
Măsura 1- Consiliul local 8,000.00 5,120.00 64% 1,280.00 16% 1,600.00 20% 

Măsura 2- Agentul de dezvoltare 7,000.00 4,480.00 64% 1,120.00 16% 1,400.00 20% 

Măsura 3- Instruire 8,000.00 5,120.00 64% 1,280.00 16% 1,600.00 20% 

Măsura 4- TIC 9,000.00 5,760.00 64% 1,440.00 16% 1,800.00 20% 

Măsura 5- ExpoziŃia foto 7,000.00 4,480.00 64% 1,120.00 16% 1,400.00 20% 

Măsura 6- Schimburi de 
experienŃă 6,000.00 3,840.00 64% 960.00 16% 1,200.00 20% 

Măsura 7- Dezbateri 5,000.00 3,200.00 64% 800.00 16% 1,000.00 20% 

Communicare 3,000.00 1,920.00 64% 480.00 16% 600.00 20% 
TOTAL GENERAL 53,000.00 33,920.00 64% 8,480.00 16% 10,600.00 20% 

 
III.5.2 Crearea si implementarea reŃelei 
 

GAL-ul Valea Muntelui nu face parte încă dintr-o reŃea rurală, cu toate acestea, pentru a face 
faŃă nevoilor locale (servicii, economie, calitatea vieŃii …), colectivităŃile trebuie să anticipeze 
schimbările care au loc şi să-şi dezvolte capacitatea analitică în vederea conceperii unor politici 
locale optime. 

Procesul de elaborare a noilor instrumente (i.e. strategia de dezvoltare locală) ce vor servi 
implementării politicilor locale are la bază mobilizarea actorilor locali implicaŃi. Din faza de 
iniŃiere a acestui proces a reieşit nevoia ca toŃi actorii locali (consiliul local, experŃii tehnici, 
societatea civilă) să aibă cunoştinŃă cu privire la noile premize evidenŃiate pentru conceperea 
unor strategii relevante. Acest lucru necesită, între altele, metode de lucru adecvate. 

Efectul de « reŃea » se dovedeşte relevant din perspectiva schimburilor de experienŃă între 
teritoriile în care deja există proiecte, însă depinde de îndeplinirea mai multor condiŃii : 

� este necesară o paletă destul de largă de parteneri/teritorii asociate pentru ca schimburile 
de experienŃă să fie benefice pentru toate părŃile implicate şi pentru ca partenerii să poată 
dezvolta relaŃii bazate pe interese şi proiecte comune ; 

� este necesară animarea teritoriului, ceea ce va facilita contactele între diferiŃii parteneri 
implicaŃi, elaborarea propunerilor de acŃiuni ce vor fi mai departe transmise reŃelei şi 
implementarea acŃiunilor reŃinute … 

� structura responsabilă cu animarea reŃelei trebuie să cunoască foarte bine specificităŃile 
teritoriilor care au deja proiecte (cunoaşterea colectivităŃilor teritoriale, a procedurilor 
decizionale, a schimbărilor care apar …) şi fie capabilă să iniŃieze un proiect (reactivitate 
în raport cu nevoile exprimate de teritorii, forŃă de propunere şi animare) 

 
Beneficiu  

Crearea reŃelei regionale va permite : 
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� realizarea de schimburi de experienŃă şi bune practici (proiecte, politici locale, metode...) 
între teritorii ; 

� iniŃierea unor noi parteneriate sau cooperări pe baza unor proiecte specifice comune ; 

� formarea/instruirea actorilor locali (consiliul local, experŃii tehnici, societatea civilă) cu 
privire la problematicile locale sau regionale. 

 
AcŃiuni prevăzute 
 

1. Organizarea unor zile de sensibilizare pe diferite tematici 

de către reŃeaua rurală privind dezvoltarea teritorială (contribuŃii teoretice, prezentarea unor 
experienŃe pilot, schimburi de opinii între teritorii) 

� Organizarea mai multor sesiuni de instruire/formare 

� Organizarea unor conferinŃe de informare (actualitatea legislativă...) 

� Organizarea mai multor grupuri de lucru 

 

2. Difuzarea unei scrisori de informare (newsletter) către teritoriile care au elaborat deja 
proiecte şi actorilor din domeniul dezvoltării rurale în scopul informării acestora cu privire la 
acŃiunile desfăşurate în cadrul reŃelei, iniŃiativele regionale, oportunităŃile de angajare precum şi 
actualitatea regională a dezvoltării rurale şi teritoriale, licitaŃiile de proiecte publicate... 
 

3. Sprijinirea teritoriilor care au elaborat deja proiecte, în vederea realizǎrii de acŃiuni de 
cooperare sau alte programe europene  

Sprijinirea reŃelei rurale în implementarea acŃiunilor de cooperare între teritorii sau 
transnaŃionale se poate dovedi a fi relevantă deoarece ea poate favoriza spre exemplu : 

� pe baza proiectelor elaborate evidenŃierea a unor elemente comune şi a posibilităŃilor de 
cooperare între teritorii; 

� identificarea unor parteneri potenŃiali şi finalizarea redactării conŃinutului proiectului de 
cooperare ; 

� dezvoltarea relaŃiilor şi parteneriatelor între teritoriile existente în judeŃul Bacău şi 
celelalte judeŃe limitrofe 

� elaborarea de noi proiecte ca răspuns la licitaŃiile europene de proiecte, în colaborare cu 
AM-ul din cadrul DADR Bacau . 

 

4. ContribuŃia GAL-ului Valea Muntelui şi difuzarea rezultatelor 

GAL-ul Valea Muntelui va putea îmbogăŃi reŃeaua regională în mai multe feluri : fişe descriptive 
ale acŃiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor pilot, intervenŃii în cadrul reuniunilor, difuzarea 
scrisorilor de informare către autorităŃile locale… De asemenea, GAL-ul Valea Muntelui va 
putea utiliza mijloacele de comunicare « clasice » pentru a-şi promova programul în reŃeaua 
regională şi « moderne » pentru exterior, de exemplu prin redactarea unui jurnal al GAL-ului, a 
unei scrisori săptămânale sau utilizând viitorul site internet.   

5. ContribuŃii – Primirea la faŃa locului 

GAL-ul Valea Muntelui este gata să organizeze şi să găzduiască activităŃi de formare/instruire 
propuse de reŃeaua naŃională. 
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Anexa nr. 3 - Planul de finanŃare 
 

Numele teritoriului : GAL VALEA MUNTELUI     
           

Data întocmirii planului : 12.11.2010         
         Sume în  € 

ContribuŃii publice Ponderea măsurii în planul 
de finanŃare Cost total 

FEADER 
ContribuŃii naŃionale ContribuŃii private 

Denumirea măsurii 

% din costul 
total 

% de 
contribuŃie 

FEADR 
Suma % Suma % Suma % Suma % 

1.1 : Activitati agricole si procesare 
(121, 123) 22% 40%                   780,000 €  100% 312,000 € 40% 78,000 € 10% 390,000 € 50% 
1.2 : Sensibilizare, constientizare si 
training (111) 6% 80%                   216,000 €  100% 172,800 € 80% 43,200 € 20%   0% 

1.3 : Activitati non-agricole (312) 10% 56%                   358,000 €  100% 200,480 € 56% 50,120 € 14% 107,400 € 30% 

1.3 : Activitati non-agricole (313) 3% 40%                   100,000 €  100% 40,000 € 40% 10,000 € 10% 50,000 € 50% 

Total Prioritate 1 41% 50%              1,454,000 €  100% 725,280 € 50% 181,320 € 12% 547,400 € 38% 

Total Prioritate 1(LEI) 41% 50%       6,232,571.00 lei  100%     3,108,912.72 lei  50%        777,228.18 lei  12%     2,346,430.10 lei  38% 
2.0 : Conservarea mediului natural 
si a peisajelor (221) 8% 64%                   280,000 €  100% 179,200 € 64% 44,800 € 16% 56,000 € 20% 

2.0 : Conservarea mediului natural 
si a peisajelor (125, 322)) 11% 80%                   400,000 €  100% 320,000 € 80% 80,000 € 20%   0% 

Total Prioritate 2 19% 73%                 680,000 €  100% 499,200 € 73% 124,800 € 18% 56,000 € 8% 

Total Prioritate 2(LEI) 19% 73%       2,914,820.00 lei  100%     2,139,820.80 lei  73%        534,955.20 lei  18%        240,044.00 lei  8% 

3.1 : Centre culturale si promovarea 
zonei (313, 313c, 322c, 322b ) 5% 80%                   189,000 €  100% 151,200 € 80% 37,800 € 20%   0% 
3.1 : Centre culturale si promovarea 
zonei (313 ) 4% 40%                   128,000 €  100% 51,200 € 40% 12,800 € 10% 64,000 € 50% 

3.2 : Intarirea infrastructurii utilitatilor 
si a serviciilor pentru populatie (322) 13% 80%                   459,000 €  100% 367,200 € 80% 91,800 € 20%   0% 

Total Prioritate 3 22% 73%                 776,000 €  100% 569,600 € 73% 142,400 € 18% 64,000 € 8% 

Total Prioritate 3(LEI) 22% 73%       3,326,324.00 lei  100%     2,441,590.40 lei  73%        610,397.60 lei  18%        274,336.00 lei  8% 

4.0 : Cooperare (421) 1% 64%                     53,000 €  100% 33,920 € 64% 8,480 € 16% 10,600 € 20% 

Total Prioritate 4 1% 64%                   53,000 €  100% 33,920 € 64% 8,480 € 16% 10,600 € 20% 

Total Prioritate 4(LEI) 1% 64%          227,184.50 lei  100%        145,398.08 lei  64%          36,349.52 lei  16%          45,436.90 lei  20% 
5.0 : Functionarea GAL, dobandirea 
de competente si animare pe 
teritoriu (431-2) 16% 80%                   571,358 €  100% 457,086 € 80% 114,272 € 20%   0% 

Total Prioritate 5 16% 80%                 571,358 €  100% 457,086 € 80% 114,272 € 20%   0% 

Total Prioritate 5(LEI) 16% 80%       2,449,126.07 lei  100% 1,959,299.14 80% 489,826.93 20%   0% 

TOTAL 100% 65%            3,534,358 €  100%          2,285,086 €  65%             571,272 €  16%             678,000 €  19% 

TOTA(LEI) 100% 65%  15,150,025.57 lei  100%  9,795,021.14 lei  65%  2,448,757.43 lei  16%  2,906,247.00 lei  19% 
           
Zone de calcul automat           
           
1 EURO= 4.2865 LEI CURS BANCA CENTRALA EUROPEANA      
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Anexa „Procedura de selectie” 

 
 

P R O C E D U R A  P E N T R U  S E L E C T A R E A  P R O I E C T U L U I   
 

 
Toate proiectele supuse sistemului de selectie :   
→ vor fi adecvate strategiei LEADER a PDL Valea Muntelui  ( Planului de Dezvoltare Locala) 
→ si sunt eligibile pentru fonduri europene LEADER  
 

���� Proiectul este eligibil pentru fondurile LEADER ale GAL Valea Muntelui 
���� Totusi, aceasta nu influenteaza in niciun fel  decizia Comisiei de Selectie in 

privinta selectarii proiectului asupra sumei atribuite . 
 
 

I n s t r u c t i u n i  t e h n i c e  
P e n t r u  C o m i s i a  d e  S e l e c t i e  

 

 
 
1 – Proiectul are in vedere 

o Intreaga zona 
o O parte din zona 

o oras 
o comuna 

 
 
 
2 – Proiectul se refera 

o La o activitate noua  
o La o activitate deja existenta 
o La o activitate repetabila in vederea 

imbunatatirii  
o La consolidarea unei activitati 

existente 
 
3 – Aplicantul are deja experienta in acest 
tip de activitate 

o da 
o nu 

 
4 – Proiectul este intens promovat si 

popularizat 
o da 
o nu 

 
5 – se are in vedere extinderea proiectului 

o da 
o nu 

 

6 – Se au in vedere prospectiuni pe termen 
mediu/lung 

o da 
o nu 
o nu se mentioneaza in dosar 

 
7 – Parteneriatul (de alt tip decat cel 
financiar, este probat 

o nu  
o da, intrucat  
o  

7/1 – Aplicantul mobilizeaza alti 
parteneri 

o Parteneri publici  (cine ?) 
o Parteneri privati  (cine ?) 

 
7/2 – Acesti parteneri sunt 
o Noi (pentru …) 
o Uzuali   (pentru …) 

 
 
 
8 –  Care este impactul preconizat al 
proiectului 

o Local 
o Judetean 
o National 
o International 
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9 – Care este grupul-tinta al proiectului 
o Tineret  
o Copii scolari  
o Populatie activa 
o Populatie non-activa 
o Asociatii  
o Intreprinderi  
o Municipalitati si sate  
o Locuitori ai zonei 
o Turisti 
o Altii  ( de mentionat ) 

 
10 – Contributii financiare locale 
prevazute pentru proiect 

o Da pentru 
o Co-finantare 
o Municipalitate 
o Sponsori 
o Parteneriat privat 

 
 
 

o Nu pentru ………….. 
 
11 – Sunt necesare fonduri 

o Pentru proiect in integralitate 
o Pentru o parte a proiectului  

 
12 – Proiectul este in cadrul unei retele 
existente 

o Da (cine?) 
o Nu 

 
13 – Graficul de implementare  
 
Data lansarii proiectului :  
Data finalizarii proiectului :  
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I n s t r u c t i u n i  d e  o p o r t u n i t a t e  
P e n t r u  m e m b r i i  C o m i s i e i  d e  S e l e c t i e  

 
 
Scala de evaluare este 0-5 : 
Valoarea 5 este acordata atunci cand apreciati ca proiectul indeplineste criteriile . 
Valoarea 0 este acordata atunci cand apreciati ca proiectul nu indeplineste criteriile . 

Valorile  intermediare (1, 2, 3, 4) va permit evaluarea criteriilor indeplnite partial . 
 

Criteriul atractivitatii  :  
                                   Locuitorii  (initiatorii publici si privati ) ai  Valea Muntelui au nevoie de acest proiect  ?  

 
 

1 ►- Acest proiect este  inovator / original  
          Suportul LEADER permite experimentarea acestui proiect sau consolidarea 

proiectului /  
 

� Este prima oara cand un astfel de proiect este implementat in zona Valea Muntelui  

� In acest an proiectul va incerca sa experimenteze un nou mod de abordare ( publc 

nou, activitati noi ) in cadrul unei activitati existente .  Proiectul intentioneaza sa 

profesionalizeze un mod de abordare . 

� Proiectul este realizat cu parteneri cu care nu am lucrat pana acum . 

� Activitatea a fost deja stabilita . Proiectul are scopul de a consolida aceasta 

activitate . 

 
 

2 ►- Exista unele aspecte ale proiectului care pot fi transferate catre alte proiecte sau 
alte zone ?  

 

Putem construi aceasta actiune pentru a dezvolta ceva similar in cadrul zonei Valea Muntelui 

sau in alta parte ( cu acelasi partener, utilizand acelasi mod de abordare )  . 

 
3 ►- Proiectul creeaza valoare adaugata ? 
           (abilitatea de a scolariza oameni, de a crea retele si  interactiuni cu alte proiecte...) 

 

� Crearea de locuri de munca  

� Exista beneficii economice ( implicate in turism )  
� Se largeste gama activitatilor propuse in zona Valea Muntelui propunand ceva 

complementar la ceea ce exista 

� Poate sa furnizeze expertiza suplimentara oamenilor din zona Valea Muntelui  

 

 
4► – Proiectul permite un parteneriat larg al populatiei din zona Valea Muntelui ?   
      ( actori, spectatori  , cumparatori ) 

 

� In acest proiect , locuitorii din zona Valea Muntelui sunt implicati ( actori )  

� In acest proiect, locuitorii din zona Valea Muntelui sunt implicati  (spectatori)(platesc 

intrarea pentru a participa ) 

� In acest proiect , locuitorii din zona Valea Muntelui sunt implicati (cumparatori ) sunt 

incurajati sa conssume ceva )  

 
 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 
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5► – Proiectul imbunatateste imaginea Valea Muntelui  
→ pentru locuitori ? 
→ la nivel extern  ?  

 

� Proiectul va contribui la publicitatea pozitiva a zonei Valea Muntelui  

� Prin intermediul audientei sau al calitatii serviciilor propuse , va aduce o imagine 

pozitiva zonei 

� Va ajuta oamenii sa aiba un sentiment mai bun pentru zona lor . 

���� da, exista in zona Valea Muntelui , nu este nevoie de Bacau pentru aceasta 

���� da, datorita acestei actiuni ne simtim mai mandri de zona noastra 

 
 
 

The technical criteria :  
 
                                   Exista mijloacele tehnice, umane si financiare stranse laolalta pentru acest proiect ? 

 
6►- Fondurile alocate acestuio proiect sunt realiste si relevante  

 
� Proiectul se incadreaza in media bugetului alocat de aplicant t 

� Aplicantul a inteles angajamentul sau financiar  in n+1, n+2, n+3,… 

� Fondurile propuse pentru acest proiect vor fi obtinute pentru ca detinatorul s-a 

preocupat sa contacteze parteneri financiari asupra fezabilitatii finantarii necesare  

� Co-finantarea aplicantului este sufiecienta 

� LEADER este un program realist  

 

 

 

7 ►- Proiectul este parte a unei retele existente 
          Exista o legatura intre activitatile existente in zona Valea Muntelui . 

 

� Proiectul este inclus intr-o retea existenta de slow food . 

� Proiectul se ocupa de intelegerea a ceea ce exista in zona Valea Muntelui si cum se 

poate adapta competitiei si complementaritatii   

�  Ideea proiectului of the project este buna intrucat se dezvolta cu alte structuri  

 
 

8 ►- Se au in vedere prospectiuni pe termen mediu si lung  
Garantia propusa pentru proiect in termen de sustenabilitate pentru anii n+1, n+2 si dupa 

LEADER. 
 
 

9 ► –  Conducatorul proiectului are capacitatile necesare pentru a realiza acest 
proiect 
 

( A mai condus asemenea actiuni sau a colaborat cu persoane competente asupra 

problemelor ) 

 

� Capacitati minime necesare  :  

Aspecte tehnice:  

Management :  

Relationare :  

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 
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Organizare :  

 
10 ► –Proiectul  se adapteaza cu obiectivul UE referitor la dezvoltarea sustenabila  

→ reliefeaza cautarea unui echilibru intre aspectele economice, culturale si ecologice 

→ promoveaza egalitatea de sanse intre barbati si femei sau cel putin nu are un efect 

negativ asupra acestui aspect. 

   

 
 
 
 
 
 

D E C I Z I A  C O M I S I E I  D E  S E L E C T I E  
 
DECIZIA COMISIEI DE SELECTIE : 
 

 Admis           
  
 Decisie amanata 
  
 Respins            

 
 Solicitat de 

aplicant  
Propus de 

Comisia de 
Selectie 

 
Suma finantarii  LEADER 

 
 

 

 
Procent  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Admis : Proiectul este admis in aceasta forma . 
 
Decizie amanata : proiectul nu este selectat din urmatoarele motive 

� Proiectul nu este adecvat strategiei LEADER  
� Cheltuielile nu sunt adaptate prioritatilor LEADER + GAL  
� Implementarea acestui proiect nu este adecvata cu timpul respectiv 
� Alte motive 

 
 

Respins  : Proiectul propus nu poate fi selectat in aceasta forma.  Va trebui sa fie reformat 
pentru a fi propus din nou comisiei de selectie 

 

□ 

 



%

1 50,000 50 25,000

121

1.1

7 70,000 50 35,000

5 200,000 50 100,000

5 60,000 50 30,000

123
10 400,000 50 200,000

28 780,000 390,000

2 20,000 100 20,000

111 1.2

2 16,000 100 16,000

4 40,000 100 40,000

2 10,000 100 10,000

5 100,000 100 100,000

6 30,000 100 30,000

21 216,000 216,000

1 188,000 70 131,600

312
1.32 90,000 70 63,000

4 80,000 70 56,000

3 100,000 50 50,000 313

10 458,000 300,600

PRIORITATE 1 PRIORITATE 1 1,454,000 906,600

1 200,000 80 160,000 221

2.0

8 80,000 80 64,000 221

1 150,000 100 150,000 125

1 150,000 100 150,000 125

1 50,000 100 50,000 322

1 50,000 100 50,000 322

13 680,000 624,000

PRIORITATE 2 PRIORITATE 2 680,000 624,000

1 8,000 100 8,000
313

3.1

1 128,000 50 64,000

Componente ale strategiei
MASURI GAL 
Valea Muntelui Potentiale proiecte Nr. Proiecte 

finantate
Valoarea totala 

a proiectelor Fonduri GAL Masurii 
PNDR

Codul 
masurii 

GAL

Activitati agricole si 
procesare                    

 (1.1)

Extindere/modernizare centru pentru promovarea si valorificarea produselor locale (semi-subzistenta) incluzand investitiile 
pentru respectarea standardelor comunitare si cele pentru protectia mediului
Introducerea sistemelor ecologice de producere a energiei regenerabile in ferme - beneficiari pana in 40 ani

Infiintare centru de microprocesare pentru a produce sortimente culinare traditionale locale incluzand investitiile pentru 
respectarea standardelor comunitare si cele pentru protectia mediului acordandu-se prioritate proiectelor depuse de tineri

Sprijinirea producatorilor locali (prioritari  tinerii) pt dezvoltarea marketingului produselor locale

Infiintare, extindere, modernizare si dotare unitate de prelucrare materie prima locala, a produselor agricole si forestiere cu 
respectarea standardelor de siguranta in munca si de protectie a mediului, acordandu-se prioritate proiectelor depuse de 
tineri(5) si  proiecte depuse de fermierii de semi-subzistenta pentru infiintare, extindere, modernizare si dotare unitate de 
prelucrare materie prima locala a produselor agricole si forestiere cu respectarea standardelor de siguranta in munca si de 
protectie a mediului, (5)

TOTAL Masura 1.1

Sensibilizare, 
constientizare si 

training                       
 (1.2)

Desfăsurarea cursurilor de pregătire pentru fermieri (inclusiv fermieri de semi-subzitenta)si mici producători agricoli, cu 
scopul implementării codului bunelor practici agricole, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si 
agricultura ecologica, etc prioritate in selectie avand  tinerii
Seminarii de informare privind avantajele respectarii bunelor practici agricole , constientizarea rolului agriculturii in 
combaterea schimbarilor de clima(utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon),etc
Campanie de informare si spirijin pentru infiintare grupurilor de producatori 

Realizarea de parteneriate in vederea sustinerii unei campanii de constientizare referitoare la practicarea unei agriculturi 
specifice zonei montane in acord cu normele de protectia mediului
Realizarea de parteneriate in vederea organizarii unor evenimente , intalniri tematice, cu scopul promovarii produselor 
tradiţionale şi ecologice din zona GAL Valea Muntelui “ZIUA GALULUI” 
Realizarea de parteneriate in vederea sprijinirii pentru participarea la actiuni si evenimente de promovare a produselor 
traditionale locale (conferinţe, intruniri tematice, expoziţii, târguri etc.) prioritate avand tinerii

TOTAL Masura 1.2

Activitati non-
agricole                       

(1.3)

realizarea de parteneriate in vederea depunerii unui proiect inovativ -infiintarea unui centru de prelucrare peleti din deseuri 
din material lemnos si din masa lemnoasa ramasa(impadurire-221) cu scop de a furniza agent termic-abur(3530-cod caen) 
pentru spatiile publice, respectand toate standardele in vigoare de protectia mediului
Infiintare, extindere, modernizare si dotare unitate de prelucrare materie prima locala    

Sprijin pt diversificarea serviciilor adresate populatiei locale (infrumusetare; internet;catering; publicitatate;media;etc) 
acordandu-se prioritate proiectelor depuse de tineri
Realizarea de parteneriate in vederea sustinerii activitatilor de recrere si petrecere a timpului liber (centru de echitatie, 
centru ciclism, amenajare partii sanius, amenajare zona paintball, trasee quad-uri,  etc) 

TOTAL Masura 1.3

Conserverea 
mediului natural si a 
peisajelor              (2)

Proiect pentru prima impadurire cu specii de crestere rapida a terenurilor afectate de inundatii sau de eroziunea solurilor 
depuse in parteneriat
Proiect pentru reducerea gazelor cu efect de sera prin impadurirea unor suprafete de teren amplasate in locuri pitoresti 
pentru asigurarea functiilor recreative depuse in parteneriat
Proiect pentru lucrari de corectare a torentilor depuse in parteneriat

Proiect pentru infrastructura rutiera agricola/forestiera depuse in parteneriat
Proiect pentru realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare sonoră a populatiei si a obiectivelor din zonele potential 
afectate depuse in parteneriat
Proiect pentru introducerea unui sistem pilot -inovativ de iluminat public cu un consum redus de energie (fotovoltaice, 
iluminat „rece” si alte forme) depuse in parteneriat

TOTAL Masura 2

Centre culturale si 
promovarea zonei      

               (3.1)

Promovarea GAL-ului prin mijloace informatice (site şi realizare de link-uri cu site-urile primăriilor din GAL, cd-uri şi 
dvd-uri de promovare etc.). 
Realizarea de parteneriate in vederea depunerii unui proiect  inovativ  ,,Crearea unui sat european - centru de cultura 
europeana



1 25,000 100 25,000 313c

3.12 20,000 100 20,000
322c

1 6,000 100 6,000

1 30,000 100 30,000
322b

1 100,000 100 100,000

8 317,000 253,000

1 109,000 100 109,000

322 3.28 180,000 100 180,000

1 170,000 100 170,000

10 459,000 459,000
PRIORITATE 3 PRIORITATE 3 776,000 712,000

2 53,000 80 42,400 421 4.0
PRIORITATE 4 PRIORITATE 4 53,000 42,400

571,358 571,358 431-2 5.0

PRIORITATE 5 PRIORITATE 5 571,358 571,358
3,534,358 2,856,358

39 2,856,791

31

32

3
2

5

5

92

EURO %

PRIORITATE 1 906,600 39.68
PRIORITATE 2 624,000 27.31
PRIORITATE 3 712,000.00 31.16
PRIORITATE 4 42,400 1.86

571,358 100.00
TOTAL (80%) 2,285,000 100.00

TOTAL BUGET 2,856,358

Centre culturale si 
promovarea zonei      

               (3.1)

Realizarea de parteneriate in vederea Crearii unui Centru de informare si asistenta turistica (1) 

Elaborarea si editarea cărtilor de identitate locală, a studiilor cu privire la activitătile traditionale, actiuni si produse ce 
urmează a fi valorificate 
Infiintare centru cultural pentru promovarea meseriilor traditionale

Creşterea vizibilităţii patrimoniului arhitectural şi cultural local (studiu si marcaje, panouri de informare, editare de 
publicaţii  a GAL-ului). 
Infiintarea unui centru cultural ( biblioteca- videoteca) 

TOTAL Masura 3.1
Intarirea 

infrastructurii 
utilitatilor si a 
serviciilor pt 

populatie               
(3.2)

Crearea unui centru rezidential pentru persoanele in varsta in parteneriat public privat 

Proiect pentru renovarea centrelor civice (parcări, piete, spatii verzi, spatii de recreere, locuri de joacă pentru copii) depuse 
in parteneriat

Proiect in parteneriat pentru amenajarea unei piete traditionale si cresterea vizibilitatii acesteia la nivelul GAL-ului 

TOTAL Masura 3.2

Cooperare                   
     (4)

Actiuni comune concrete in vederea colaborarii intre Gal-uri

Funcţionarea GAL, 
dobândirea de 

competenţe şi de 
animare pe teritoriu  
                                    

     (5)

proiecte cu 
componente de 

mediu
ghid=

proiecte  
-beneficiari tineri

proiecte-grupuri 
producatori, 

asociatii,partene
riate

proiecte inovative 
proiecte cooperare
proiecte care 
combina 
obiectivele mai 
multor axe
fermieri de semi-
subzistenta
Numar total 
proiecte

TOTAL 
PRIORITATI

PRIORITATE 5  
(20%)















































JUDEŢUL BACĂU
PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂRMĂNEŞTI
Str. Muncii, nr.16, cod 605300
Tel. 0234-356.656
Fax 0234-356.546
Nr.8868 din 01.11.2010 

Catre: Pays Burdinale Mehaigne
In atentia: d-lui Claude Permantier

ACORD de PARTICIPARE

Stimate d-le Claude Permantier,  suntem incantati  de realizarea unei cooperari  intre 
Pays  Burdinale  Mehaigne  si GAL  Valea  Muntelui in  implementarea  proiectului 
„Organizarea identităţii locale”.

De accea ne exprimam acordul deplin pentru implementarea proiectului de cooperare 

prezentat si asteptam cu nerabdare rezultatele selectiei GAL-urilor din Romania.

Reprezentant parteneriat Primaria orasului Darmanesti,

Nume, Semnatura, Stampila





„Organizarea identităţii locale”
Proiect de cooperare intre Grupurile de Actiune Locala:

Valea Muntelui – Romania
Pays Burdinale Mehaigne - Belgia

Obiective strategice 

Obiectivul  unei dezvoltǎri  durabile  cǎtre care tinde GAL-ul Valea Muntelui  nu poate fi 
atins  lucrând  în  mod  izolat.  Mai  exact,  noţiunea  de  „dezvoltare  durabilă”  include 
dimensiunile de parteneriat şi de schimburi de experienţă.

Schimburile  de  experienţă  şi  îmbogăţirea  cunoştinţelor  prin  experienţele  teritoriilor 
precursoare care desfǎşoarǎ acţiuni sau folosesc demersuri şi tehnici novatoare în scopul de a 
contribui la o dezvoltare durabilă, reprezintă un obiectiv vizat de GAL-ul Valea Muntelui, via 
abordarea  Leader.  In  plus,  GAL-ul  Valea  Muntelui  îşi  manifestă  dorinţa  de  a  împǎrtăşi 
practicile, experienţele şi cunoştinţele dobândite cu ceilalţi actori din mediul rural european. 
Ca  urmare  a  contactelor  foarte  benefice  avute  cu  GAL-ul  din Pays  Burdinale  Mehaigne 
(teritoriu  aflat  în  regiunea  Valonă)  în  timpul  etapei  de  pregătire  a  strategiei  locale  de 
dezvoltare,  actorii  teritoriului  băcăuan  doresc  să  meargă  mai  departe  pe  calea  extinderii 
acţiunilor de cooperare la scară europeană.

Obiective operaţionale

O problematică comună
Deşi  contextul  şi  caracteristicile  geografice,  istorice,  politice  şi  economice  ale  teritoriilor 
român şi belgian nu sunt identice, întrebările şi provocările vor fi comune, de aceea abordarea 
lor  laolaltă  favorizează  îmbogăţirea  cunoştinţelor  şi  competenţelor  comune  precum  şi 
descoperirea de noi metodologii; abordarea comună duce la o mai bună cunoaştere reciprocă 
şi nu poate contribui decât la o deschidere superioară de ambele părţi cu privire la construirea 
Europei pornind de la mediul rural. 

In ambele cazuri avem de-a face cu teritorii preponderent rurale şi agricole, teritorii care şi-au 
păstrat de-al lungul anilor aspectul autentic şi caracterul tradiţional inclusiv în ceea ce priveşte 
relaţiile sociale. In plus, este vorba de două teritorii care doresc să-şi mărească atractivitatea şi 
să-şi păstreze populaţia locală, cea tânără în special. In ciuda acestor caracteristici, cele două 
teritorii nu sunt ermetice şi cu siguranţă că vor trebui să facă faţă mondializării şi schimburilor 
economice deschise. 

Din aceste considerente, întrebările adresate populaţiei celor două teritorii pot fi apropiate, 
respectiv : Ce putem face pentru a proteja resursele teritoriului ? Ce putem face pentru a le 
valorifica, astfel încât să marim atractivitatea teritoriului în special pentru populaţia tânără ? 
Cum să menţinem nealterat ecosistemul teritoriului care a fost, până în prezent, prezervat ? 

In ambele  cazuri  acest  lucru nu înseamnă refuzul  dezvoltării,  ci  dimpotrivă,  că teritoriile 
trebuie să se organizeze, să descopere şi să creeze noi forme de bogăţie pentru a se adapta şi 
face faţă cu succes provocărilor viitoare.

Din aceste provocări comune reiese nevoie comună de cooperare prin organizarea colectivă în 
scopul  prezervării  şi  valorificării  patrimoniului  local  (natural,  construit,  uman)  al  acestor 



teritorii. De aceea, din prisma organizării colective dorim să elaborăm un proiect de cooperare 
descentralizată. 

Luând în considerare toate aceste elemente, accentul va fi pus pe aspectele următoare : 

 crearea sau menţinerea unor dinamici participative şi un mod de organizare colectivă 
la nivelul celor două teritorii 

 protejarea şi valorificarea resurselor locale în fiecare teritoriu 

 în fiecare teritoriu, favorizarea unei bune cunoaşteri a teritoriului respectiv de către 
populaţia locală în scopul menţinerii identităţii locale. 

Pe baza acestor premize vor fi descoperite modalităţile de cooperare cele mai potrivite pentru 
a încuraja elaborarea unor proiecte care valorifică aspectele comune şi care se îmbogăţesc şi 
se  completează  reciproc.  Iată  perspectiva  din  care  proiectul  de cooperare  comună  trebuie 
elaborat.

Obiective operaţionale vizate prin acţiuni concrete

La  modul  concret,  aceste  obiective  stabilite  pe  un  termen  mediu  şi  lung  implică  acţiuni 
împărţite  pe  etape  precum şi  fixarea  unor  obiective  operaţionale  mai  concrete  în  stadiile 
incipiente ale proiectului. 
Pornind  de  la  elementele  notate  în  cursul  diferitelor  contacte  dintre  teritorii  şi  luând  în 
considerare cererea exprimată de partenerii  români şi reflectările grupului care se reuneşte 
pentru a elabora acest proiect (grup pilot), se pot formula următoarele obiective concrete : 

 consolidarea acţiunilor inter-comunale în teritoriul GAL-ului Valea Muntelui,

 o mai bună cunoaştere, recunoaştere şi valorificare a patrimoniului local al fiecărui 
teritoriu

 dezvoltarea,  la  nivelul  populaţiilor  celor  două  teritorii,  a  unei  culturi  turistice  de 
proximitate 

 pe  baza  unei  mentalităţi  deschise  a  populaţiei  şi  favorizând  activităţile  de  grup, 
dezvoltarea  unor  proiecte  colective,  de  punere  în  comun  a  informaţiilor,  şi  de 
reevaluare a propriului teritoriu prin cunoaşterea celuilalt…

Acţiunile ce pot fi prevăzute pe o perioadă de 3 ani sunt următoarele : 

Consolidarea practicilor inter-comunale 
 Măsura 1 : Instruire/schimburi de experienţă destinate primarilor de comune cu privire 

la cooperarea inter-comunală

 Măsura 2 : Contribuirea la instruirea unui agent de dezvoltare

Valorificarea patrimoniului local
 Măsura 3 : Instruire în domeniul turismului, « ghid turistic », ce se va desfăşura în 

parteneriat

 Măsura 4 : Crearea unui portal internet comun de valorificare a patrimoniilor locale



 Măsura 5 : Organizarea unei expoziţii foto axată pe elementele de patrimoniu şi pe 
practicile tradiţionale locale din cele două teritorii 

Dezvoltarea unei culturi a turismului de proximitate 
 Măsura 6: Constituirea unui grup de schimburi de experienţă între agenţii turistici din 

cele două teritorii

Favorizarea  acţiunilor  colective  desfăşurate  pe  fondul  unei  mentalităţi  deschise  şi  a  
patriotismului local manifestat de populaţie

 Măsura  7 :  Organizarea  unor  dezbateri  locale  în  vederea  valorificării  experienţelor 
dobândite pe parcurs de agenţii turistici din cele două teritorii 

 

Acest proiect a fost deja : 

 validat  de  factorii  de  decizie  din  GAL-ul  Valea  Muntelui (decizie  din  data  de 
01/11/2010),

 validat  de  factorii  de  decizie  din  Pays  Burdinale  Mehaigne  (decizie  din  data  de 
09/11/2010)

Buget 

Denumirea măsurii Cost total
Contribuţii 

publice Contribuţii 
naţionale

Contribuţii 
privateFEADR

Suma Suma % Suma % Suma %
Măsura 1- Consiliul local 8,000.00 5,120.00 64% 1,280.00 16% 1,600.00 20%

Măsura 2- Agentul de dezvoltare 7,000.00 4,480.00 64% 1,120.00 16% 1,400.00 20%
Măsura 3- Instruire 8,000.00 5,120.00 64% 1,280.00 16% 1,600.00 20%
Măsura 4- TIC 9,000.00 5,760.00 64% 1,440.00 16% 1,800.00 20%
Măsura 5- Expoziţia foto 7,000.00 4,480.00 64% 1,120.00 16% 1,400.00 20%
Măsura  6-  Schimburi  de 
experienţă 6,000.00 3,840.00 64% 960.00 16% 1,200.00 20%
Măsura 7- Dezbateri 5,000.00 3,200.00 64% 800.00 16% 1,000.00 20%
Communicare 3,000.00 1,920.00 64% 480.00 16% 600.00 20%
TOTAL GENERAL 53,000.00 33,920.00 64% 8,480.00 16% 10,600.00 20%
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A. PREZENTAREA GEOGRAFICĂ ŞI FIZICĂ 

A.1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI GEOGRAFICE 

A.1.1. Aşezare 

 

GAL Valea Muntelui  este constituit din 8 unităŃi administrativ teritoriale situate în partea de  
N–V a judeŃului Bacău, în zona montană şi de deal şi în bazinul râului Trotuş. Prin acest Ńinut 
trece pasul Ghimeş - Palanca, calea ferată de legătură între Transilvania şi Moldova.  
Spre vest, unde se învecinează cu judeŃele Harghita şi Covasna, hotarul urmăreşte în general 
cumpăna de ape dintre bazinul hidrografic al Trotuşului, iar spre nord, se învecinează cu judeŃul 
NeamŃ. 
 

 
 
 

SuprafaŃă GAL:  140.380, 57 ha    
 

A.1.2. Relief 

 
Relieful teritoriului GAL Valea Muntelui aparŃine zonei de munte (cu culmi şi depresiuni care 
aparŃin grupei MunŃilor Trotuşului) şi de deal, fiind foarte variat şi complex. Zona MunŃilor 
Trotuşului se încadrează în marea unitate geomorfologică a CarpaŃilor Orientali, subunitatea 
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MunŃilor Tarcăului. Sunt munŃi de înălŃime mijlocie, altitudinea medie fiind de 1000 – 1200 m, 
culmile mai importante nu depăşesc decât, în câteva vârfuri, 1600 m. Valea Trotuşului, care îi 
străbate de la NV la SE, îi împarte în:  

• în N - MunŃii Goşmanu şi MunŃii Tarcău;   
• în V - MunŃii Ciuc; 
• în S – MunŃii Nemira. 

MunŃii Nemira sunt mai înalŃi şi sunt alcătuiŃi dintr-o culme principală care depăşeşte 1600 m 
(Nemira Mare - 1649 m şi Şandru Mare - 1600 m), abrupturi, vârfuri şi şei. 
Alte caracteristici ale reliefului zonei Gal Valea Muntelui sunt: 

• văile cu chei şi bazinete (pe Uz, Poiana Uzului şi Valea Uzului; pe Oituz, Poiana Sărată); 
• depresiunea tectonică Dărmăneşti, închisă în amonte şi în aval de defileurile Goioasa - 

Straja, şi respectiv Bogata; 
• lunca extinsă a Trotuşului încadrată de diferite nivele de terasă. 
 
 

 
 
 

Partea vestică a zonei este o depresiune ramificată pe mai multe văi largi (Depresiunea 
Trotuşului), încadrată de MunŃii Oituzului sau ai Tarcăului, la apus (munŃi de înălŃime mijlocie şi 
cu cele mai joase pasuri din toŃi CarpaŃii Răsăriteni: Oituz, Uz, Ghimeş, etc.), iar la răsărit, de 
dealurile subcarpatice.  
MunŃii cu înalŃime mijlocie şi joasă din vest, fac parte din lanŃul CarpaŃilor Orientali şi au direcŃia 
predominantă NV - SE. Sunt alcătuiŃi din fliş cretacic şi paleogen şi se prezintă sub forma unor 
culmi prelungite. Acestea sunt mai înalte în partea de nord şi de sud, prezentând între ele  
posibilitatea de instalare a unei reŃele hidrografice transversale şi înlesnirea legăturilor dintre 
Moldova şi Transilvania.  
Depresiunea Dărmăneşti prezintă caracteristicile unei aşezări de deal, destul de accidentată,  
dominată de o zonă de munte în partea vestică a teritoriului administrativ, care face parte din 
marea unitate a CarpaŃilor Orientali, subunitatea munŃilor Trotuş - Oituz şi a depresiunii 
Dărmăneşti, reprezentând o subunitate geomorfologică bine individualizată, dominată de munŃii 
Nemira şi Ciucului. 
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Relieful oraşului Dărmăneşti este dispus în amfitreatru coborând în trepte dinspre rama montană 
înconjurătoare, formată din culmile Nemirei, Farcului, Ciucului şi Lapoşului, către albiile râului 
Trotuş şi a pîrâului Uz, care formează diferite terase. 
Terasele inferioare, care se găsesc între 5 - 20 m altitudine, şi cele reprezentate de lunci, la 5 - 6 
m faŃă de talvegul Trotuşului şi Uzului, sunt cele mai favorabile aşezărilor omeneşti. 
Teritoriul comunei Poduri, comună care face parte din GAL Valea Muntelui se află în zona care 
corespunde geologic subunităŃii de contact dintre flişul marginal al CarpaŃilor Orientali şi 
SubcarpaŃi. 
Din punct de vedere al relifului, teritoriul comunei face parte din zona colinară situată între apa 
Tazlăului Sărat şi plaiul Muntelui Ghica, aspectul general fiind al unor coline fragmentate de văi. 
Vaile sunt adanci şi înguste, cu pereŃii stâncoşi. Astfel că, d.p.d.v al reliefului, teritoriul comunei 
se întinde pe 2 zone distincte: 

• zona CarpaŃilor Orientali - Culmea BerzunŃi; 
• zona Depresiunii Subcarpatice a Tazlăului. 

Zona Depresiunii Tazlaului este reprezentată sub forma unor dealuri şi coline cu spinări largi sau 
înguste, cu altitudinea cuprinsă între 420 - 450 m. 
Aspectul general este al unui relief foarte frământat, puternic afectat de eroziuni. AcŃiunea 
agenŃilor externi, şi în special a apelor curgătoare a modificat relieful iniŃial al teritoriului GAL 
Valea Muntelui. 
 

A.1.3. ReŃeaua hidrografică 

 
ReŃeaua hidrografică din judeŃul Bacău are o lungime totală de 2513 km, iar râului Trotuş ii revin 
143 km. 
Pe teritoriul GAL Valea Muntelui cel mai important râu este Trotuşul care drenează toată 
această zonă de munte şi aproape în întregime zona subcarpatică. ReŃeaua hidrografică este 
bogată, cu un debit relativ mare. Zona  are bogate pânze de ape subterane cu niveluri 
hidrostatice foarte variate în raport cu natura substratului petrografic, individualizându-se trei 
zone: 

• zona muntoasă cu o reŃea hidrografică deasă; 
• zona subcarpatică cu o reŃea mai rară, permanentă, dar cu un regim al scurgerii mai 

neregulat; 
• zona de podiş cu o densitate mai mică şi un caracter torenŃial pronunŃat al tuturor râurilor. 

Dintre afluenŃi râului Trotuş, unii au caracter permanent pe parcusul anului iar alŃii au caracter 
temporar: Bolovăniş, Tarcău, Popoiu, Ciugheş, Scurtului, Pârloage, ArşiŃei, Cuchiniş, Huşca, 
Ponciş, Gloambeş, Podiş, MoşneguŃa, Ardeleni, Poşteni, Bisericii, Cesăreni, Păliştăneni, Iloaia, 
PurcareaŃa Mare, Lupului, SulŃa, Asău, Ciobănuş, Uz, Dofteana, Camenca, BărzăuŃa, Izvorul 
Alb, Groza, Izvorul Negru, Ciunget. 
Pîrâul Asău traversează comuna Asău de la nord la sud, colectând apele altor pâraie de munte 
de mai mică importanŃă ca: Izvorul Alb, Asăul Mic, Tulbure, Iacov, Pietros, Sociuri, Santa Mare, 
Agăştini, Nogea. 
Pîrâul Ciobănuş izvorăşte din munŃii Ciucului şi primeşte multe pârâiaşe de munte, până la 
vărsarea în Trotuş: Muieruş, Drăgotei, Lapoş, Cocoziş, Năstase. 
Datorită structurii rocilor din zona montană (şisturi cristaline care nu permit infiltrarea apei în sol) 
cât şi a precipitaŃiilor abundente, aceste cursuri de apă nu au un regim permanent în tot timpul 
anului. Văile acestor ape sunt înguste, cu pante accentuate, afectate puternic de spălări şi 
alunecări. 



      

 

 

 

 

 

 

7 

Studiu de Mediu  GAL VALEA MUNTELUI 

Pe teritoriul oraşului Dărmăneşti, cel mai important afluent al râului Trotuş este pârâul Uz care,  
izvorăşte din MunŃii Bodocului şi traversează oraşul de la de la vest la est. 
Trotuşul mai primeşte pe teritoriul localităŃii Dărmăneşti apele pâraielor Lapoş, Dărmăneasca, 
Maşcaş, Plopu şi Păgubeni. 
Pîrâul Uz pe teritoriul oraşului Dărmăneşti primeşte pe dreapta afluenŃii: Bârzăuta, Izvoarele, 
Secătura Farcului, Izvorul Alb, Groza, Tulburea, Pivniceri, Izvorul Negru, Sindrilie; iar pe stânga: 
Bente, Rata, Moghioroş, Coporaia, Nasolea, Răchitiş 1, Răchitiş 2, Plopu, Dârman, Alunul, 
pârâul Tâlharului, Maftei, Sălătruc, Chitici, pârâul Câmpului şi Boiştea. 
Pe teritoriul oraşului Dărmăneşti sunt trei lacuri: 

• Lacul Pufu este cel mai vechi şi s-a creat într-o excavaŃie a scoarŃei pământului; are o 
adâncime de 3 m, o suprafaŃă de aproximativ 2 ha şi se menŃine mereu plin la o altitudine 
de 500 m faŃă de nivelul mării pe dealul Poiana Stânei; 

• Lacul Bălătău care, a fost un lac de baraj natural format prin alunecarea unor versanŃi            
cu păduri de pe Plaiul Focul lui Ivan şi s-a oprit în Plaiul Costea, zăgăzuind pârâul Izvorul            
Negru. Închiderea pârâului a avut loc în anul 1883, an cu ploi mari şi îndelungate, când            
straturile superioare în grosime de aproximativ 40 m au alunecat pe gresia îmbibată de  

           apă;  
• Lacul de acumulare Poiana Uzului, lac artificial format prin zăgăzuirea apelor Uzului în 

1973, odată cu construirea barajului de la Poiana Uzului, în primul defileu al Uzului între 
Dealu Mare, pe dreapta, şi CăpuŃeanu, pe stânga. Barajul a fost construit între 1965 – 
1973, lung de 500 m, înalt de 80 m, iar lăŃimea la bază fiind de 74,1 m.  

 
Pe teritoriul comunei Poduri cele mai imortante cursuri de apă sunt Tazlăul Sărat şi pâraiele: 
Cernu, Valea Şoşii şi Sopa. În această zonă se găsesc multe izvoare sărate pe care populaŃia le 
foloseşte pentru conservarea unor produse alimentare. ExistenŃa izvoarelor sărate explică 
prelungirea stratului de clorură de sodiu, pe sub culmea BerzunŃi, de la Salina Târgu Ocna. 
Pânza de apă freatică înregistrează adâncimi diferite în funcŃie de relief, variind între 2 – 32 m, 
pe versanŃi; pe terasele inferioare pânza freatică se găseşte la 2 – 5 m adâncime. 
 

A.1.4. Clima 

 
Zona GAL Valea Muntelui se încadrează într-un climat montan care se caracterizează prin ierni 
lungi, geroase, cu precipitaŃii bogate sub formă de ploaie şi zăpadă de peste 1000 mm pe an, cu 
peste 100 de zile de acoperire a solului cu zăpadă.  
Temperatura medie a lunii iulie este de 16° C, iar cea a lunii ianuarie este de  şi de -5° C.  
O notă deosebită o dă valea largă a Trotuşului cu frecvente inversiuni de temperatură. Aici, apar 
iarna, insule de aer rece, şi vara, insule de aer cald, cu 5-7° C mai ridicate decât în munŃii care 
înconjoară valea Trotuşului. Datorită adăpostirii, cantitatea precipitaŃiilor este mai redusă (600 – 
700 mm anual). PrezenŃa pădurilor în această zonă întreŃine constant o atmosferă umedă.  În 
ultimii 3 ani s-au constatat cantităŃi record de precipitaŃii, ceea ce a condus la inundarea  
gospodăriilor şi a terenurilor.  
Vânturile dominante cele mai frecvente sunt din direcŃiile nord – vest şi vest şi se înregistrează 
în mod frecvent în lunile de iarnă spre primăvară (februarie – martie), având viteze medii de 3,4 
– 3,8 m/sec 
Comuna Dofteana, situată nn aval de depresiunea Dărmăneşti, în culoarul râului Trotuş, la 
confluienŃa cu pârâul Dofteana, are nuanŃe climatice diferite. Climatul este temperat continental 
intramontan, supus influienŃelor maselor de aer reci arctice, iarna; şi a maselor de aer cald de tip 
mediteranean, vara.  
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Din analiza datelor meteorologice pe un număr mare de ani, înregistrate la StaŃia Meteorologică 
Tg Ocna, au rezultat următoarele concluzii:  
- radiaŃia solară variază între 110 Kcal/m² - 115Kcal/m² ; 
- temperatura medie multianuală are valori de + 9,7° C;  
- temperatura maximă absolută din ultimii 25 ani este de +38,8° C, în iunie 2000;  
- temperatura minimă absolută din ultimii 25 ani este de -26,7° C, în ianuarie1985.  
Depresiunea Dărmăneşti şi valea largă a Trotuşului cu frecvente inversiuni de temperatură 
imprimă o notă deosebită în climatul montan. Clima în depresiune este condiŃionată de peisajul 
geografic, de dispunerea reliefului în trepte, în terase, cu deschidere spre sudul şi sud-estul 
bazinului Trotuşului, de barajul şi Lacul Poiana Uzului. Depresiunea Dărmăneşti are un climat 
temperat continental, de adăpost, care se manifestă prin temperaturi de -5° C, până la +4° C şi, 
prin valoarea scăzută a precipitaŃiilor, ca urmare a maselor de aer care coboară spre 
depresiune. În general, bazinul Dărmăneşti este caracterizat prin ierni blânde şi toamne lungi, 
fapt care explică prezenŃa viŃei-de-vie până la altitudinea de 350-450 m faŃă de nivelul mării. 
Vânturile mai des simŃite în depresiune sunt brizele de munte, vânturile de vest şi crivăŃul. 
 
Lista UAT pentru încadrarea în zona geografică 
 

Unitate administrativ 
teritorială SIRSUP Formă de relief 

Agăş 21007 munte 
Asău 21123 munte 
Brusturoasa 21597 munte 
Dărmăneşti 22166 munte 
Dofteana 22380 munte 
Ghimeş 22718 munte 
Palanca 23975 munte 
Poduri 24631 deal 
 
Indicele de ariditate (R) ca raport între suma precipitaŃiilor anuale şi evapotranspiraŃia 
potenŃială (P/ETP) defineşte următoarele tipuri de zone: hiperaride (R<0,05), aride (0,05 R 0,20), 
semiaride (0,20 R 0,50), uscate - sub-umede (0,50 R 0,65) si umede R 0,65.  
Din acest punct de vedere Zona GAL Valea Muntelui se încadrează cu patru comune în zona 
semiaridă, iar celelalte patru comune depăşesc cu puŃin limita de încadrare în zone uscate-
subumede. 
 

Unitate 
administrativ 

teritorială 

Cod 
SIRSUP 

Longitudine Latitudine Indice ariditate 

Agăş 21007  26,159  46,468  53,31248791 
Asău 21123  26,3593  46,5239  41,62071655 
Brusturoasa 21597  26,2042  46,569  51,04222773 
Dărmăneşti 22166  26,3601  46,3293  42,28803385 
Dofteana 22380  26,4722  46,3005  42,28803385 
Ghimeş 22718 26,0714  46,6232 52,00038495 
Palanca 23975  26,0903  46,5196  52,00038495 
Poduri 24631  26,5696  46,4586  34,18861148 
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(Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ teritorială, şi identifică 
prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităŃilor administrativ-teritoriale" publicat 
de Comisia NaŃională pentru Statistică) 
 

A.1.5. VegetaŃia şi fauna 

 
Clima si relieful regiunii GAL Valea Muntelui crează condiŃiile dezvoltării unei vegetaŃii de tip 
montan alcatuită din păduri, păşuni şi fâneŃe. 
Pădurile ocupă cea mai mare suprafaŃă, fiind reprezentative şi alcătuite în special din păduri de 
conifere şi foioase. 
 
Ponderea suprafeŃei de păduri, păşuni şi fâneŃe, din totalul suprafeŃei GAL Valea Muntelui 
 

Fond forestier
Păşuni şi fâneŃe
Alte folosinŃe

 

 

 
Pădurea este situată  altitudinal între 1550 - 400 m, fiind reprezentată de etajului montan de 
molidişuri, montan de amestecuri, şi premontan de făgete, speciile lemnose caracteristice 
acestor tipuri de pădure sunt: 

• Etajul boreal al răşinoaselor începe în jur de 1550 m, cu păduri de pin (Pinus sylvestris), 
brad (Abies alba), molid (Picea abies) care, coboară până la 1300 m, pe versantul vestic, 
şi 1400 m, pe versantul estic. Etajul boreal se caracterizează prin prezenŃa pădurilor de 
conifere unde speciile reprezentative sunt cu stabilitate redusă, majoritatea fiind 
migratoare. 

• Pe versantul estic, între 1400 - 1100 m se întind păduri de amestec. 
• Etajul nemoral al pădurilor de foioase începe de la 1100 m cu subetajul superior al 

făgetelor amestecate cu răşinoase şi coboară până la 700 m altitudine, cu făgete pure 
sau în amestec cu carpen. Acest etaj este cel mai extins şi se suprapune făgetelor cu 
specific ierunca. 

67,99% 
21,23%

10,78%
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• Subetajul inferior al gorunetelor este reprezentat prin păduri de gorun (Quercus petraea), 
      stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus) şi paltin (Acer pseudoplatanus).  
• La altitudini mai mici, de 700 - 500 m, se întâlnesc arbuşti fructiferi: alunul (Coryllus 

avelana), cornul (Cornus mas), măceşul (Rosa canina) şi porumbarul (Prunus spinosa). 
• În zona Lacului Bălătău şi a luncilor s-au instalat aninişurile (Alnetum) si stufărişurile.  
 

 
 
 

În păşuni şi fâneŃe speciile erboase sunt reprezentate de:  păiuş roşu (Festuca rubra), taposica 
(Nardus stricta), iarba vântului (Agrostis tenuis), sânziene de munte (Asperula capitata), garofiŃa 
(Dianthus gelidus), romaniŃa de munte (Arthemis carpatica), coada şoricelului (Achillea schurii), 
clopoŃei (Campanula alpina), margarete (Chrysanthemum leucanthemum). 
Datorită condiŃiilor foarte diverse de habitat, fauna este foarte diversificată, cuprinzând 
numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele sunt specii 
endemite, rare, periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar şi/sau naŃional. 

• Sunt prezente 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, 
Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: 
Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana. 

• Reptile şi amfibieni: şopârla de munte (Lacerta vivipara), salamandra (Salamandra 
salamandra), vipera (Vipera berus), tritonul de munte (Triturus alpestris),  tritonul comun 
(Triturus vulgaris), buhaiul de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), 
broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea), şarpele orb 
(Anguis fragilis), şopârla (Lacerta agilis), guşterul (Lacerta viridis). 

• Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăvul indigen (Salmo truta fario), boiştean (Phoxinus 
phoxinus), zglavoc (Cottus gobio), lipan, scobar, clean şi mreană. 

• Păsări: cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca sau găinuşa de munte (Tetrastes 
bonasia), mierla (Turdus merula), forfecuŃa (Laxia curvirostra), piŃigoiul de brădet (Parus 
ater), ciuful de pădure (Asio otus), uliul găinilor (Accipiter gentilis), cucuveaua (Athene 
noctua), bufniŃa (Bubo bubo), ciocănitoarea pestriŃă (Dendrocpus major), cucul (Cucullus 
canorus), pupăza (Upupa epops), coŃofana (Pica pica), sitarul (Scolopacs rusticela), 
mierla (Turdus nerula), sturzul (Turdus viscivorus), privighetoarea (Luscinia luscinia), 
codobatura (Mottacila alba), piŃigoiul albastru (Perus coeruleus), graurul (Sturnus 
vulgaris), grangurul (Criolus criolus), cioara cenuşie (Corbus comux), cioara de 
semănătură (Corbus frugilegus), turturica (Streptopelia decaocto). 
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• Mamifere: urs (Ursus arctos), mistreŃ (Sus scrofa), jder (Martes martes), râs (Lynx lynx), 
lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), veveriŃă (Sciurus vulgaris), cerb carpatin 
(Cervus elaphus), căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus). 

 

A.1.6. Resurse naturale 

 

În comuna Palanca  există izvoare cu ape sulfuroase, aflate în zonele pâraielor:  Sant, Ciocan,  
Ilioaiei. 
Localnicii susŃin că în Satul Popoiu, în punctul “La Stânca” (Balcanu), a fost o baie populară, 
proprietate a moşierului Ghica care, în timpul războaielor a fost distrusă. După 1989 s-au făcut 
investigaŃii de către un Institut de Cercetări de specialitate, din Bucureşti, ajungându-se la 
concluzia că aceste ape au proprietăŃi similare apelor de la Băile Felix, dar, nu s-au  găsit 
fondurile necesare pentru realizarea investiŃiei. 
 

Resursa naturală Localizare PosibilităŃi de valorificare 
Diversitatea peisajului (diversitatea 
formaŃiunilor geomorfologice - 
Muntele Nemira, Depresiunea 
Dărmăneşti, văi, lunci, stâncării) şi 
biodiversitatea zonei (situri Natura 
2000, arii naturale protejate de 
interes naŃional, ecosisteme 
complexe şi foarte diverse: tipuri de 
habitate, specii de plante şi animale 
protejate, inclusiv la nivel comunitar, 
habitate şi specii prioritare) 

 
Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

 
ECOTURISM – formă durabilă de 
turism bazată pe natură, care 
furnizează oportunităŃi vizitatorilor 
pentru a învăŃa şi înŃelege natura 
şi mediul cultural, precum şi, 
importanŃa conservării 
biodiversităŃii şi a culturii locale. 

Fauna sălbatică (specii: urs, lup, 
râs, pisică sălbatică, căprior, cerb, 
mistreŃ, cocoş de munte) 

 
 
 
 
 
 
Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

VÂNĂTOARE şi TURISM  ÎN 
NATURĂ generate de dorinŃa 
pentru noutăŃi, curiozităŃi, de 
cercetare, şi înglobează toate 
formele de turism (de masă, de 
aventură, cultural, ecoturismul) 
în care sunt folosite resursele 
naturale: 
-  Vizite pentru observarea  
    caracteristicilor importante ale 
    vieŃii sălbatice  (păsări,  
    mamifere, migraŃii, peisaje,  
    specii rare); 
-  DrumeŃii; 
-  Sporturi specifice cadrului  
   natural; 
-  ActivităŃi şi experienŃe inedite  
   total dependente de natură.  

Produsele ecologice accesorii 
pădurii (fructe de pădure, ciuperci, 
plante medicinale, plante aromatice, 
etc.) 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

Recoltarea, achiziŃia, 
prelucrarea, valorificarea, 
certificarea şi etichetarea 
produselor ecologice    
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Păşunile şi fâneŃele naturale de 
mare valoare 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

ObŃinerea, prelucrarea, 
valorificarea, certificarea şi 
etichetarea produselor animale 
ecologice    

Pietriş şi nisip Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL  

 
ExtracŃie şi valorificare în 
construcŃii 

 
Apele de suprafaŃă (Trotuş, Uz, 
BărzăuŃa, Izvorul Alb, Groza, Izvorul 
Negru, Dofteana,  Ciunget, etc.) 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

 
Valorificarea ihtiofaunei şi 
înfiinŃarea păstrăvăriilor  

 
Izvoare cu efecte terapeutice 

Comunele: 
Ghimeş, 
Brusturoasa, 
Agăş Palanca,  
Dofteana 

Amenajare şi valorificare pentru 
tratarea unor afecŃiuni şi 
agrement 

Resurse ale subsolului  (gaze 
naturale, petrol) 

Dofteana, 
Dărmăneşti, 
Poduri 

ExtracŃie, prelucrare, valorificare 
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B. HĂRłI – PLANUL LOCALIZĂRII TERITORIULUI 

B.1. HARTA TERITORIULUI GAL VALEA MUNTELUI 

 
 

B.2. HARTĂ A LOCALIZĂRII TERITORIULUI ÎN CADRUL JUDEłULUI 
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B.3. HARTĂ DELIMITĂRII REGIUNILOR BIOGEOGRAFICE ÎN ROMÂNIA 

 

B.4. HARTĂ REZERVAłIEI NATURALE LACUL BĂLĂTĂU - DĂRMĂNEŞTI 
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LEGENDA SCI 
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B.5. HARTĂ SCI CREASTA NEMIREI 
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B.6. HARTĂ SCI SLĂNIC 
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C. PATRIMONIU DE MEDIU 

C.1. CALITATEA APEI POTABILE 

 
Pânza freatică este principala sursă de aprovizionare cu “APĂ POTABILĂ” a tuturor 
comunităŃilor. Studiile făcute în zonă cu mai mulŃi ani în urmă de către Institutul de Pedologie şi 
Agrochimie au relevat faptul că nitraŃii sunt prezenŃi în apele freatice, îndeosebi în zona de 
influenŃă a râului Trotuş, iar prezenŃa nitraŃilor nu este cauzată întotdeauna de zonele industriale 
sau agricole. 
 

C.1.1. SituaŃia pânzei  freatice - numărul fântânilor 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităŃii 
administrativ teritoriale 

Număr fântâni   Calitatea apei 
Utilizate Secate 

1 Comuna Ghimeş 985 - Corespunzătoare 
2 Comuna Brusturoasa 307 - Corespunzătoare 
3 Comuna Palanca 144 7 Corespunzătoare 
4 Comuna Asău 

860 - 
Au fost făcute analize din 3 
fântâni publice constatându-se 
depăşiri la nitraŃi 

5 Comuna Agăş 284 - Corespunzătoare 
6 Oraş Dărmăneşti 17 - Corespunzătoare 
7 Comuna Dofteana 3100 - 2 infestate cu petrol 
8 Comuna Poduri 400 5 Corespunzătoare 

TOTAL 6097 12 5 necorespunzătoare 
 
 
Mentionam ca analizele sunt facute doar pentru fantanile publice care sunt in numar foarte mic 
de catre Autoritatea de Sanatate Publica. APA ESTE UN ALIMENT şi conform normelor UE se 
supune “TOLERANłEI ZERO” pentru siguranŃa alimentară. 
Din aceste motive propunem:  

• Inventarierea tuturor puŃurilor din care se aprovizionează cu apă locuitorii de pe 
teritoriul GAL Valea Muntelui  şi monitorizarea  calităŃii apei; 

• PuŃurile cu apă nepotabilă, din motive diverse, se închid temporar până la 
găsirea unei soluŃii de potabilizare. Sănătatea populaŃiei, depinde în proporŃie de 
80% de calitatea apei.  

Pentru fiecare puŃ cu apă potabilă , certificat prin buletine de analiză, se instituie o zonă de 
protecŃie sanitră în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 
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C.2. FOND FORESTIER 

 
Pe ansamblul judeŃului Bacău, pădurile ocupă 40,40% din suprafaŃa totală. Această suprafaŃă 
este răspândită relativ neuniform pe cele trei mari grupe de relief ale judeŃului, începând de la 
altitudinea de 1.664 m (Uf. Grinduşu),  şi până la 95 m (Lunca Siretului):  

• 44 % în zona de munte; 
• 43% în zona de deal – podiş; 
• 13 % în zona de câmpie – lunci.  

 

44%

13%

43%

campie - lunci

zona de deal - podis

zona de munte

 

RepartiŃie fond forestier pe forme de relief – jud.Bacău 

FuncŃiile pădurii sunt: 
• de protecŃie - grupa a-I-

a funcŃională; 
• de producŃie - grupa a-

II- a funcŃională. 
 
Refacerea necesarului de 
păduri trebuie să vizeze 
priorităŃile şi în mod deosebit 
pantele despădurite din 
zonele marilor versanŃi şi 
zonele de acumulare a apelor. 
a eroziunii solurilor. 
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Harta ocoalelor silvice în judeŃul Bacău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Teritoriul GAL Valea Muntelui 
 
 
 
SituaŃia suprafeŃelor unutăŃilor administrativ teritoriale, fond forestier, păşuni şi fâneŃe 
 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea unităŃii 

administrativ 
teritoriale 

Total 
suprafaŃă 

unitate 
administrativ 

teritorială  
(ha) 

Fond forestier Păşuni şi fâneŃe 
 

SuprafaŃă  
(ha) 

%  
din total 

suprafaŃă 
 

 
SuprafaŃă  

(ha) 

% 
din 

total 
supraf

aŃă 
 

1 Comuna Ghimeş 16.445,00  8346,62  70,42 3102,36 18,87 
2 Comuna Brusturoasa 10.990,00  8.045,00 73,20 2.520,00  22,92 
3 Comuna Palanca 9.300,00  4898,00 52,66 3978,00 42,77 
4 Comuna Asău 30.745,00  27.775,00 88,01 2401,00 7,80 
5 Comuna Agăş 21.040,00 12.692,00 60,32 7133,63 33,90 
6 Oraş Dărmăneşti 27.192,62 19.335,11 71,10 5345,89 10,80 
7 Comuna Dofteana 17.398,00  12.420,00 71,58 2970,00 17,07 
8 Comuna Poduri 7269,95  1.940,06 26,68 2357,79 32,43 

TOTAL 140.380,57 95.451,79 67,99 29.808,67 21,23 
 

 
 
 
 
 

Din suprafaŃa totală de 140.380,57 ha 
a teritoriului GAL “VALEA 
MUNTELUI”, 95.451,79 ha (67,99%) 
este suprafaŃă ocupată cu păduri. 
Pădurea de pe teritoriul GAL Valea 
Muntelui include suprafeŃe proprietate 
publică a statului, proprietate privată a 
persoanelor juridice, proprietate 
publică a comunelor şi proprietate 
privată a persoanelor fizice. 
Pentru a asigura protecŃia şi 
conservarea pădurilor, activităŃile în 
domeniul silviculturii trebuie să se 
bazeze pe utilizarea durabilă a acestor 
resurse naturale. 
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Ponderea suprafeŃei de păduri, păşuni şi fâneŃe, din totalul suprafeŃei GAL Valea Muntelui 
 

Fond forestier
Păşuni şi fâneŃe
Alte folosinŃe

 

 

 
Din suprafaŃa totală de 140.380,57 ha a teritoriului GAL “VALEA MUNTELUI”, 95.451,79 ha 
(67,99%) este suprafaŃă ocupată cu păduri. 
Pădurea de pe teritoriul GAL Valea Muntelui include suprafeŃe proprietate publică a statului, 
proprietate privată a persoanelor juridice, proprietate publică a comunelor şi proprietate privată a 
persoanelor fizice. 
Pădurea din această zonă este consecinŃa  formelor de relief caracteristice fiind reprezentate de: 

• MunŃii Nemira alcătuiŃi dintr-o culme principală care depăşeşte 1600 m (Nemira Mare - 
1649 m şi Şandru Mare - 1600 m), abrupturi, vârfuri şi şei; 

• Văi cu chei şi bazinete (pe Uz, Poiana Uzului şi Valea Uzului; pe Oituz, Poiana Sărată); 
• Depresiunea tectonică Dărmăneşti, închisă în amonte şi în aval de defileurile Goioasa - 

Straja, şi respectiv Bogata; 
• Lunca extinsă a Trotuşului încadrată de diferite nivele de terasă.  

În MunŃii Nemira, pădurea este situată  altitudinal între 1550 - 400 m, cu expoziŃie predominantă 
N – E, fiind reprezentată de etajului montan de molidişuri, montan de amestecuri, şi premontan 
de făgete. 

 
• Etajul boreal al răşinoaselor începe în 

jur de 1550 m, cu păduri de pin (Pinus 
sylvestris), brad (Abies alba), molid 
(Picea abies) care, coboară până la 
1300 m, pe versantul vestic, şi 1400 
m, pe versantul estic. Etajul boreal se 
caracterizează prin prezenŃa pădurilor 
de conifere unde speciile 
reprezentative sunt cu stabilitate 
redusă, majoritatea fiind migratoare. 

67,99% 
21,23%

10,78%
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• Pe versantul estic, între 1400 - 1100 m se întind păduri de amestec. 
• Etajul nemoral al pădurilor de foioase începe de la 1100 m cu subetajul superior al 

făgetelor amestecate cu răşinoase şi coboară până la 700 m altitudine, cu făgete pure 
sau în amestec cu carpen. Acest etaj este cel mai extins şi se suprapune făgetelor cu 
specific ierunca. 

• Subetajul inferior al gorunetelor este reprezentat prin păduri de gorun (Quercus petraea), 
      stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus) şi paltin (Acer pseudoplatanus).  
• La altitudini mai mici, de 700 - 500 m, se întâlnesc arbuşti fructiferi: alunul (Coryllus 

avelana), cornul (Cornus mas), măceşul (Rosa canina) şi porumbarul (Prunus spinosa). 
• În zona Lacului Bălătău şi a luncilor s-au instalat aninişurile (Alnetum) şi stufărişurile.  

Datorită condiŃiilor foarte diverse de habitat, fauna pădurilor este foarte diversificată, 
cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele 
sunt specii endemite, rare, periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar şi/sau naŃional. 

• Sunt prezente 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, 
Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: 
Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana. 

• Reptile şi amfibieni: şopârla de munte (Lacerta vivipara), salamandra (Salamandra 
salamandra), vipera (Vipera berus), tritonul de munte (Triturus alpestris),  tritonul comun 
(Triturus vulgaris), buhaiul de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), 
broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea), şarpele orb 
(Anguis fragilis), şopârla (Lacerta agilis), guşterul (Lacerta viridis). 

• Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăvul indigen (Salmo truta fario), boiştean (Phoxinus 
phoxinus), zglăvoc (Cottus gobio), lipan, scobar, clean şi mreană. 

• Păsări: cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca sau găinuşa de munte (Tetrastes 
bonasia), mierla (Turdus merula), forfecuŃa (Laxia curvirostra), piŃigoiul de brădet (Parus 
ater), ciuful de pădure (Asio otus), uliul găinilor (Accipiter gentilis), cucuveaua (Athene 
noctua), bufniŃa (Bubo bubo), ciocănitoarea pestriŃă (Dendrocpus major), cucul (Cucullus 
canorus), pupăza (Upupa epops), coŃofana (Pica pica), sitarul (Scolopacs rusticela), 
mierla (Turdus nerula), sturzul (Turdus viscivorus), privighetoarea (Luscinia luscinia), 
codobatura (Mottacila alba), piŃigoiul albastru (Perus coeruleus), graurul (Sturnus 
vulgaris), grangurul (Criolus criolus), cioara cenuşie (Corbus comux), cioara de 
semănătură (Corbus frugilegus), turturica (Streptopelia decaocto). 

• Mamifere: urs (Ursus arctos), mistreŃ (Sus scrofa), jder (Martes martes), râs (Lynx lynx), 
lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), veveriŃă (Sciurus vulgaris), cerb carpatin 
(Cervus elaphus), căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus). 
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În acest sens, atragem atenŃia asupra pădurilor care au fost tăiate, cu predilecŃie pe pantele care 
sunt orientate spre râu, creind astfel, riscuri maxime pentru viituri, inundaŃii, alunecări de teren şi 
eroziuni. 

                                 Aria lărgită a râului Trotuş în zona Asău - Agăş 
 
 

 
În spatele caselor din figură, situate pe valea Trotuşului în zona Asău - Agăş, a fost pădure, 
tăiată de localnici pentru a fi comercializată sau folosită drept combustibil. Fără măsuri de 
protecŃie s-au creat două focare de eroziune, 1 şi 2, care vor evolua spre degradări grave. 

 



      

 

 

 

 

 

 

25 

Studiu de Mediu  GAL VALEA MUNTELUI 

                               
Pentru a asigura protecŃia şi conservarea pădurilor existente, pentru reconstrucŃia ecologică a 
suprafeŃelor despădurite, activităŃile în domeniul silviculturii trebuie să urmărească următoarele 
obiective:  

• Reconsiderarea şi adaptarea perfecŃionării pregătirii profesionale, la cerinŃele gestionării 
durabile a pădurilor, în condiŃiile concrete specifice zonei;  

• Punerea în practică a  conceptului de gestionare durabilă a pădurilor şi asigurarea prin 
amenajament a codrului necesar acestui concept;  

• Asigurarea integrităŃii şi dezvoltarea fondului forestier, extinderea suprafeŃei terenurilor cu 
vegetaŃie forestieră;  

• Asigurarea stabilităŃii şi creşterea capacităŃii funcŃionale a ecosistemelor forestiere;  
• ÎmbunătăŃirea accesibilităŃii fondului forestier;  
• ReconstrucŃia ecologică a pădurilor destructurate şi amenajarea bazinelor hidrografice 

torenŃiale;  
• Gestionarea durabilă a resurselor cinegetice şi salmonicole;  
• Dezvoltarea ofertei de produse ale pădurii, altele decât lemnul, în vederea valorificării 

durabile a produselor accesorii ale pădurii;  
• Informarea şi conştientizarea publicului, a deŃinătorilor de terenuri forestiere, privind rolul 

şi importanŃa pădurii privind reglarea regimului climatic, regimului precipitaŃiilor, protecŃia 
solului, calitatea aerului, agrement, confort şi recreere, deci, în viaŃa socio-economică a 
comunităŃii. 
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C.3. ARIILE NATURALE PROTEJATE ŞI BIODIVERSITATEA 

 

                                             

ARII NATURALE PROTEJATE ŞI BIODIVERSITATE 
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ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAłIONAL 

 

Zona GAL VALEA MUNTELUI se caracterizează printr-o deosebită valoare din punct de vedere  
al diversităŃii speciilor de floră şi faună sălbatică, tipurilor de habitate şi peisajului, valoare care a 
determinat instituirea regimului special de protecŃie şi conservare pentru unele zone, prin 
declararea ariilor naturale protejate de interes naŃional.  
 

 
 
 

1. RezervaŃia Naturală Nemira declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
 

Teritorii 
administrative 

SuprafaŃă 

(ha, %) 

Bunuri naturale pentru care a fost declarată RezervaŃia 
Naturală Nemira 

 

 

 

 

Com. Dofteana 

 

TOTALĂ = 

3491,20 ha 

Pe terit. 
com. 

Dofteana şi 
oraş  

Dărmăneşti 

 

AsociaŃiile  vegetale reprezentative  sunt molidişurile cu 
Vaccinium , Oxalis şi Luzula, brădeto-făgete cu Vaccinium 
şi amestecuri de răşinoase cu fag.  

Conform convenŃiei de la Berna în RezervaŃia Naturală 
Nemira sunt protejate: 19 specii de mamifere, 103 specii de 
păsări, 9 specii de reptile, 12 specii de amfibieni, 5 specii de 
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= 2624,50 ha 

75,18%, din 
care: 

- p. de stat = 
80,86%; 

- p. primării 
Dofteana şi 
Dărmăneşti 
= 

8,53%; 

- p. privată 
OS Lignum 
= 10,61% 

nevertebrate şi 4 specii de plante. 
Specii ocrotite: endemite, rare, periclitate, vulnerabile 
Sunt 19 specii enedemice de floră, dintre care: Achillea 
schiurii, Hepatica transsilvanica , Ranunculus carpaticus, 
Rubus subvillicaulis,  Saxifraga cymbalaria, Leontopodium 
alpinum. 

18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: 
Ips Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. 
Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: Orchestes 
fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  
Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, Vipera berus, 
Triturus alpestris. 
Păsări: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo buteo, 
Corvus corax, Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater. 
Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervus 
elaphus, Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, Martes 
martes, Sciurus vulgaris. 

 

 

Oraş 
Dărmăneşti 

 

 

 

 

 

 

Oraş Slănic 
Moldova 

866,70 

24,82% 

Proprietate 
privată - jud. 
Covasna  

 
Biodiversitatea zonei cuprinde o diversitate de specii de plante, mamifere, păsări, reptile, 
amfibieni, nevertebrate. 
Conform prevederilor OG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, RezervaŃia Naturală Nemira face parte din 
categoria « rezervaŃie naturală » şi corespunde categoriei IV IUCN.  
Scopul instituirii regimului special este pentru protecŃia şi conservarea habitatelor şi speciilor de 
floră şi faună sălbatică.  
RezervaŃia Naturală Nemira este poziŃionată în zona  flişului extern al CarpaŃilor Orientali, între 
râurile Uz şi Oituz.  
Pădurea din RezervaŃia Naturală Nemira este situată  altitudinal între 400 -1639 m, cu expoziŃie 
predominantă N - E. 
 

 Etajului montan de molidişuri, montan de 
amestecuri, şi premontan de făgete. 
RezervaŃia Naturala Nemira aparŃine etajelor:  

• boreal, caracterizat prin păduri de 
conifere unde speciile reprezentative 
sunt cu stabilitate redusă, majoritatea 
fiind migratoare; 

• etajul nemoral care este cel mai extins şi 
se suprapune făgetelor cu specific 
ierunca. 

O particularitate a RezervaŃiei Naturale Nemira 
constă în prezenŃa speciei Saxifraga 
cymbalaria, a cărei arie de dezvoltare în 
România se suprapune doar acestei rezervaŃii. 
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 Ciupercile au o gamă diversă de reprezentare, mai frecvente sunt cele din clasele 
Basidiomicetes şi Pyrenomycetes. 

                                  
RezervaŃia Naturală Nemira are şi o deosebită valoare peisagistică, prezentând interes şi 
pentru turism , oferind posibilităŃi pentru recreere, activităŃi de cercetare şi educaŃionale.  
Prin respectarea prevederilor Plannului  de Management al  RezervaŃiei Naturale Nemira se va 
asigura menŃinerea echilibrului dinamicii speciilor şi habitatelor acestora din masivul Nemirei, 
realizarea protecŃiei şi conservării bunurilor naturale.  

 

 
        Capreolus capreolus      
 

 
  Sciurus vulgaris 
 

Unele amenajari pentru asigurarea condiŃiilor de turism trebuie refacute iar pentru mentinerea 
unui echilibru între resursele naturale şi activităŃile antropice va trebui mărit numărul de 
amenajari pentru recreere, în vederea diminuarii riscului nerespectarii regimului special de 
protecŃie şi conservare. 

Accesul  în rezervaŃie este posibil: 
• din DN 12 Tg. Ocna – Comăneşti, pe  
• drum asfaltat până la Parcul  
• Dendrologic Dofteana, apoi, pe drum pietruit 

pe valea Doftenei; 
• prin Dărmăneşti. 

Administrarea RezervaŃiei Naturale Nemira se 
face de către DirecŃia Silvică Bacău, în baza  
ConvenŃiei de custodie nr. 5209 din 26.05.2005. 
Turism şi facilităŃi de recreere 
În general, RezervaŃia Naturală Nemira are un  
grad ridicat de accesibilitate datorită reŃelei  
bogate de drumuri auto forestiere, cât  
şi a drumurilor petroliere. 

Trasee turistice principale amenajate: 
• Pasul Oituz – Lacul Valea Uzului – durată 

traseu 13 h – indicator bandă albastră şi 
bandă roşie; 

• StaŃiunea Slănic Moldova – Culmea 
Căprioarei – Creasta Nemirei – durată 
traseu – 3½ h – indicator bandă albastră. 

Se mai regăsesc multiple trasee secundare de 
acces pe creasta Nemirei, trasee relativ întreŃinute, 
dar care mai necesită lucrări de reabilitare.  
Locuri de cazare sunt foarte puŃine, pot fi găsite 
doar în staŃiunea Slănic Moldova şi tabăra 
Sălătruc, sub barajul Uz. 
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2. RezervaŃia Naturală Izvorul Alb declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
Teritorii 

administrative 
 

SuprafaŃă = 21,00 ha 
Bunuri naturale pentru care 
a fost declarată RezervaŃia 
Naturală Izvorul Alb 

 

Oraş 
Dărmăneşti 

 

Fond forestier proprietate a S.C. Forestier 
MU Silvicultura SRL Voluntari,  administrat 
de Ocolul Silvic Lignum S.R.L.Voluntari, 
punct de lucru Dărmăneşti.  

Specia Taxus baccata (tisa), 
specie declarată monument al 
naturii la nivel naŃional 

 
RezervaŃia Naturală Izvorul Alb se impune prin originalitatea habitatelor prezente în bazinul 
hidrografic al pârâului Izvorul Alb, pârâu care se varsă în lacul de acumulare Poiana Uzului. 
Extinderea mare a pădurilor de amestec de răşinoase şi foioase, maturitatea arboretelor şi 
prezenŃa frecventă a speciei Taxus baccata impune crearea condiŃiilor de menŃinere a 
biodiversităŃii, de dezvoltare durabilă, stabilă a factorilor de mediu. 
 

 

 
 
 
Administrarea RezervaŃiei Naturale Izvorul Alb se face de către Ocolul Silvic Lignum 
S.R.L.Voluntari, punct de lucru Dărmăneşti, în baza  ConvenŃiei de custodie. 
 
 

3. RezervaŃia Naturală Lacul Bălătău declarată prin H.G. nr. 2151/2004 
Teritorii 

administrative 
 

SuprafaŃă  = 4,83 ha 
Bunuri naturale pentru care a 
fost declarată RezervaŃia 
Naturală Izvorul Alb 

 

 

Oraş 
Dărmăneşti 

 
 
Fond forestier proprietate de stat, 
administrat de DirecŃia Silvică Bacău – 
O.S. Dărmăneşti  

Habitate şi peisaje originale în 
cadrul cărora cele hidrologice se 
evidenŃiază în mod deosebit, nou 
create în bazinul hidrografic al 
pârâului Izvorul Negru, în urma 

Dintre speciile de faună 
sălbatică vor beneficia de 
protecŃie: 

• speciile de carnivore: 
ursul, râsul, lupul, pisica 
sălbatică;  

• căpriorul; 
• păsări: cocoşul de 

munte, şorecarul comun, 
corbul, huhurezul mic, 
piŃigoiul de brădet, mierla 
gulerată, forfecuŃa, 
ciocănitoarea neagră, 
alunarul; 

• câteva specii de insecte 
şi gasteropode. 
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 unor alunecări de teren care au 
avut loc la sfârşitul secolului al - 
XIX - lea  

 
Acestă rezervaŃie este situată în bazinul pârâului Izvorul Negru, afluent al pârâului Uz, la circa 4 
km sud de cartierul Sălatruc, cartier al oraşului Dărmăneşti.  
RezervaŃia Naturală Lacul Bălătău a  fost constituită pentru crearea condiŃiilor de menŃinere a 
originalităŃii habitatelor nou create în bazinul hidrografic al pârâului Izvoru Negru.  
VegetaŃia reprezentativă este instalată pe jumătatea din amonte a lacului, fiind reprezentată de 
aninişuri (Alnetum), stufărişuri, păpurişuri şi rogozişuri. 
Pădurea de pe versanŃii înconjurători s-a păstrat sub aspectul compoziŃiei, păduri de amestec 
răşinoase şi fag. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Habitate şi peisaje originale în cadrul cărora cele 
hidrologice se evidenŃiază în mod deosebit, nou 
create în bazinul hidrografic al pârâului Izvorul 
Negru, în urma unor alunecări de teren care au 
avut loc la sfârşitul secolului al - XIX - lea 
VegetaŃia care s-a instalat în zona total colmatată a 
lacului este cea specifică zonelor umede. 
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� Natura 2000 este o reŃea de zone naturale şi seminaturale,  constituită pe 
teritoriul Uniunii Europene, zone în care trăiesc specii de plante şi animale sau 
tipuri de habitate deosebit de valoroase. Este instrumentul principal al Uniunii 
Europene pentru conservarea naturii.  

 
� Scopul ReŃelei Ecologice Europene Natura 2000 este de protecŃie şi conservare 

pe termen lung a speciilor de plante şi animale, a habitatelor acestora, precum 
şi a coridoarelor ecologice care fac  legătura dintre aceste habitate.  

 
� ReŃeaua Natura 2000 nu exclude oamenii şi ocupaŃiile  lor, atâta timp cât 

activităŃile pe care aceştia le desfăşoară pentru a-şi obŃine bunurile necesare 
traiului nu afectează valorile naturale.  

 

SITURI COMPONENTE ALE REłELEI 

 NATURA 2000 
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� Siturile Natura 2000 oferă posibilitatea unei dezvoltări mai bune a zonelor 
cărora le aparŃin, putând fi obŃinute finanŃări din fonduri comunitare pentru 
domenii cum sunt: agricultura, silvicultura, turismul ecologic, agroturismul, 
apicultura, obŃinerea şi comercializarea produselor ecologice pe piaŃa interna 
şi/sau externă, precum şi dezvoltarea oricăror activităŃi specifice fiecărei zone.  

 
 
 

 
Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 a fost declarată ARIA 
SPECIALĂ DE CONSERVARE  « CREASTA NEMIREI », sit a cărui perimetru se suprapune 
peste perimetrul RezervaŃiei Naturale Nemira. 
 

 

A. Localizarea sitului şi tipurile de proprietate a terenurilor 
JudeŃ 
% din 
supra- 

faŃă 

 
Teritorii 
admini-
strative 

 
SuprafaŃă 

(ha, %) 

 
Coordo- 

nate 
geografice 

 
Altitu- 
dine 
(m) 

 
Regiune 
biogeo- 
grafică 

Legături 
cu alte 
situri 

Natura  
2000 

 
 
 
 
 

Bacău 
98% 

 
Com. 

Dofteana 
 
 
 

TOTALĂ = 
3550,00 ha 
Pe terit. com. 
Dofteana şi oraş  
Dărmăneşti = 
2683,30 ha 
75,58%, din care: 
- p. de stat = 
80,86%; 
- p. primării 
Dofteana şi 
Dărmăneşti = 
8,53%; 
- p. privată OS 
Lignum = 10,61% 

 
 
 
 
 
Latitudine 
N 46°13’18” 
 
Longitudine 
E 26°20’12” 

 
 
 
 
Maximă 
1646 
 
Medie 
1270 
 
Minimă 
736 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alpină 

 
 
 
 
 
 
 
ROSCI01
30 
Oituz - 
Ojdula 

 
Oraş 

Dărmă- 
neşti 

 
 
 

 Oraş 
Slănic 

Moldova 

866,70 
18,74% 
Propr. priv. jud. 
Covasna 

Covasna 
2% 

- 
 

 - 

 
 

1. Sit de ImportanŃă Comunitară “CREASTA NEMIREI” 
Cod - ROSCI0047 
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B. Descrierea sitului 
Clasă de habitat Cod Reprezentativitate 

(%) 
Pajişti naturale, stepe N09 3 
Păduri de foioase N16 15 
Păduri de conifere N17 41 
Păduri de amestec N19 36 
Habitate de păduri (păduri în tranziŃie) N26 5 
 
Situl Creasta Nemirei se suprapune culmii centrale a MunŃilor Nemira din judeŃul Bacău, culme 
care are direcŃia N – S, şi a cărei masivitate se datorează prezenŃei în axul culmii a gresiei de 
Tarcău, formaŃiune geologică a pânzei de Tarcău. 
Relieful rezervaŃiei este o consecinŃă a litografiei prezente, formele de relief caracteristice fiind 
reprezentate atât de culmi largi, cât şi de culmi înguste. Limitrof culmii, se întâlnesc versanŃi de 
diverse înclinări, afectaŃi local de eroziune areolară, şi izolat, de alunecări. Local, spre culme se 
dezvoltă arii de abrupturi însoŃite spre bază de grohotişuri. 
Solurile din rezervaŃie aparŃin majoritar spodosolurilor având o distribuŃie dependentă de 
repartiŃia rocilor în teritoriu, şi de modul de manifestare a condiŃiilor de relief. 
Hidrologia sitului este reprezentată de aria de formare a afluenŃilor montani ai Trotuşului, în N 
apele fiind preluate de pârâul Uz, şi în E, de pâraiele Dofteana şi Slănic. 
Clima prezentă este cea montană, cu temperatura medie anuală de 2 - 6° C, cu temperatura 
medie lunară de 5° C în luna ianuarie, şi 16° C în iulie, şi cu o perioadă de cădere a 
precipitaŃiilor solide în intervalul octombrie - aprilie.  
PrecipitaŃiile medii anuale depăşesc 1000 mm, iar circulatia maselor de aer dominant din direcŃie 
vestică are adesea intensităŃi puternice provocând doborâturi în arborete. 
 

 

Biocenoza sitului pe vârfurile montane 
înalte este reprezentată de pajişti care 
aparŃin asociaŃiei Festucetum - 
supinae, întreruptă local de pâlcuri de 
Cetrarieto - Vaccinietum uliginosi.  
În etajul subalpin sunt întâlnite 
tufarişuri de Junipereto-Vaccinetum şi 
Pinetum-mughi carpaticum. Etajul 
forestier superior, care ocupă cea mai 
mare parte din sit este ocupat de 
asociaŃia Piceetum carpaticum.  
Din cauza exploatării de preferinŃă a 
coniferelor, fagul s-a extins şi în acest 
etaj formând păduri de tip Piceeto - 
Fagetum carpaticum sau Abieto-
Fagetum. 
Situl aparŃine etajului boreal al cărui 
mediu de viaŃă este reprezentat de 
pădurea de conifere.  
În apropierea vârfului Nemira Mare 
exista grote de mici dimensiuni, 
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C. Bunuri naturale existente pe teritoriul Sitului Natura 2000 “Creasta 
Nemirei” 
 
I. Tipuri de habitate protejate la nivel comunitar şi codurile acestora 

1. 4030 Tufărişuri uscate europene 
2. 3230 VegetaŃie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane  
3. 4060 Tufărişuri alpine şi boreale  
4. 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium  
5. 6430 ComunităŃi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan şi alpin 
6. 6520 FâneŃe montane  
7. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum  
8. 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)  
 

 

 
                    Cypripedium calceolus 
 

 
 

                       Canis lupus 
 

III. Specii de mamifere enumerate în 
anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE şi codurile acestora 

• 1303 Rhinolophus   
               hipposideros  
• 1361 Lynx lynx  
• 1354 Ursus arctos  
• 1352 Canis lupus  
 

III. Specii de amfibieni şi reptile 
enumerate în anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE şi codurile 
acestora 

• 2001 Triturus montandoni  
 

 
 
 
II. Specii de plante enumerate în anexa 
II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi 
codurile acestora 
 

• 1902 Cypripedium calceolus  
• 4070 Campanula serrata  
• 4097 Iris aphylla ssp. hungarica  
• 4116 Tozzia carpathica  
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V. Alte specii importante de floră şi faună (endemite, rare, periclitate, vulnerabile) 
Nr. Denumirea speciei Nr. Denumirea speciei 

1 Rana temporaria 2 Salamandra Salamandra 
3 Triturus alpestris  4 Accipiter gentilis 
5 Accipiter nisus   6 Aegithalos caudatus 
7 Aegolius funereus   8 Anthus spinoletta 
9 Anthus trivialis  10 Apus apus 

11 Aquila chrysaetos  12 Aquila clanga 
13 Athene noctua   14 Bombycilla garrulus 
15 Bonasa bonasia  16 Bubo bubo 
17 Buteo buteo  18 Buteo lagopus 
19 Carduelis carduelis  20 Carduelis chloris 
21 Carduelis spinus   22 Certhia familiaris 
23 Circaetus gallicus   24 Coccothraustes coccothraustes 
25 Columba palumbus   26 Corvus corax 
27 Cuculus canorus   28 Dendrocopos major 
29 Dryocopus martius   30 Emberiza cia 
31 Eremophila alpestris   32 Erithacus rubecula 
33 Falco peregrinus  34 Falco tinnunculus 
35 Fringilla coelebs   36 Fringilla montifringilla 
37 Garrulus glandarius  38 Hieraaetus pennatus 
39 Loxia curvirostra    40 Milvus milvus  
41 Monticola saxatilis  Motacilla alba  42 Motacilla alba 
43 Motacilla cinerea  44 Muscicapa striata 
45 Nucifraga caryocatactes   46 Parus ater 
47   Parus caeruleus  48 Parus cristatus 
49 Parus major   50 Parus montanus 
51 Parus palustris  52 Perdix perdix 
53 Phoenicurus ochruros  54 Phylloscopus collybita 
55 Phylloscopus sibilatrix   56 Picoides tridactylus 
57 Picus canus   58 Prunella collaris 
59 Prunella modularis   60 Pyrrhula pyrrhula 
61 Regulus ignicapillus   62 Regulus regulus 
63 Scolopax rusticola   64 Serinus serinus 
65 Sitta europaea   66 Strix aluco 
67 Strix uralensis   68 Sturnus vulgaris 
69 Tetrao urogallus   70 Tichodroma muraria 
71 Troglodytes troglodytes 72 Turdus merula 
73 Turdus philomelos 74 Turdus pilaris 
75 Turdus torquatus   76 Turdus viscivorus 
77 Alogamus dacicus   78 Annitela lateroproducta 
79 Chloroperla kisi 80 Drusus brunneus 
81 Hyloniscus siculus   82 Isophya brevipennis 
83 Mesoniscus granier moldavicus   84 Nemoura fusca 
85 Protonemura aestiva   86 Cervus elaphus 
87 Erinaceus europaeus   88 Felis silvestris 
89 Martes martes  90 Meles meles 



      

 

 

 

 

 

 

37 

Studiu de Mediu  GAL VALEA MUNTELUI 

91 Mustela nivalis   92 Putorius putorius 
93 Sciurus vulgaris   94 Sus scrofa 
95 Achillea oxyloba ssp. schurii   96 Achillea schurii 
97 Aconitum moldavicum   98 Aconitum napellus ssp. firmum 
99 Aconitum toxicum   100 Angelica archangelica 
101 Astragalus pseudopurpureus   102 Dianthus tenuifolius  
103 Botrychium multifidum   104 Campanula carpatica 
105 Campanula patula ssp. abietina   106 Cardamine glanduligera 
107 Centaurea melanocalathia  108 Cephalozia lacinulata 
109 Chrysanthemum rotundifolium  110 Coeloglossum viride 
111 Corydalis capnoides   112 Dactylorhiza incarnata 
113 Dactylorhiza maculata  114 Dactylorhiza sambucina 
115 Dianthus serotinus   116 Dianthus spiculifolius 
117 Doronicum carpaticum  118 Elatine hydropiper 
119 Epipactis atrorubens   120 Epipactis helleborine 
121 Epipactis palustris   122 Fritillaria meleagris 
123 Gentiana phlogifolia   124 Goodyera repens 
125 Gymnadenia conopsea   126 Gymnadenia odoratissima 
127 Hepatica transsilvanica   128 Heracleum palmatum 
129 Herminium monorchis   130 Heterophyllum affine 
131 Larix decidua ssp. carpatica   132 Leontopodium alpinum 
133 Lilium bulbiferum   134 Lilium carniolicum ssp. jankae 
135 Lindernia procumbens   136 Linum perenne ssp. extraaxillare 
137 Neottia nidus-avis   138 Nigritella nigra ssp. rubra 
139 Ophrys scolopax ssp. cornuta  140 Orchis cordigera 
141 Orchis militaris  142 Orchis morio 
143 Orchis ustulata  144 Parmotrema arnoldii 
145 Pedicularis sceptrum-carolinum  146 Phiteuma sp.  
147 Phyteuma confusum  148 Phyteuma vagneri 
149 Plantago atrata ssp. carpatica  150 Platanthera chlorantha 
151 Poa rehmannii 152 Primula elatior ssp. leucophylla 
153 Primula farinosa  154 Primula leucophylla 
155 Pseudorchis albida  156 Ranunculus carpaticus 
157 Rubus subvillicaulis  158 Saxifraga cymbalaria 
159 Scabiosa lucida ssp. barbata 160 Silene dubia 
161 Spiranthes spiralis  162 Symphytum cordatum 
163 Taxus baccata  164 Thymus comosus 
165 Thymus comosus  166 Thymus pulcherrimus 
167 Traunsteinera globosa  168 Trientalis europaea 
169  Typha minima 170 Typha shuttleworthii 
171 Viola jooi  172 Waldsteinia geoides 
173 Waldsteinia ternata  174 Anguis fragilis 
175 Elaphe longissima  176 Lacerta agilis 
177 Lacerta vivipara  178 Vipera berus 
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D. Calitate şi importanŃă 

Zona Muntelui Nemira a fost selectată pentru a fi propusă ca arie de importanŃă comunitară 
pentru diversitatea tipurilor de habitate şi abundenŃa numerică şi diversitatea speciilor de 
veŃuitoare.  
 

 
 
 

Diversitatea tipurilor de habitate şi a 
speciilor, abundenŃa numerică a populaŃiilor 
speciilor  în sit este reprezentată şi de: 
 

• 8 tipuri de habitate de interes european; 
• 13 specii de păsări menŃionate în Anexa 

I la Directiva 79/409/CEE; 
• 60 specii de păsări cu migraŃie regulată, 

menŃionate în Anexa I la Directiva 
79/409/CEE; 
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                  Bubo bubo  
                         

 
                   Strix aluco 
 
 
E. Vulnerabilitate 
ActivităŃi din interiorul sitului cu impact asupra echilibrului ecologic, dinamicii habitatelor 
şi speciilor 

• Tăierile ilegale de arbori  
• Unele lucrări de exploatări forestiere mecanizate  
• Supraexploatarea speciilor de interes cinegetic  
• Distrugerea altor specii de faună, care nu prezintă interes pentru vânătoare 
• Plantarea speciilor nespecifice locului   
• Prădarea staŃiunilor floristice 
• Linii electrice 
• Conducte diverse 
• Acidifierea  
• CompetiŃia (exemplu: pescăruş/chiră)  
• Introducerea de boli 

• 5 specii de mamifere menŃionate în 
Anexa II la Directiva 92/43/CEE; 

• 2 specii de reptile şi amfibieni 
menŃionate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE; 

• 1 specie de peşti menŃionată în Anexa II 
la Directiva 92/43/CEE; 

• 4 specii de nevertebrate menŃionate în 
Anexa II la Directiva 92/43/CEE: 

• 5 specii de plante menŃionate în Anexa II 
la Directiva 92/43/CEE. 

 
Endemitele sunt bine reprezentate în sit 
prin: 
 

• 22 specii de plante; 
• 9 specii de nevertebrate; 
• 1 specie reptile.  

 
 
Dintre speciile menŃionate în ConvenŃia de la 
Berna, în sit sunt:  
 

• 9 specii de mamifere; 
• 1 specie de păsări; 
• 3 specii de amfibieni; 
• 5 specii de reptile. 

 



      

 

 

 

 

 

 

40 

Studiu de Mediu  GAL VALEA MUNTELUI 

• Lipsa agenŃilor polenizatori  
• Supraexploatarea păşunilor şi păşunatul în zone cu interdicŃii  
• Îndepărtarea arborilor uscaŃi sau în curs de uscare  
• Poteci, trasee pentru ciclism 
• Depozitarea necontrolată a diferitelor categorii de deşeuri rezultate din practicarea 

turismului 
• Deranjarea liniştii unor specii.  
•  

ActivităŃi din vecinătatea sitului cu impact asupra echilibrului ecologic, dinamicii 
habitatelor şi speciilor 

• Exploatarea forestieră fără regenerare  
• Supraexploatarea speciilor de interes cinegetic 
• Distrugerea altor specii de faună, care nu prezintă interes pentru vânătoare  
• Drumuri auto 
• Braconaj, otrăvire, capcane  
• Eroziunea solului  
• Alunecările de teren 
• Eutrofizarea apelor 
• Acidifierea solului 
• Prădătorismul  
• Antagonismul cu animalele domestice.  

 
 

 

 
           Salamandra                                               Rhinolophus hipposideros                                                                                                                              
                                                          
 
 
   



      

 

 

 

 

 

 

41 

Studiu de Mediu  GAL VALEA MUNTELUI 

 
 
 
 
Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 a fost declarată ARIA 
SPECIALĂ DE CONSERVARE  « SLĂNIC », 

 
A. Localizarea sitului  

JudeŃ 
% din 
supra- 

faŃă 

Teritorii 
admini-
strative 

SuprafaŃă 
(ha) 

Coordonate 
geografice 

Altitudine 
(m) 

Regiune 
biogeo- 
grafică 

Legături cu 
alte situri 

Natura 
2000 

 
 
 

Bacău 
100% 

 
Com. 

Dofteana 
 
 
 

TOTAL  = 
1392,00 ha 
 
Pe teritoriile 
com. 
Dofteana şi 
oraşului 
Slănic 
Moldova 

 
Latitudine 
N 46°12’50” 
 
Longitudine 
E 26°24’35” 

Maximă 
1224 
 
Medie 
782 
 
Minimă 
464 
 

 
 
 
Alpină 

 
 
ROSCI0047 
Creasta 
Nemirei 
 

Oraş 
Slănic 

Moldova 

 
 
B. Descrierea sitului 

Clasă de habitat Cod Reprezentativitate 
(%) 

Păduri de foioase N16 44 
Păduri de amestec N19 56 

 
 
Situl Slănic este poziŃionat la contactul dintre Pînza de Tarcău şi Pânza de Vrancea, cu 
depozite litologice diverse şi în alternanŃă (de la psamite la pelite). Această alternanŃă a generat 
o accentuată adâncime a văilor, adâncimea fragmentării reliefului fiind de 360 m în vest, şi 450 
m în dreptul Vârfului Pufu. Efectul acestei adâncimi asupra proceselor geomorfologice este 
important mai ales sub aspectul extinderii eroziunii de suprafaŃă. Situl aparŃine în totalitate 
bazinului hidrografic al pâraielor Dofteana şi Slănic Învelişul de soluri caracterizează clasa 
cambisolurilor pe spaŃiul versanŃilor, unde, cel mai răspândit sol este cel districambisol, în zona 
culmilor, cele mai răspândite soluri sunt prepodzolurile. De asemenea, rezervaŃia se 
caracterizează printr-un climat montan, cu temperatura medie anuală de 5 - 7° C, şi o cantitate 
medie anuală a precipitaŃiilor de 700 - 800 mm. 

2. Sit de ImportanŃă Comunitară “SLĂNIC” 
Cod - ROSCI0230 
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.                
 
 

 
 
 

 
                 Saxifraga cymbalaria 
 

 
Situl Slănic se încadrează atât în etajul 
forestier superior care este ocupat de 
Piceetum carpaticum, cât şi etajului 
forestier mijlociu, reprezentat prin 
Fagetum carpaticum. Datorită exploatării 
preferenŃiale a răşinoaselor din primul 
etaj, aici, locul acestora a fost luat de 
fag, iar asociaŃia nou creată este de tip 
Piceeto – Fagetum. 
În cel de-al doilea etaj, de unde s-a 
exploatat mai ales fagul, locul acestuia a 
fost ocupat de carpen, apărând o 
asociaŃie nouă, Carpino – Fagetum. 
Izolat, şi cu caracter relictant, apar 
pinete de tip Myrtillo – Pinetum spre 
partea superioară a culmilor, sau de tip 
Pino – Quergetum, în zona montană 
inferioară 
 

Specific pentru situl Slănic este 
frecvenŃa mare a speciei 
Saxifraga cymbalaria, cu arie de 
dezvoltare pentru Ńara noastră doar 
în spaŃiul munŃilor Nemira, prezentă 
în asociaŃii de tip Cardamino 
(flexuosae) - Saxifragetum 
cymbalariae. 
 
Flora şi fauna acestei zone este 
bogată şi bine reprezentată la 
fiecare clasă de organisme. 
 
AsociaŃiile vegetale formează 
diferite tipuri de habitate, dintre care, 
5 tipuri de habitate sunt protejate 
la nivel comunitar, fiind incluse în 
lista habitatelor din directiva 
menŃionate în Anexa I la Directiva 
92/43/CEE, pentru care se declară 
SCI.   
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C. Bunuri naturale existente pe teritoriul Sitului Natura 2000 “Slănic” 
 
I. Tipuri de habitate protejate la nivel comunitar şi codurile acestora  

1. 3230 VegetaŃie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane  
2. 6520 FâneŃe montane  
3. 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum  
4. 9130 Păduri de fag de tip Asperulo - Fagetum  
5. 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio - Piceetea).  

 
II.  Alte specii importante de floră şi faună (endemite, rare, periclitate, vulnerabile) 

Nr. Denumirea speciei Nr. Denumirea speciei 
1 Bufo bufo  2 Hyla arborea 
3 Rana temporaria  4 Salamandra salamandra 
5 Triturus alpestris  6 Accipiter nisus 
7 Aegithalos caudatus  8 Anthus trivialis 
9 Apus apus 10 Aquila pomarina 
11 Athene noctua  12 Bombycilla garrulus 
13 Bubo bubo 14 Buteo buteo 
15 Buteo lagopus  16 Carduelis carduelis 
17 Carduelis chloris  18 Carduelis spinus 
19 Certhia familiaris  20 Coccothraustes coccothraustes 
21 Columba palumbus  22 Corvus corax 
23 Crex crex  24 Cuculus canorus 
25 Dendrocopos major  26 Dryocopus martius 
27 Erithacus rubecula  28 Fringilla coelebs 
29 Fringilla montifringilla  30 Garrulus glandarius 
31 Hirundo rustica  32 Loxia curvirostra 
33 Motacilla alba  34 Motacilla cinerea 
35 Muscicapa striata  36 Nucifraga caryocatactes 
37 Parus caeruleus  38 Parus cristatus 
39 Parus major  40 Parus montanus 
41 Parus palustris 42 Phoenicurus ochruros 
43 Phylloscopus sibilatrix  44 Picoides tridactylus 
45 Picus canus  46 Prunella modularis 
47 Pyrrhula pyrrhula  48 Regulus ignicapillus 
49 Regulus regulus  50 Scolopax rusticola 
51 Serinus serinus  52 Serinus serinus 
53 Sitta europaea 54 Strix aluco 
55 Strix uralensis  56 Sturnus vulgaris 
57 Troglodytes troglodytes  58 Turdus philomelos 
59 Turdus viscivorus  60 Allogamus dacicus 
61 Annitella lateroproducta  62 Chloroperla kisi 
63 Drusus brunneus  64 Hyloniscus siculus 
65 Isophya brevipennis  66 Nemoura fusca 
67 Protonemura aestiva  68 Aconitum moldavicum 
69 Aconitum toxicum  70 Campanula carpatica 
71 Cardamine glanduligera 72 Hepatica transsilvanica 
73 Ranunculus carpaticus  74 Saxifraga cymbalaria 
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75 Elaphe longissima  76 Lacerta agilis 
77 Lacerta vivipara  78 Vipera berus 

 
 

 
 

D. Calitate şi importanŃă 

În SCI Slănic au fost semnalate: 
• 10 tipuri de habitate specificate în Legea 462/2001, reprezentate de pajişti cu Nardus pe 

substrat silicios, râuri alpine şi vegetaŃia lor lemnoasă, fâneŃe montane, depresiuni pe 
substrat turbos, grohotişuri silicioase ale regiunilor înalte, stânci silicioase cu vegetaŃie 
pionieră, păduri bătrâne caducifoliate, păduri de tip Luzulo - Fagetum, păduri de tip 
Asperulo – Fagetum, şi păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;  

• 7 specii de păsări menŃionate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE; 
• 47 specii de păsări cu migraŃie regulată, menŃionate în Anexa I a Directivei 79/409/CEE;  
• 4 specii de mamifere menŃionate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE;  
• 3 specii de amfibieni menŃionate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE; 
• 3 specii de plante menŃionate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE; 
• 5 specii de amfibieni menŃionate în ConvenŃia de la Berna; 
• 4 specii de reptile menŃionate în ConvenŃia de la Berna. 

Endemitele sunt bine reprezentate în sit: 
• 8 specii de nevertebrate; 
• 7 specii de plante. 

Deosebit de importantă este prezenŃa speciei Saxifraga cymbalaria a cărei arie de răspândire, 
pentru tot continentul european, se limitează doar la zona MunŃilor Nemira, versantul estic al 
acestora. Cea mai apropiată arie de prezenŃă a acestei specii este localizată în MunŃii Caucaz. 
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Fragilitatea habitatului acestei plante (în lungul pâraielor pietroase) impune respectarea 
măsurilor de protecŃie. 
 
E. Vulnerabilitate 
ActivităŃi din interiorul sitului cu impact asupra eclibrului ecologic, dinamicii habitatelor 
şi speciilor 

• Tăierile ilegale de arbori  
• Plantarea speciilor nespecifice locului   
• Prădarea staŃiunilor floristice 
• Linii electrice 
• Conducte diverse 
• Poteci, trasee pentru ciclism 
• Depozitarea necontrolată a diferitelor categorii de deşeuri rezultate din practicarea 

turismului. 
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BIODIVERSITATEA ZONEI GAL VALEA MUNTELUI 
 

MunŃii Nemira 
Diversitatea geomorfologică 
MunŃii Nemira fac parte din extremitatea sudică a CarpaŃilor Orientali şi sunt constituiŃi aproape 
în întrgime din roci caracteristice flişului carpatic marginal în care abundă gresia de Tarcău, 
şisturi negre, marno - grezii calcaroase şi microconglomerate. Depresiunile estice sunt formate 
din depozite de argilă, grezii şi nisipuri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hidrografia zonei GAL Valea Munteleui este reprezentată de râul Trotuş şi afluenŃii săi (Asău, 
Ciobănuş, SulŃa, Uz, Dofteana, BărzăuŃa, etc.). 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MunŃii Nemira sunt alcătuiŃi 
dintr-o culme principală care 
depăşeşte 1600 m (Nemira 
Mare - 1649 m şi Şandru 
Mare - 1640 m), abrupturi, 
vârfuri şi şei. Pe văi apar 
chei şi bazinete (pe UZ, 
Poiana Uzului şi Valea 
Uzului, pe Oituz, Poiana 
Sărată). 
Depresiunea tectonică 
Dărmăneşti este închisă în 
amonte şi aval de defileurile 
Goiasa - Straja şi respectiv 
Bogata - Tg. Ocna. Aici 
Lunca Trotuşului este 
încadrată de mai multe 
nivele de terasă şi culmi 
joase.  
 

Diversitatea asociaŃiilor vegetale 
Flora spontană a MunŃilor Nemira  
cuprinde peste 1400 specii de plante, 
majoritatea fiind de origine nordică.   
Datorită diferenŃei de altitudine (vf. 
Nemira - 1649 m şi coboară spre valea 
Trotuşului pînă la 260 m), de la vest spre 
est, MunŃii Nemira etalează următoarele 
etaje de vegetaŃie 
VegetaŃia de stâncării este bine 
reprezentată în zona montană 
superioară, pe stâncăriile de gresie 
silicioasă sunt diferite tipuri de 
briocenoze saxicole, cu un număr mare 
de specii, dintre care predomină speciile 
circumpolare (78%). 
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 Etajul subalpin este reprezentat insular, mai ales pe vârfurile Nemira Mare, Şandru şi 
łiganca, de tufărişuri şi pajişti; 

 Etajul boreal al răşinoaselor începe la 1550 m şi coboară până la 1100 m unde sunt 
întânlite păduri de amestec; 

 Etajul memoral al pădurilor de foioase începe la 1100 m cu subetajul superior al 
făgetelor amestecate cu răşinoase, şi coboară până la 700 m unde se întânlesc făgete 
pure sau în amestec cu carpen. Subetajul inferior este cel al gorunetelor.  

 
 

 
                       ClopoŃei 
 

 
 
Diversitatea speciilor de faună 
Datorită condiŃiilor foarte diverse de habitat, fauna MunŃilor Nemira este foarte diversificată, 
cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere. 

 
 

 VegetaŃia de pajişti montane 
superioare; 

 VegetaŃia de jnepenişuri, păduri 
de conifere şi mlaştini oligotrofe; 

 VegetaŃia pădurilor de gorun; 
 VegetaŃia zăvoaielor; 
 VrgrtaŃia buruienăriilor montane; 
 VegetaŃia pajiştilor montane; 
 VegetaŃia pajiştilor higrofile; 
  VegetaŃia buruienăriilor ruderale 

şi segetale. 

Diversitatea excepŃională a ecosistemelor 
este dată de diversitatea tipurilor de 
biotopuri şi a biocenozelor specifice 
acestora. De o valoare deosibită d.p.d.v. 
ştiinŃific este prezenŃa a peste 20 de  
endemite carpatice, ceea ce atestă faptu 
că flora de pe Nemira aparŃine Provinciei 
Floristice Centra l- Europeană Est - 
Carpatică. 
Saxifraga cymbalaria ssp. cymbalaria este 
o plantă cu areal caucaziano-irano-
anatolic, şi insular în Europa, unde se 
găseşte numai în MunŃii Nemira. 
 Papucul doamnei este de asemeni o 
specie destul de rară şi periclitată. 
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Dintre speciile existente în MunŃii Nemira, conform convenŃiei de la Berna sunt protejate: 
19 specii de mamifere, 103 specii de păsări, 9 specii de reptile, 12 specii de amfibieni şi 5 specii 
de nevertebrate.  
Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, Vipera berus, Triturus alpestris. 
Păsări: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo buteo, Corvus corax, Strix aluco, Bubo 
bubo, Parus ater. 
Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Vulpes 
vulpes, Martes martes, Sciurus vulgaris. 
Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăv, lipan, scobar, clean şi mreană. 
Sunt prezente de asemeni, 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips 
Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag 
sunt: Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  
Specii de faună foarte valoroase 
În ecosistemele de pădure de pe teritoriul GAL VALEA MUNTELUI trăiesc 4 specii de 
mamifere  de interes cinegetic (urs, lup, râs şi pisică sălbatică), menŃionate în Directiva 
Consiliului 92/43/CEE  (Directiva Habitate) - Specii de interes comunitar a căror 
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi care necesită o 
protecŃie strictă.  Dintre acestea, Ursus arctos şi Canis lupus sunt şi specii prioritare 
 

 
 
 
Evaluările efectivelor celor 4 specii de mamifere strict protejate, făcute în anul 2009, pe 
cele 15 fonduri de vânătoare de pe teritoriul GAL, de către AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului 
Bacău, împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare: 
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Denumire fond vânătoare Număr de exemplare/specie 
Ursus 
arctos 

Canis lupus Lynx lynx Felis silvestris 

1 Ghimeş  4 3 2 4 
2 Camenca  5 4 3 8 
3 Cotumba  3 3 2 3 
4 SulŃa 18 7 7 5 
5 Ciobănuş 16 6 4 8 
6 Nogea  4 4 3 4 
7 Geamăna  6 4 3 5 
10 SolonŃ 0 2 0 5 
11 Poduri 0 0 0 4 
13 Plopu 0 0 0 4 
14 Dărmăneşti 11 2 1 7 
15 BărzăuŃa 17 5 3 10 
16 Dofteana 27 9 3 10 
18 Larga 0 0 0 2 

TOTAL 111 49 31 79 
 
 
Diversitatea peisajului este dată de diversitatea şi spectaculozitatea morfologiei, florei şi faunei 
zonei MunŃilor Nemira 
 
 

 
 
                         Lynx lynx 
 
 
Sunt 19 specii enedemice de floră, dintre care: Achillea schiurii, Hepatica transsilvanica , 
Ranunculus carpaticus, Rubus subvillicaulis,  Saxifraga cymbalaria, Leontopodium alpinum. 

18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, Lymantrya 
Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai fecvente în pădurea de fag sunt: Orchestes fagi, 
Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.  
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     Felis sylvestris 
                                                                         

 
 

 

 
                                                    Aspecte din MunŃii Nemira 

 
 
 
 
 
 
 

Dintre speciile existente în MunŃii 
Nemira, conform convenŃiei de la 
Berna sunt protejate: 19 specii de 
mamifere, 103 specii de păsări, 9 specii 
de reptile, 12 specii de amfibieni şi 5 
specii de nevertebrate 
 
Reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, 
Vipera berus, Triturus alpestris. 
Păsări: Tetrao urogallus, Monticola 
saxatilis, Buteo buteo, Corvus corax, 
Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater. 
Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, 
Canis lupus, Cervus elaphus, Capreolus 
capreolus, Vulpes vulpes, Martes 
martes, Sciurus vulgaris. 
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Parcul Dendrologic Dofteana 
 

 
 
Când te încumeŃi să treci poarta meşteşugit lucrată, te întâmpină stilul distins, elegant, 
plin de sobrietate şi măreŃie, parcă ai păşi într-o catedrală, atmosferă creată de speciile cu  
dimensiuni impresionante, multe la vârsta de 70-100 ani, în special răşinoase, şi de aleile 
sinuoase, mărginite de molizi uriaşi. Stilul în care a fost zămislit parcul este  specific 
vremii, stilul englezesc, peisager, stil ce îŃi crează impresia de natural. 
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Arboretumul Dofteana 
prinde viaŃă între anii 
1908-1910, prin amenajarea 
unui fost islaz, care 
aparŃinea domeniului 
forestier al Creditului Funciar 
Rural Dofteana. Acest spaŃiu 
generos al plantelor 
lemnoase, constituie astăzi, 
o colecŃie ştiinŃifică 
valoroasă. 
Deşi, destul de mică ca 
suprafaŃă şi relativ tânără, 
această colecŃie de specii 
lemnoase este foarte 
valoroasă fiind o mărturie 
a modului de adaptare a 
unor specii din Asia şi 
America.  
„Minunile de la Dofteana” 
au fost create cu multă 
dragoste şi pasiune de un 
mare silvicultor, IULIU 
MOLDOVAN şi pot fi 
considerate o sinteză a 
vegetaŃiei lemnoase şi 
arbustive din mai multe 
părŃi ale lumii, constituind 
oricând o rezervă, de 
foarte multe ori de 
neînlocuit, de floră şi chiar 
faună, reprezentând 
conservarea "ex situ" a 
resurselor genetice 
forestiere. 
PoziŃia geografică 
SuprafaŃă = 24 ha 
 Longitudine:  26o32”   
 Latitudine:  46o21”                                                                    
 Altitudine: 370-430 m 
 SuprafaŃa: 34 ha 
 Subregiunea ecologică: B3 
BistriŃa Tarcău, pe teritoriul 
comunei Dofteana, la 
periferia sud-vestică a 
satului Hăghiac, la 4 km 
distanŃă de gara Dofteana  şi 
de şoseaua  naŃională Adjud 
- Comăneşti.       
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VegetaŃia naturală: şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate mijlocie – câteva        
exemplare răzlaŃe Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie 
 
 

 
 

 

Propunându-şi să atragă atenŃia către cele mai valoroase specii din mai toate 

colŃurile lumii, arboretumul a constituit, încă de la început, un centru de 

aclimatizare al speciilor exotice şi în special al speciilor exotice de interes 

forestier, dar urmăreşte să iniŃieze şi din punct de vedere estetic şi să 

contribuie totodată şi la educarea în spiritul respectului pentru natură. 

CondiŃii climatice 
Clima: continentală, caracteristică munŃilor 
cu altitudini medii, acoperiŃi de păduri. 
Temperatura medie anuală:  9,8º C 
Temperatura medie în sezon de vegetaŃie: 
15,9 º C; 
Temperatura medie în luna iulie:  21,2 º C 
Temperatura medie în luna ianuarie:   -1,9 
º C 
PrecipitaŃii medii anuale: 551 l/m2                                                                              
PrecipitaŃii în sezon de vegetaŃie: 445 
l/m2. 
CondiŃii pedologice: cambisoluri -  brune 
acide, brune eumezobazice, şi hidromorfe: 
lăcovişte, gleice. 
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 America - Liriodendron tulipifera L – 80 ani 
 
 

 
           America - Thuja plicata Don, 85 ani 
 

CompoziŃia colecŃiei        
Total taxoni:  635, din care:  

• Răşinoase - 141  
• Foioase - 494                                                         
• Flora ierbacee -  234 unităŃi 

sistematice                    
Număr taxoni periclitaŃi -   124, din 
care:  

• Răşinoase  - 14  
• Foioase  - 110  

Număr taxoni aclimatizaŃi -   28  
 
Elementul esenŃial în structura 
Arboretumului Dofteana l-a constituit 
colecŃia de răşinoase exotice, din 
diverse genuri şi familii: bradul 
grecesc, bradul de Cilicia, bradul 
argintiu, bradul de California, 
bradul argintiu japonez, un număr 
mare de chiparoşi de California, de 
ienuperi, de molizi – finlandez, 
sagalinez, coreean, siberian, 
negru, argintiu, roşu şi numeroşi 
pini – roşu japonez, de coastă, 
muraian, flexibil, de Hymalaia, 
coreean, jeffreyi, galben, roşu 
american şi nu în ultimul rând, 
duglas verde şi brumăriu, care a 
rămas un valoros reper pentru 
întregul arboretum şi astăzi. 
 
Doar aceste câteva imagini care 
reprezintă Arboretumul Dofteana,  
în diferite stări de moment, anotimp, 
din diferite colŃuri ale sale, arată că 
întâlnirea cu acesta este oricând 
atractivă, ne oferă un minim de 
cunoştinŃe despre speciile aflate în 
colecŃie, dar îşi pune amprenta şi 
asupra simŃului estetic, contribuind 
din plin la educarea în spiritul 
respectului pentru capacitatea de 
creaŃie a naturii şi a omului. 
Aceste imagini ne bucură 
deopotrivă atât ochii cât şi sufletul. 
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În jurul clădirii, care se ridică cu un deosebit pitoresc în mijlocul arboretumului, deşi fără 
prea mari pretenŃii, discretă parcă, cu patina vremii şi caractere şi forme arhitecturale 
specifice zonei şi timpului, se înalŃă specii de arbori şi arbuşti ce mângâie cu căldură 
ochiul, magnolii, brad şi molid argintiu, ienuperi columnari şi târâtori, tuie columnară şi 
globuloasă. 
.

 
 
 

 
  America - Acer saccharum Marsh + 76 ani                                  Pinus strobus L - 95 ani 
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Specii din Asia 

 
Prunus serulata Lindl. “Lannesiana” -76 ani            Carpinus japonica Bl - 33ani 
 

 
Decaisnea Fargesii Franch-introdusă 1973   Acer palmatum Thunb. “Septemlobum”1973 
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D. ANALIZA ASPECTELOR DE MEDIU 
 

Nr. 
crt. 

Aspect 
de mediu Probleme mediu 

1. Sol 

Managementul necorespunzător al apelor uzate din gospodăriile 
individuale din localităŃile aparŃinătoare comunelor unde nu  sunt reŃele 
de canalizare şi staŃii de epurare a apelor uzate 
Afectarea solului prin poluarea cu azotaŃi şi fosfaŃi, ca urmare a utilizării 
îngrăşămintelor chimice pe terenurile cultivate 
Poluarea solului cu produs petrolier din cauze naturale (afloriment) în 
comuna Dofteana şi, din cauza activităŃilor în domeniu petrolier în zonele 
Dărmăneşti şi  Dofteana  
Poluarea cu nitriŃi ca  urmare a depozitării direct pe sol a dejecŃiilor 
provenite de la creşterea animalelor şi a existentei grupurilor sanitare de 
tip uscat (puŃ absorbant)  
Poluarea solului din caza depozitelor neconforme de deşeuri (fără 
platforme impermeabilizate) de lemn (rumeguş şi coaja buştenilor), 
rezultate de la gaterele din zonă 
Poluarea solului din caza depozitării necontrolate a deşeurilor menajere 
Terenuri  degradate din cauza: eroziunii de suprafaŃă permanente,  
eroziunii de adâncime (ogaşe, ravene, torenŃi), alunecărilor active, 
prăbuşirilor, surpărilor, scurgerilor noroioase, aglomerărilor de pietriş, 
bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenŃiale. 

2. Apă 

Poluarea apei din pâraiele locale, ca urmare a evacuării apelor uzate 
menajere neepurate de la unele locuinŃe şi a scurgerilor provenite de la 
dejecŃiile de animale din grajdurile localnicilor 
Impurificarea apelor de munte în zonele cu exploatări forestiere din cauza  
trecerii  prin vad a utilajelor de exploatare şi a buştenilor  
Poluarea apelor freatice, ca urmare a activităŃilor agricole (utilizarea în 
exces a îngrăşămintelor chimice pe terenurile cultivate, creşterea 
animalelor)  
Poluarea apelor de suprafaŃă şi, afectarea  florei şi faunei acvatice, ca 
urmare a depozitării deşeurilor menajere şi a rumeguşului pe malurile, 
sau în albia minoră a cursurilor de apă 
Poluarea apei freatice şi de suprafaŃă în zona Dofteana şi  Dărmăneşti, 
ca urmare a activităŃilor petroliere: prelucrare (Rafinăria Dărmăneşti), 
extracŃie, stocare, tratare şi transport  (SC PETROM SA) 
Poluarea continuă a apelor de suprafaŃă  a dus la degradarea faunei şi 
florei acvatice, scăzând gradul de atractivitate al acestora, pentru 
activităŃi de recreere a localnicilor, ecoturism, vânătoare şi pescuit 

3. Aer 

Emisii rezultate de la arderea combustibililor pentru încălzirea locuinŃelor  
Emisii de la dejecŃiile rezultate de la creşterea animalelor în sistem 
domestic 
Emisii de la circulaŃia mijloacelor de transport (substanŃe poluante 
rezultate în urma consumului de combustibili, zgomot şi antrenarea 
particulelor de praf aflate pe carosabil)  
Emisii de la arderea în gospodăriile proprii a deşeurilor menajere şi a 
celor rezultate de la culturile vegetale   
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Lipsa eficienŃei energetice, ca urmare a faptului că locuinŃele nu sunt 
izolate termic  . 
Lipsa eficienŃei energetice, ca urmare a faptului că iluminatul stradal şi al 
locuinŃelor se face cu un consum mare de energiei ( nu sunt eficiente 
d.p.d.v. energetic ) 
Emisii de compuşi organici volatili, rezultaŃi de la staŃiile de distribuŃie 
carburanŃi  şi de la depozitele de stocare temporară a ŃiŃeiului şi gazelor  

4. Zgomot şi 
vibraŃii 

Disconfort acustic pentru populaŃia din zonele adiacente drumurilor 
comunale,  fabricilor de producere a cherestelei, căii ferate 

5. Peisajul Lipsa sau insuficienŃa spaŃiilor publice plantate, cu rol peisagistic  
Terenuri degradate şi despădurite 

6. 
Mediul 

economic 
şi social 

Infrastructura pentru educaŃie ecologică este inexistentă, atât pentru 
populaŃia adultă din zonă, cât şi, pentru întreprinzători particulari, 
societăŃi comerciale, populaŃia de vârstă şcolară, autorităŃi publice  
InsuficienŃa infrastructurii pentru practicarea  sporturilor, recreere şi 
agrement, reduce calitatea vieŃii 
Număr scăzut de întreprinderi de înaltă tehnologie  
InexistenŃa fermelor ecologice vegetale şi animale 
Nepracticarea agriculturii ecologice  
Turismul nedezvoltat în zonă (nr. scăzut de pensiuni agroturistice, 
insuficienŃa traseelor pentru drumeŃii)  
Implicare comunitară scăzută în domeniul protecŃiei mediului 
Nivel scăzut de comunicare între sectorul  public şi cel neguvernamental 
Nivel scăzut de cunoştinŃe privind legislaŃia de mediu, drepturile, 
obligaŃiile şi responsabilităŃile persoanelor fizice 
Lipsa strategiilor locale privind dezvoltarea turismului, în general, şi a 
turismului ecologic şi ştiinŃific, în special 
Resurse financiare şi materiale insuficiente pentru implementarea acquis-
ului comunitar de mediu 
Comunicare/cooperare deficitară între instituŃiile publice, administraŃia 
publică şi operatorii economici,  privind responsabilităŃile în domeniul 
protecŃiei mediului 
Insuficienta perfecŃionare a personalului cu responsabilităŃi sau activitate 
în domeniul protecŃiei mediului înconjurător 
Infrastructura insuficientă pentru absorbŃia fondurilor pentru dezvoltare 

7. 
Mediul urban 

inclusiv 
infrastruc-tura 

rutieră 

DificultăŃi de deplasare între localităŃile comunelor din cauza infrastructurii 
deficitare. Drumurile dintre localităŃi sunt balastate sau din pământ, 
absenŃa traseelor pietonale şi a pistelor de biciclete, lipsa sau starea de 
degradare a unor poduri şi podeŃe, lipsa parcărilor. 
Infrastructura de transport este insuficient dezvoltată şi modernizată, 
desfăşurarea  traficului de tranzit în perimetrul localităŃilor determină 
poluarea aerului în zonele limitrofe drumurilor şi creşterea pericolelor 
rutiere din cauza stării precare a acestora 
Grad neuniform de urbanizare şi existenŃa unor zone întinse fără  
infrastructura pentru utilităŃi 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi 
lipsa staŃiilor de epurare a apelor uzate  
Lipsa zonelor amenajate pentru recreere (parcuri) 
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8. Deşeuri 

Gestionarea şi depozitarea  necorespunzătoare a dejecŃiilor de la 
animale 
Gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor din lemn, 
rezultate atât de la exploatarea cât şi de la prelucrarea lemnului  
Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere 

9. Flora şi 
fauna 

Afectarea echilibrului ecologic ale unor  ecosisteme forestiere, ca urmare 
a exploatării necontrolate a masei lemnoase din fondul forestier sau din 
afara acestuia 
Pescuitul necontrolat în apele de munte   

10. 

Pericole 
generate 

de 
catastrofe, 
fenomene 
naturale şi 
antropice 

Mari suprafeŃe de terenuri şi gospodării sunt expuse riscului inundaŃiilor 
din cauza lipsei sau insuficienŃei lucrărilor hidrotehnice de apărare 
împotriva inundaŃiilor 
Amplificarea efectelor viiturilor şi inundaŃiilor datorită exploatării unor 
suprafeŃe împădurite, fără respectarea regimului silvic 
DificultăŃi în atenuarea efectelor secetei  
Intensificarea fenomenului de eroziune şi degradare a solurilor 
Lipsa unui sistem eficient de monitorizare la nivel judeŃean şi naŃional 

 

 

 

 

 

Terenuri degradate  
 
Tăierea unor păduri în ras, în general, şi a celor de pe terenuri a căror pante au înclinarea mai 
mare de 15° este una din cauzele majore a dezechilibrelor care au condus la perturbarea 
regimului hidric şi al precipitaŃiilor, indundaŃii, secetă.  
Utilizarea defectoasă a terenurilor agricole prin cultivarea plantelor prăşitoare pe terenuri în 
pantă, precum şi, modul de executare a lucrărilor agricole sunt alte cauze care au contribuit la 
degradarea terenurilor, degradare care este concretizată în:  eroziune de suprafaŃă şi de 
adâncime (ogaşe, ravene, torenŃi), alunecări active, prăbuşiri, surpări, scurgeri noroioase, 
aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş şi depozite de aluviuni torenŃiale. 
 
 
 
Terenuri degradate de pe teritoriul GAL Valea Muntelui  
 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

SuprafeŃe de terenuri degradate (ha) 
Alunecări de 

teren 
Inundabile Băltiri ape 

în sol 
SuprafeŃe 

amendabile 
Soluri 

gleizate 
Ghimeş 1850 5 3432 2820 55 
Palanca  1371 66 1586 1416 45 
Agăş  2628 104 2965 2601 75 
Brusturoasa  1132 74 1281 614 125 
Dărmăneşti  1791 409 3062 2583 446 

Dofteana  1344 138 1621 1562 2 
Poduri 2247 132 2259 786 124 
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Terenuri agricole – tipuri de sol 
 
 

Comuna 
TOTAL 

SUPRAFAłĂ 
(ha) 

TOTAL  
CARTAT 

(ha) 
LS RS AS EN CZ FZ RZ EC DC EL 

Ghimeș 16443 8073 305 299 145 - - - - 2378 2326 - 
Palanca  9301 4156 373 566 146 - - - - 910 1260 - 
Agăș  21040 7669 419 429 175 - - - - 2845 2208 - 
Brusturoasa  10990 2832 204 425 96 - - - - 356 748 - 
Dărmănești  270043 6529 80 379 724 10 - 133 - 850 550 398 
Dofteana  17397 4376 94 1148 354 2 - 53 - 849 61 630 
Poduri 7271 4815 50 922 540 - - 176 - 165 - 1270 

 
 

Comuna 
TOTAL 

SUPRAFAłĂ 
(ha) 

TOTAL  
CARTAT 

(ha) 
LV AL PP PD CD PS VS GC SG ER 

Ghimeș 16443 8073 870 107 1000 355 33 - - - 255 - 
Palanca  9301 4156 208 50 228 149 45 - - - 159 62 
Agăș  21040 7669 800 118 212 180 - - - - 268 15 
Brusturoasa  10990 2832 419 45 270 150 29 - - - 90 - 
Dărmănești  270043 6529 2622 67 659 43 - - - 14 - - 
Dofteana  17397 4376 1970 165 - 28 - - - - 12 10 
Poduri 7271 4815 1265 44 - - - - - 23 - 60 

 
 
 
 

Clasele de calitate ale solurilor/NB 
 

Localitate 
TOTAL 

AGRICOL 
(ha) 

TOTAL 
CARTAT 

(ha) 
I II III IV V 

Ghimeș 7563 8073 - - 1102/43 5488/26 973/11 
Palanca  4132 4156 - 92/63 560/44 2998/26 482/13 
Agăș  7380 7669 - 425/64 2069/46 3511/29 1375/14 
Brusturoasa  2706 2832 - 228/65 890/46 1079/28 509/13 
Dărmănești  6431 6529 139/83 623/68 2290/50 2663/30 716/14 
Dofteana  4115 4376 - 140/64 1291/47 2003/30 681/15 
Poduri 4721 4815 32/83 549/66 1412/49 2281/31 397/14 

 
 
 

Eroziune de suprafaŃă şi colmatare 
 

 
 

COMUNA 

EROZIUNE COLMATARE 
 

TOTAL 
ERODAT 

(ha) 

 
DIN CARE  

TOTAL 
COLMATAT 

 
DIN CARE 

I II III IV V SLABĂ MODESTĂ 
PUTERNICĂ ȘI 

FOARTE 
PUTERNICĂ 

Ghimeș 1270 1200 70 - - - - - - - 

Palanca  1752 1610 80 - 62 - - - - - 

Agăș  2031 1910 106 - - 15 - - - - 

Brusturoasa  890 812 78 - - - 60 - 60 - 

Dărmănești  3436 2841 351 244 - - 16 16 - - 

Dofteana  2918 1421 902 585 10 - - - - - 

Poduri 2990 2121 505 342 22 - - - - - 
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Eroziune de adâncime 

 
COMUNA TOTAL AFECTAT ȘIROIRI ȘI RIGOLE OGAȘE RAVENE 

Ghimeș 1205 70 1100 35 
Palanca 1515 880 610 25 
Agăș 2979 54 2900 25 
Brusturoasa 1184 78 1100 6 
Dărmănești 764 - 764 - 
Dofteana 716 585 120 11 
Poduri 775 54 721 - 

 
 
 
 

ReacŃie şi aprovizionare cu N, P, K 
 

COMUNA SUPRAFAȚA (ha) REACȚIA 
TOTALĂ AGRICOLĂ PA MA SA N SAL ALC 

Ghimeș 16443 7563 1150 3789 1906 204 514 - 
Palanca  9301 4132 256 2401 1000 260 215 - 
Agăș  21040 7380 406 4029 2140 118 687 - 
Brusturoasa  10990 2706 170 1356 901 41 238 - 
Dărmănești  27043 6431 945 3029 1055 463 939 - 
Dofteana  17397 4115 411 1953 1512 134 105 - 
Poduri 7271 4721 42 1133 1629 486 1431 - 

 
 

 

 

COMUNA SUPRAFAȚA (ha) APROVIZIONARE FOSFOR APROVIONARE POTASIU 
TOTALĂ AGRICOLĂ FS SL MO BU FBU SL SL SL N 

Ghimeș 16443 7563 3925 2163 855 529 91 1603 1603 1603 204 
Palanca  9301 4132 1277 2335 380 140 - 789 789 789 260 
Agăș  21040 7380 2893 3476 657 303 51 1572 1572 1572 118 
Brusturoasa  10990 2706 779 1450 216 179 82 538 538 538 41 
Dărmănești  27043 6431 2743 2433 673 470 112 1783 1783 1783 463 
Dofteana  17397 4115 1782 1407 675 173 78 609 609 609 134 
Poduri 7271 4721 1520 1256 954 666 325 - - - 486 
 

 

 

 

COMUNA SUPRAFAȚA (ha) APROVIZIONARE CU AZOT APROVIZIONARE CU HUMUS 
TOTALĂ AGRICOLĂ MO SL MO SL MO SL MO SL 

Ghimeș 16443 7563 2549 4712 2549 4712 2549 4712 2549 4712 
Palanca  9301 4132 1789 1843 1789 1843 1789 1843 1789 1843 
Agăș  21040 7380 2435 4303 2435 4303 2435 4303 2435 4303 
Brusturoasa  10990 2706 831 1431 831 1431 831 1431 831 1431 
Dărmănești  27043 6431 1943 4266 1943 4266 1943 4266 1943 4266 
Dofteana  17397 4115 1387 2560 1387 2560 1387 2560 1387 2560 
Poduri 7271 4721 2422 2167 2422 2167 2422 2167 2422 2167 
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Aspecte afloriment Dofteana 
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D.1.1. Resurse naturale 

 

În comuna Palanca  există izvoare cu ape sulfuroase, aflate în zonele pâraielor:  Sant, Ciocan,  
Ilioaiei. 
Localnicii susŃin că în Satul Popoiu, în punctul “La Stânca” (Balcanu), a fost o baie populară, 
proprietate a moşierului Ghica care, în timpul războaielor a fost distrusă. După 1989 s-au făcut 
investigaŃii de către un Institut de Cercetări de specialitate, din Bucureşti, ajungându-se la 
concluzia că aceste ape au proprietăŃi similare apelor de la Băile Felix, dar, nu s-au  găsit 
fondurile necesare pentru realizarea investiŃiei. 
 

Resursa naturală Localizare PosibilităŃi de valorificare 
Diversitatea peisajului (diversitatea 
formaŃiunilor geomorfologice - 
Muntele Nemira, Depresiunea 
Dărmăneşti, văi, lunci, stâncării) şi 
biodiversitatea zonei (situri Natura 
2000, arii naturale protejate de 
interes naŃional, ecosisteme 
complexe şi foarte diverse: tipuri de 
habitate, specii de plante şi animale 
protejate, inclusiv la nivel comunitar, 
habitate şi specii prioritare) 

 
Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

 
ECOTURISM – formă durabilă de 
turism bazată pe natură, care 
furnizează oportunităŃi vizitatorilor 
pentru a învăŃa şi înŃelege natura 
şi mediul cultural, precum şi, 
importanŃa conservării 
biodiversităŃii şi a culturii locale. 

Fauna sălbatică (specii: urs, lup, 
râs, pisică sălbatică, căprior, cerb, 
mistreŃ, cocoş de munte) 

 
 
 
 
 
 
Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

VÂNĂTOARE şi TURISM  ÎN 
NATURĂ generate de dorinŃa 
pentru noutăŃi, curiozităŃi, de 
cercetare, şi înglobează toate 
formele de turism (de masă, de 
aventură, cultural, ecoturismul) 
în care sunt folosite resursele 
naturale: 
-  Vizite pentru observarea  
    caracteristicilor importante ale 
    vieŃii sălbatice  (păsări,  
    mamifere, migraŃii, peisaje,  
    specii rare); 
-  DrumeŃii; 
-  Sporturi specifice cadrului  
   natural; 
-  ActivităŃi şi experienŃe inedite  
   total dependente de natură.  

Produsele ecologice accesorii 
pădurii (fructe de pădure, ciuperci, 
plante medicinale, plante aromatice, 
etc.) 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

Recoltarea, achiziŃia, 
prelucrarea, valorificarea, 
certificarea şi etichetarea 
produselor ecologice    

 
Păşunile şi fâneŃele naturale de 
mare valoare 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

ObŃinerea, prelucrarea, 
valorificarea, certificarea şi 
etichetarea produselor animale 
ecologice    
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Pietriş şi nisip Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL  

 
ExtracŃie şi valorificare în 
construcŃii 

 
Apele de suprafaŃă (Trotuş, Uz, 
BărzăuŃa, Izvorul Alb, Groza, Izvorul 
Negru, Dofteana,  Ciunget, etc.) 

Toate unităŃile 
administrativ 
teritoriale  care 
formează GAL 

 
Valorificarea ihtiofaunei şi 
înfiinŃarea păstrăvăriilor  

 
Izvoare cu efecte terapeutice 

Comunele: 
Ghimeş, 
Brusturoasa, 
Agăş Palanca,  
Dofteana 

Amenajare şi valorificare pentru 
tratarea unor afecŃiuni şi 
agrement 

Resurse ale subsolului  (gaze 
naturale, petrol) 

Dofteana, 
Dărmăneşti, 
Poduri 

ExtracŃie, prelucrare, valorificare 

 
 

E. ANALIZA SWOT 

 

Politica Uniunii Europene în domeniul mediului înconjurător, aşa cum se regăseşte în Tratatul 
ComunităŃii Europene, este orientată spre dezvoltarea durabilă a sistemelor socio-economice, 
prin includerea protecŃiei mediului în politicile sectoriale comunitare. Realizarea acestui obiectiv 
presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate şi respectarea principiilor 
fundamentale în domeniu: „poluatorul plăteşte”, „răspunderea poluatorului pentru paguba 
produsă”, „combaterea poluării la sursă”, „împărŃirea responsabilităŃilor între toŃi operatorii 
economici şi actorii locali”,  la nivel local, regional şi naŃional. 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Cadrul natural local  

• PoziŃie geografică avantajoasă 
• Varietatea şi complexitatea formaŃiunilor 

geomorfologice 
• Biodiversitate complexă, valoroasă şi cu 

aspect peisagistic deosebit (diverse tipuri 
de habitate, peste 1400 specii de floră şi 
numeroase specii de faună) 

• Zonă montană ca resursă complexă 
(păduri, minereuri, ape, fond cinegetic, 
peisaje, calitatea mediului) 

• Calitatea deosebită a produselor ecologice 
care se pot obŃine din produsele accesorii 
pădurii şi din creşterea animalelor 

• ReŃea hidrografică bogată, cu potenŃial 
energetic 

Cadrul natural local  
• Insuficienta cunoştere a valorii 

deosebite a bunurilor naturale din 
zonă 

• Ignorarea imensului potenŃial 
pentru practicarea turismului în 
natură (ecoturismul, agroturismul, 
turismul de masă, de aventură, 
cultural) 

• ReŃea hidrografică neuniform 
distribuită 

• Fenomene naturale extreme: 
alunecări de teren, inundaŃii, 
secetă, etc. 

• SuprafaŃa mare a terenurilor cu 
productivitate slabă  
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• Lipsa unui centru de informare şi 
promovare a bunurilor naturale 
oferite de zonă 

• Lipsa infrastructurii pentru 
valorificarea produselor accesorii 
pădurii 

Zone protejate 
• 3 arii naturale protejate de interes naŃional; 
• 2 situri Natura 2000 
• Numeroase specii de floră şi faună 

protejate la nivel comunitar şi naŃional 
• 4 specii de faună prioritare 
• Parcul Dendrologic Dofteana 

Zone protejate 
• Necunoaşterea valorii deosebite a 

obiectivelor de conservare a celor 5 
arii naturale protejate 

• Necunoaşterea  importanŃei şi 
valorii deosebite a speciilor de floră 
şi faună protejate la nivel comunitar 
şi naŃional 

OPORTUNITĂłI RISCURI 
• Suport legislativ şi financiar U.E.  
• Implicarea autorităŃilor locale ( Consiliul 

JudeŃean, Prefectură) în realizarea unor 
proiecte de interes judeŃean: extindere şi 
modernizare reŃele de apă-canal, 
extinderea infrastructurii în mediul rural, 
amenajarea unor zone libere, etc. 

• Creşterea interesului autorităŃilor locale în 
promovarea de parteneriate în vederea 
protecŃiei mediului 

• ExistenŃa unei structuri instituŃionale la 
nivel regional 

• Reducerea activităŃii marilor agenŃi 
economici şi creşterea ponderii IMM ca 
premiză pentru susŃinerea dezvoltării 
durabile 

• Posibilitatea accesării unor fonduri cu 
cofinanŃare internaŃională, pentru proiecte 
care vizează îmbunătăŃirea calităŃii 
mediului, în general,  şi a naturii, în special  

 

• Insuficienta corelare a legislaŃiei de 
mediu cu legislaŃia din alte domenii 

• Implementare deficitară a 
legislaŃiei, datorită precarităŃii 
situaŃiei economice  

• Instabilitatea structurilor 
administrative,  guvernamentale 

• InsuficienŃa fondurilor destinate 
protecŃiei mediului 

• InsuficienŃa educaŃiei ecologice şi 
lipsa conştientizării importanŃei 
considerentelor de mediu 

• ExistenŃa unor zone predispuse la 
dezastre naturale (alunecări de 
teren, inundaŃii, eroziunea solului) 

• DificultăŃi în susŃinerea costurilor de 
investiŃie a proiectelor în domeniul 
infrastructurii de mediu 

• Costuri ridicate pentru conformarea 
cu standardele europene privind 
folosirea celor mai bune tehnologii 
disponibile 

• IneficienŃa investiŃiilor pe termen 
scurt şi mediu pentru reducerea 
riscurilor de dezastre naturale care 
pot provoca pagube materiale şi 
umane 

• DificultăŃi în finanŃarea proiectelor 
generatoare de venituri 
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F. PROPUNERI DE PROIECTE DE DEZVOLTARE 

Nr. 
crt. 

Factor 
de 

mediu 
Proiecte propuse Justificarea măsurii 

1 Apa 

 
Introducerea sistemului centralizat 
de alimentare cu apă în localităŃile 
comunelor 

Consumul de apă din surse individuale 
care nu sunt monitorizate d.p.d.v. al 
calităŃii şi care poate fi  
necorespunzătoare (încărcată cu nitriŃi, 
nitraŃi, microbiologic, etc.)  

 
Eliminarea evacuărilor 
necontrolate de ape menajere  
uzate, dejecŃii de la grajdurile 
aferente gospodăriilor  

Evacuarea apelor uzate menajere se 
face în puŃuri absorbante, grupurile 
sanitare sunt de tip uscat, dejecŃiile de la 
animalele sunt depozitate direct pe sol, 
în unele situaŃii în apropierea unor surse 
de apă de suprafaŃă sau subterane 
(fântâni), existând riscul poluării acestora 

Introducerea sistemelor 
centralizate de colectare, 
evacuare şi epurare a apelor 
uzate   

 
Eliminarea surselor potenŃial poluatoare 
a apelor subterane şi de suprafaŃă  

Identificarea şi cartarea zonelor 
protejate: 
• zone de protecŃie pentru 

captările de apă destinate 
potabilizării;  

• zone pentru protecŃia speciilor 
acvatice importante din punct 
de vedere economic şi/sau 
ecologic;  

• zone vulnerabile la nitraŃi;  
• zone naturale amenajate 

pentru îmbăiere  

- PuŃurile (fântânile) nu au zone de 
protecŃie sanitară existând riscul 
infestării acestora  
- Reducerea şi/sau dispariŃia unor specii 
acvatice (păstrăv) din unele râuri şi 
pâraie din zonă,  din cauza poluării 
apelor ca urmare a emisiilor de ape 
uzate, depozitării deşeurilor menajere,   
a rumeguşului, spălării obiectelor 
casnice,  etc. 
- Nu sunt zone amenajate pentru 
îmbăiere  

 
 
Amenajarea cursurilor de apă şi 
realizarea unor sisteme de 
avertizare-alarmare sonoră a 
populaŃiei şi a obiectivelor din 
zonele potenŃial afectate  

Sunt zone inundabile din cauza 
neamenajării cursurilor de apă:  
- Palanca, pâraiele: Cuchiniş, Huşca, 
Ponciş, Gloambeş, Podiş Popoiu, 
MoneguŃa, Ardeleni Trotuş, Ciugheş, 
Lupu; 
- Agăş: râul Trotuş, pâraiele Seaca şi  
Drăcoiu, la vărsarea în râul Trotuş; 
pâraiele Şugura, SulŃa,  DelniŃa, Ursului, 
Pietrosu şi Coşnea care adună apele de 
pe versanŃi; pâraiele: Goioasa, Grohot, 
Ilinceni, Burlacului, Foroja, Tulburatu; 
- Dărmăneşti - râul Trotuş cu afluenŃii: 
Plopu, Dărmăneasca, Păgubeni şi Uz. -- 
- Pârâul Uz şi afluenŃii săi: Sălătruc, 
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Dealul Mare, Izvorul Negru, Schendre, 
Chitici, Şindriliei şi Dogarului; 
- Brusturoasa, pâraiele: Toneni, Corbului, 
Ursului,  ToderiŃeni, Horoaia Mică, 
Ciotloşeni, Cuchiniş; 
- Dofteana: râul Trotuş şi pâraiele 
Dofteana şi Larga. 

Desfăşurarea cursurilor de 
pregătire pentru  fermieri  şi mici  
producători agricoli, cu scopul 
implementării codului bunelor 
practici agricole şi pentru 
realizarea obiectivelor menŃionate 
în Directiva privind nitraŃii  

Aplicarea unor noi practici agricole, 
bazate pe cele mai avansate cunoştinŃe 
ştiinŃifice în domeniul tehnologiilor, mai 
ales a celor ecologic viabile este o 
cerinŃă majoră a promovării agriculturii 
durabile 

2 Sol 

 
 
Împădurirea terenurilor degradate  
folosind specii de arbori 
caracteristici zonei, în vederea 
reabilitării ariilor degradate 

PrezenŃa pădurii imprimă o notă 
caracteristică multor zone climatice iar 
defrişarea ei masivă duce la schimbări 
radicale ale: reliefului, regimului termic şi 
hidric, solurilor, deci, la modificarea 
pronunŃată a mediului în ansamblu. Rolul 
deosebit de mare pe care îl are pădurea 
în evoluŃia reliefului, în formarea 
însuşirilor stratului de aer de lângă sol şi 
a solului însuşi, precum şi, în 
conservarea acestora de-a lungul unor 
perioade lungi de timp, sunt suficiente 
motive pentru a înŃelege necesitatea 
extinderii suprafeŃelor împădurite. 

ÎmbunătăŃirea managementului 
deşeurilor agricole   

ÎmbunătăŃirea calităŃii solului şi retenŃiei 
apei în sol 

Crearea habitatelor de pajişti şi a 
peisajelor de tip mozaic în cadrul 
zonelor dominate de terenuri 
arabile 

Reducerea suprafeŃelor de teren agricol, 
şi în special a celor supuse riscului 
pierderii nutrienŃilor şi/sau de eroziunii 

Practicarea unei agriculturi 
(cultura plantelor şi creşterea 
animalelor) cu respectarea 
condiŃiilor agrotehnice, în raport cu 
înclinarea pantei  şi calitatea 
solului 

 
Pentru reducerea feneomenului de 
eroziune a solului şi menŃinerea 
suprafeŃelor cu potenŃial agricol 

ÎnfiinŃarea de perdele forestiere, 
benzi tampon şi benzi filtru pentru 
a reduce eroziunea cauzată de 
ape şi vânt  

Reducerea eroziunii solului şi a poluării  
aerului  

DesfiinŃarea şi ecologizarea 
suprafeŃelor cu depozitări 
necontrolate de deşeuri din lemn, 
rezultate de la  prelucrarea 
lemnului  

Pentru eliminarea acestui factor de 
poluare a solului, apelor, florei şi faunei 
acvatice  
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Dezvoltarea plantaŃiilor de 
biomasă  
 

InexistenŃa unor surse de energie 
regenerabilă 

Consolidarea sistemelor 
tradiŃionale durabile privind 
utilizarea păşunilor – proiecte 
demonstrative 

Pentru păstrarea calităŃii păşunilor 
valoroase şi refacerea celor degradate 

ProtecŃia şi/sau reabilitarea 
vegetaŃiei forestiere  din afara 
fondului forestier 

Pentru protecŃia solului şi refacerea 
ecosisitemelor complexe şi stabile 

ProtecŃia şi/sau reabilitarea 
vegetaŃiei forestiere  din fondul 
forestier  

Asigurarea managementului durabil  al 
pădurilor şi altor suprafeŃe împădurite 

ÎmbunătăŃirea sănătăŃii pădurilor,  
monitorizare, evaluare, practici de 
recoltare durabile, instituirea 
loturilor de pădure comunitară  

Pentru asigurarea combustibilului 
lemnos, ca alternativă la pădurile 
naturale şi suprafeŃele împădurite 

Monitorizarea terenurilor agricole  
privind nivelul de nutrienŃi din sol 
şi cantităŃile de îngrăşăminte 
aplicate, realizarea unei  reŃele  de 
informatizare între factorii de 
monitorizare şi control  

Dotările laboratoarelor privind prelevarea 
probelor şi efectuarea analizelor sunt 
insuficiente 

 
 
Stabilizarea versanŃilor, a zonelor 
cu alunecări de teren din 
apropierea căilor de acces – 
drumuri, locuinŃe, zone cu eroziuni  

- Agăş: SulŃa - şesul SulŃii (zona drumului 
comunal), zona de pădure - punctul “La 
Sonde”, zona islazului comunal; 
- Goioasa, în zonele pâraielor: Foroja, 
Grohot şi Tulburatu;  
- Cotumba: zona “La răchiŃi”, pr. Drăcoiu 
- zona “La  Burlacu”,  pr. Şugura - zona 
“NeguŃoiu  Zaharia” 
- Dărmăneşti: Trupul Lapoş ,Trupul 
Plopu; 
 – Păgubeni: Trupul Chitici – Schendre. 

AchiziŃionarea de utilaje de 
manipulare şi administrare a 
îngrăşămintelor organice naturale 

Administrarea necontrolată a 
îngrăşămintelor organice naturale 
(manual)  

3 Aer 

Introducerea sistemelor  ecologice 
de producere a energiei 
regenerabile  (panouri solare, 
eoliene, microhidrocentrale, 
centrale termice şi electrice  pe 
bază de biomasă, biogaz, energie 
geotermală) în locuinŃe şi în 
instituŃii publice  

Dezvoltarea  surselor alternative de 
energie (solară, eoliană, geotermala, 
biogaz ,  biomasa), pentru uz casnic, 
industrial, în instituŃiile publice, vor duce 
la protejarea mediului înconjurător, la  
creşterea calităŃii vieŃii, respectiv, 
reducerea cheltuielilor  

Introducerea unui sistem de 
iluminat public cu un consum 
redus de energie (fotovoltaice, 
iluminat „rece” şi alte forme)  

Reducerea poluării prin consumul redus 
de energie electrică, scăderea 
cheltuielilor şi creşterea calităŃii vieŃii   
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ActivităŃi de conştientizare şi 
dezvoltare a capacităŃii privind 
producŃia şi utilizarea surselor 
regenerabile de energie: pachete 
informative, materiale de instruire, 
sesiuni de instruire pentru factorii 
interesaŃi la nivel local (operatori 
economici, profesori, autorităŃi 
publice locale, etc.)  

 
 
 
Sunt insuficient diseminate şi cunoscute 
informaŃiile referitoare la posibilităŃile de 
utilizare a energiei regenerabile şi 
avantajele acesteia   

Modernizarea drumurilor 
neasfaltate în vederea reducerii 
emisiilor de pulberi 

Doar o parte din drumuri sunt asfaltate, 
astfel că, în perioadele secetoase şi cu 
vânt cresc emisiile de pulberi afectând  
calitatea vieŃii şi sănătatea populaŃiei din 
zonă  

Izolarea termică a locuinŃelor şi a 
clădirilor instituŃiilor, pentru 
reducerea emisiilor rezultate de la 
arderea combustibililor 

Reducerea poluării prin reducerea 
cantităŃii emisiilor rezultate de la arderea 
combustibililor, creşterea calităŃii vieŃii 
prin reducerea costurilor şi asigurarea 
confortului termic. 
Reducerea volumului de masă lemnoasă 
extrasă din păduri şi utilizată pentru 
încălzirea locuinŃelor 

ÎnfiinŃarea perdelelor forestiere de-
a lungul drumurilor comunale, 
judeŃene  

Limitarea  emisiilor de poluanŃi de la 
autovehicule şi a pulberilor rezultate din 
trafic  

4 Deşeuri 

AchiziŃionarea unor staŃii   de 
compostare a deşeurilor  
biodegradabile  

Reducerea poluării rezultate din 
depozitarea necorespunzătoare a 
deşeurilor, din arderea deşeurilor 
vegetale, creşterea calităŃii solului prin 
amendarea cu compost ecologic, 
eventual, obŃinerea unor venituri  prin 
valorificarea compostului  

Dezvoltarea unor  investiŃii în 
vederea valorificării deşeurilor din 
lemn 

Reducerea poluării solului prin  
depozitari necontrolate de deşeuri din 
lemn,  eventual, obŃinerea unor venituri  
prin valorificarea acestora  

Realizarea unui sistem controlat 
de depozitare şi de valorificare a 
dejecŃiilor rezultate din creşterea 
animalelor în gospodăriile proprii  

Limitarea poluării rezultate din 
depozitarea necorespunzătoare a 
dejecŃiilor, creşterea calităŃii solului prin 
amendarea cu compost ecologic, 
eventual, obŃinerea unor venituri  prin 
valorificarea acestora  

5 Flora şi 
fauna 

MenŃinerea resurselor de pajişte 
prin aplicarea practicilor agricole 
durabile 

Sistemele extensive de utilizare a 
pajiştilor seminaturale să fie susŃinute 
îndeajuns pentru a putea face faŃă 
competiŃiei atât cu sistemele agricole 
intensive cât şi într-un context mai larg, 
cu alte activităŃi economice emergente 
cu care se vor afla în competiŃie. 
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Folosirea practicilor tradiŃionale în 
agricultură, pentru întreŃinerea şi 
exploatarea pajiştilor, fâneŃelor, 
stimularea măsurilor  de 
agromediu   

Există riscul abandonului cauzat de 
declinul sistemelor agricole tradiŃionale 
cu Înaltă Valoare Naturală şi a modelelor 
asociate de păşunat/cosit, în timp ce 
suprapăşunatul, cultivarea sau 
dezvoltarea fizică inadecvată a 
infrastructurii, locuinŃelor, pot duce la 
distrugerea pajiştilor valoroase 

Realizarea de marcaje, poteci, 
platforme de observare şi centre 
de informare, pentru utilizarea 
durabilă a bunurilor naturale din 
zonă 

Lipsa acestora poate duce la degradarea 
ecosistemelor cu deosebită valoare 
ecologică 

AcŃiuni de protecŃie şi conservare 
a speciilor de floră şi faună 
prioritare la nivel naŃional şi 
comunitar, şi a habitatelor 
acestora  

În zonă sunt specii de floră şi faună 
deosebit de valoroase. 
Specii de floră: 
-   a căror areal de răspândire este unic 
în Europa -  Saxifraga cymbalaria; 
-  19 specii endemice, dintre care:  
Achillea schiurii, Hepatica ranssilvanica, 
Ranunculus carpaticus, Rubus 
subvillicaulis,  Saxifraga cymbalaria, 
Leontopodium  alpinum. 
Specii de faună:  
-  18 specii endemice (nevertebrate), 
dintre care: Ips Typographus, Lymantrya 
Monacha, Cecidomya pini. Insectele mai 
frecvente în pădurea de fag sunt: 
Orchestes fagi, Phylapsis fagi, 
Carpocapsa grossana;  
-  reptile şi amfibieni: Lacerta vivipara, 
Vipera berus, Triturus alpestris; 
-  păsări: Tetrao urogallus, Monticola 
saxatilis, Buteo buteo, Corvus corax, 
Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater; 
-  mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, 
Canis lupus, Cervus elaphus, Capreolus  
capreolus, Vulpes vulpes, Martes 
martes,  Sciurus vulgaris. 

Reintroducerea în ecosistemul din  
care au dispărut, ca urmare a 
vânatului, a speciei Tetrao tetrix 
(cocoşul de mesteacăn) 

Specie de o deosebită frumuseŃe, 
declarată monument al naturii la nivel 
naŃional şi care a fost prezentă în MunŃii 
Nemira  

Inventarierea şi evaluarea cu 
ajutorul tinerilor localnici, inclusiv a 
celor de vârstă şcolară (cercetare 
participativă), a biodiversităŃii  
ecosistemelor din zonă şi 

 

Pentru cunoaşterea acestor valori 
naturale, pentru înŃelegerea importanŃei 
lor pentru dezvoltarea durabilă a zonei, 
pentru formarea deprinderilor şi 
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informarea acestora, cu scopul 
cunoaşterii importanŃei utilizării 
durabile a acestor resurse 
tradiŃionale 

sentimentelor prietenoase faŃă de natură 

Reabilitarea terenurilor de pe 
versanŃi cu pante mai mari de 15º,  
prin utilizarea metodelor 
tradiŃionale durabile de amenajare 
în terase şi gospodărire a apelor 

 
 
Pentru reinstalarea ecosistemelor 
specifice  

Instituirea regimului special de 
protecŃie şi conservare pentru 
zonele cu ihtiofaună în care 
efectivele populaŃiilor 
caracteristice zonei sunt în declin, 
şi managementul durabil al 
acestor ecosisteme  

 
Reducerea dramatică a populaŃiilor unor 
specii de peşti din  apele curgatoare  din 
zonă din lacul de acumulare Valea 
Uzului  

Repopularea apelor cu specii de 
peşti a căror populaŃii a scăzut 
dramatic şi înfiinŃarea fermelor 
piscicole şi valorificarea 
produselor acestora  

- Pentru a asigura condiŃiile refacerii 
populaŃiilor speciilor de peşti 
caracteristici apelor din zonă; 
- Sunt condiŃii favorabile înfiinŃării 
fermelor piscicole; 
-  În zonă, numărul fermelor piscicole 
este scăzut; 
-  Creşterea calităŃii vieŃii.  

6 

Mediul 
econo-
mic şi 
social 

Studii pentru valorificarea durabilă 
a resurselor naturale ale pădurii 

Nu sunt studii în acest domeniu 

ÎnfiinŃarea operatorilor economici 
de profil, pentru achiziŃionarea, 
prelucrarea şi desfacerea 
produselor accesorii pădurii (fructe 
de pădure, ciuperci, plante 
medicinale, plante aromate, 
seminŃe, etc.)  

Valoarea deosebită a acestor resurse dă 
posibilitatea certificării şi etichetării 
produselor ecologice obŃinute, domeniu 
care poate contribui la dezvoltarea 
economică a zonei  

Elaborarea şi editarea cărŃilor de 
identitate locală, a studiilor cu 
privire la activităŃile tradiŃionale, 
acŃiuni şi produse ce urmează a fi 
valorificate  

Promovarea activităŃilor şi produselor 
locale tradiŃionale 

Construirea unor centre turistice, 
cu rol de informare şi promovare a 
valorilor naturale şi tradiŃionale din 
zonă 

Promovarea şi valorificarea bunurilor 
naturale şi tradiŃionale din zonă, cu 
scopul creşterii calităŃii vieŃii localnicilor 

Punerea în valoare a zonelor 
naturale de interes turistic prin 
realizarea infrastructurii necesare 
ecoturismului (locuri de campare, 
căi de acces, iluminat, 
observatoare, refugii, etc.)  

Dezvoltarea ecoturismului în zonă 
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Training:  furnizarea unor cursuri 
de informare, cunoaştere, formare 
a deprinderilor şi sentimentelor 
prietenoase faŃă de natură, cu 
scopul valorificării durabile a 
resurselor zonei  

Formarea  deprinderilor şi sentimentelor 
prietenoase faŃă de natură şi 
valorificarea durabilă a bunurilor naturale 
din zonă 

Valorificarea izvoarelor naturale  
(apă plată) 

Dezvoltarea economică a zonei 

Valorificarea apelor naturale cu 
proprietăŃi terapeutice  în vederea 
înfiinŃării  unei zone  balneo-
terapeutice (ape sulfuroase) 

Dezvoltarea turismului balnear  

InvestiŃii în serviciile de dezvoltare 
locală (întreŃinerea spaŃiilor verzi, 
deszăpezire, curăŃarea străzilor, 
etc.)  

Nu sunt asigurate aceste servicii  

InvestiŃii în servicii pentru situaŃii 
de urgenŃă (dotarea cu 
echipamentele necesare)  

Pentru asigurarea condiŃiilor privind 
luarea măsurilor de apărare a vieŃii şi 
bunurilor împotriva incendiilor şi a 
dezastrelor naturale 

Renovarea centrelor civice 
(parcări, pieŃe, târguri, spaŃii verzi, 
spaŃii de recreere, locuri de joacă 
pentru copii)  

Creşterea calităŃii vieŃii  

 
 
 
 
 
 
Instruiri în domeniul accesării 
fondurilor UE, educaŃie 
antreprenorială şi instruire, 
incubatoare rurale pentru afaceri, 
fonduri de garantare şi împrumut, 
sprijin pentru start-up-uri 

- Instruirea persoanelor cu 
responsabilităŃi în gestionarea fondurilor 
comunitare, element esenŃial pentru 
dezvoltarea durabilă a zonei.  
- Creşterea flexibilităŃii pentru adaptarea 
în timp util a metodologiei de accesare a 
fondurilor europene, conform noilor 
reglementari.  
- PerfecŃionarea continuă reprezintă 
garanŃia obŃinerii rezultatelor bune în 
domeniul managementului fondurilor 
externe. 
Având în vedere dificultăŃile întâmpinate 
de noile state membre în gestionarea 
fondurilor structurale, pregătirea în acest 
domeniu determină simplificarea şi 
eficientizarea procedurilor de obŃinere şi 
administrare a fondurilor structurale. 

Dezvoltarea pepinierelor şi serelor 
ecologice 

Tehnologiile relativ dificile, dar mai ales 
lipsa culturilor de plante mamă şi a 
personalului calificat, face ca numărul 
producătorilor să fie relativ mic, astfel că,  
se menŃine practica importului puieŃilor 
ornamentali 

Dezvoltarea agriculturii ecologice,  - Producerea de  hrană mult mai curată, 
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crearea unei mărci proprii mai potrivită metabolismului organismului 
uman, dar în deplină corelaŃie cu 
conservarea şi dezvoltarea mediului, în 
respect faŃă de natură şi legile ei.  
- Unul dintre principalele scopuri ale 
agriculturii ecologice este producerea de 
alimente cu gust, textură şi calităŃi 
autentice şi atractive.  
- Agricultura ecologică are o contribuŃie 
majoră la dezvoltarea durabilă, la 
creşterea activităŃilor economice cu o 
importantă valoare adăugată, şi la 
sporirea interesului pentru spaŃiul rural 

Prelucrarea şi certificarea mierii 
de albine ecologice 

Certificarea produselor după standardele 
armonizate, permit producătorilor din UE 
să facă economii importante în 
proiectare şi testare, şi să aibă acces pe 
piaŃa fiecăruia fără să îndeplinească alte 
obligaŃii de evaluare a conformităŃii 

Dezvoltarea exploatărilor de 
resurse minerale (balast, nisip, 
gresie)  

Valorificarea resurselor minerale duce la  
crearea unor noi locuri de muncă, 
stimulează şi susŃine industria orizontală 
şi serviciile pentru industrie, suport 
economic pentru localităŃi dependente  
aproape total de o singură resursă sau 
de valorificarea acesteia 
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COMPLETARE:

Terenuri agricole – tipuri de sol

Legenda:

    LS – litosol LV – luvosol
    RS – regosol AL – alosol
    AS – aluvisol PP – prepodzol

    EN – entiantrosol PD – podzol
    CZ – cernoziom CD –criptopodzol  
    FZ – faeoziom PS – pelosol
    RZ – rendzina VS –vertosol
    EC – eutricambisol GC –gleisol
    DC – districambisol SG –stagnosol
    EL – entrosol ER –erodosol

Comuna

TOTAL 
SUPRAF

AŢĂ
(ha)

TOTA
L 

CART
AT
(ha)

LS RS AS EN CZ FZ RZ EC DC EL

Ghimeş 16443 8073 305 299 145 - - - - 2378 2326 -
Palanca 9301 4156 373 566 146 - - - - 910 1260 -
Agăş 21040 7669 419 429 175 - - - - 2845 2208 -
Brusturoasa 10990 2832 204 425 96 - - - - 356 748 -
Dărmăneşti 270043 6529 80 379 724 10 - 133 - 850 550 398
Dofteana 17397 4376 94 1148 354 2 - 53 - 849 61 630
Poduri 7271 4815 50 922 540 - - 176 - 265 - 1270
Asău 30.745 5218 1190 182 110 77 - - - - 188 50

Comuna
TOTAL 

SUPRAFAŢĂ
(ha)

TOTAL 
CARTAT

(ha)
LV AL PP PD CD PS VS GC SG ER

Ghimeş 16.443 8073 870 107 1000 355 33 - - - 255 -
Palanca 9.301 4156 208 50 228 149 45 - - - 159 62
Agăş 21.040 7669 800 118 212 180 - - - - 268 15
Brusturoasa 10.990 2832 419 45 270 150 29 - - - 90 -
Dărmăneşti 270.043 6529 2622 67 659 43 - - - 14 - -
Dofteana 17.397 4376 1970 165 - 28 - - - - 12 10
Poduri 7.271 4815 1365 144 - - - - - 23 - 60
Asău 30.745 5218 790 160 170 157 - - - - 188 40
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Geologie

Zona  GAL Valea Muntelui  aparţine unităţii  flişului  carpatic care este alcătuit, 
predominant,  din  formaţiuni  cretacice  şi  paleogene dispuse în  pânze care se 
desfăşoară de la vest spre est.

Petrografic,  în  această  zonă,  abundă  faciesurile  grezoase,  grezo-şistoase  şi 
şistos-calcaroase.  Cea  mai  mare  desfăşurare  o  au şistul  grezos  curbicortical 
cretacic şi faciesurile gresiei de Tarcău (paleogen).

La  exterior  (semifereastra  Oituz  –  Slănic),  eroziunea  a  scos  la  suprafaţă 
formaţiuni argilo-grezoase de vârstă aquitanian-helveţian.

Depresiunea  Dărmăneşti  este  umplută  cu  conglomerate,  gresii,  nisipuri 
(sarmaţian),  gresii  în alternanţă cu argile şi  marne (meoţian) prinse în câteva 
cute.

Munţii Nemira sunt constituiţi aproape în întregime din roci caracteristice flişului 
carpatic marginal în care abundă gresia de Tarcau, şisturi negre, marno-gresii  
calcaroase şi microconglomerate. Depresiunile estice sunt formate din depozite 
de argile, gresii şi nisipuri.
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1. Populatia

1.1. Profil demografic 

Conform  Anuarului Statistic al judetului Bacau editia 2010  si a datelor publicate 
de Directia Judeteana de Statistica Bacau , la 1 ianuarie 2010  populatia  stabilla totala a 
GAL-ului este  60.855 locuitori reprezentand   15,51  %   din totalul populatiei rurale din 
judetul  Bacau.  Evolutia  demografica  a  populatiei  la  nivelul  GAL-ului  la  inregistrat  o 
crestere  in  perioada  2003-2010 cu  mici  variatii  in  interiorul  fiecarei  comunitati.  O 
evolutie demografica pozitiva au inregistrat comunitatile Asau, Darmanesti si Poduri, in 
timp ce comunitatile Agas, Brusturoasa, Dofteana, Palanca si Ghimes Faget au inregistrat 
o  evolutie  demografica  negativa.  De  remarcat  este  faptul  ca  comunitatile  Palanca  si 
Ghimes  Faget  au  avut  o  evolutie  demografica  negativa,  insa  in  anul  2010 acestea au 
inregistrat o evolutie demografica pozitiva.

Ponderea populatiei fiecarei comunitati membre a GAL-ului in totalul populatiei 
GAL-ului este  reprezentata in tabelul nr.2 ,  din cele 8 comunitati ale GAL-ului , cei mai 
multi  locuitori  fiind concentrati  in  orasul Darmanesti  (24,26%),  iar cei  mai putini  in 
comuna Brusturoasa (5,83%) (Tabel 2)

Structura pe sexe

Structura  pe sexe a populatiei, evidentiaza  o repartizare echilibrata a acesteia 
la nivelul GAL-ului. Astfel, la 1 iulie 2009  populatia masculina  este de 30.770 persoane 
(50,56%  )  si   populatia   feminina  este  de  30.085  persoane  (49,44%). Conform 
procentelor, ponderea este detinuta de populatia de sex masculin.           

Structura pe grupe de varste

Structura  pe grupe de varste a populatiei GAL-ului evidentiaza procente mai mari 
pentru intervalul de varsta 31-60  ani (32,39%), urmat apoi de intevalul 21-30 ani (13,85%) 
si  61-70 ani (12,23%).  Comparand procentele pentru intervalele de varste 0-10 ani cu 
intervalele  de varste 61 -70 ani  si  peste 70 ani,  constatam faptul  ca  raportul  este in 
favoarea celui de-al doilea interval ceea ce ar putea semnifica tendinta de imbatranire a 
populatiei. Cu toate acestea un aspect pozitiv este faptul ca populatia de varsta activa de 
munca reprezinta aproape 50% din totalul populatiei de la nivelul GAL-ului. ( vezi Tabel 
5 ). Contingentul de varsta din intervalele 11-30 ani reprezinta o resursa de munca  cu 
disponibilitati  de  calificare,  recalificare  si  pentru  pregatire  profesionala,  aspect  care 
trebuie avut in vedere in proiectarea unei strategii de dezvoltare a comunitatilor rurale. 

Tinerii constituie insa o presiune pentru piata muncii si se impune ca la nivel de 
strategie crearea de locuri  de munca sa reprezinte un indicator de rezultat si  scop in 
acelasi timp. Pentru tineri sunt necesare de asemena masuri speciale de dezvoltare  si 
diversificare a activitatilor  de instruire in domenii ce valorifica resursele locale, masuri 
speciale de atragere si mentinere a tineretului in zona. 

Natalitatea

Numarul de nascuti vii la nivelul comunitatilor din GAL a inregistrat  fluctuatii in 
ultimii ani, cu o usoara tendinta de crestere catre anul 2009.  Rata natalitatii a inregistrat  
o  usoara scadere la nivelul GAL-ului. 
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Mortalitate

In ceea ce priveste mortalitatea, aceasta  a inregistrat o usoara scadere fata de 
anul 2005, cu toate acestea cifrele  fiind mult  mai  mari  fata de cifrele natalitatii.  Se 
evidentiaza  comunitati  cu  mortalitate  ridicata  in  cifre  absolute,  respectiv: Dofteana, 
Darmanesti.  In  ceea ce priveste rata mortalitatii  infantile  se evidentiaza comunitatile 
Dofteana si Darmanesti cu un procentaj mai ridicat. Acest indicator exprima si calitatea 
serviciilor medicale de care beneficiaza  copilul in primul an de viata in  mediul rural. 

Sporul natural 

La nivelul anului 2009, sporul natural este negativ la nivelul GAL-ului, ca de altfel 
la nivelul intregii populatii rurale din judetul Bacau. 

Migratia interna

a) Schimbari cu domiciliu / Soldul schimbarilor cu domiciliu 

La  nivelul  GAL-ului  soldul  schimbarilor   de  domiciliu  inteles  ca  diferenta  intre 
numarul de stabiliri cu domiciliu si numarul de plecari cu domiciliu este pozitiv pentru 
urmatoarele  comunitati:   Brusturoasa,  Palanca,  Poduri  si  negativ  pentru  urmatoarele 
comunitati: Agas, Dofteana si Darmanesti.

Migratia externa

Datele  furnizate  de  Anuarul  statistic  al   judetului  Bacau  evidentiaza  doar 
persoanele  care au parasit  comunitatile  de domiciliu  cu  acordul  autoritatilor  romane, 
pentru a-si stabili domiciliul in strainatate.  Mentionam insa ca aceste cifre nu ar exprima 
realitatea daca ne raportam la cifrele referitoare la numarul de copii ai caror parinti sunt 
plecati  in  strainatate,  care  sunt  destul  de  mari.  Mentionam  ca  aceste  date  au  fost 
furnizate de cele 8 Primarii.( vezi Tabel 2.2.3. si 2.2.4)

1.2. Minoritati nationale 

In ceea ce priveste distributia etnica a populatiei de la nivelul GAL-ului, alaturi de 
romani se regaseste populatie de etnie rroma, maghiari, ceangai si germani. Dupa romani, 
populatia de etnie maghiara detine o pondere foarte importanta la nivel de GAL, in special 
in  comunitatile  Ghimes   (unde de altfel  reprezinta  si  etnia  majoritara),Faget si  Agas. 
Populatia de etnie rroma reprezinta un procentaj relevant in comunitatile Darmanesti, 
Asau  si  Poduri.   Mentionam ca  cifrele  referitoare  la  populatia  de  etnie  rroma pot  fi 
aproximative  deoarece  nu  toti  membrii  acestei  comunitati  sunt  inregistrati,  declarati 
oficial rromi.  

1.3. Religie
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Populatia GAL-ului Valea Muntelui este o populatie predominant ortodoxa, exceptie 
facand  comuna  Ghimes  Faget  unde  predomina  populatia  romano-catolica.   In  toate 
comunitatile se  intalnesc  in acelasi timp si populatie romano-catolica, neo-protestanta 
(indeosebi in Dofteana) si alte religii. 

2. ASISTENTA SOCIALA

2.1 Familii in dificultate 

2.1.1 Familii  beneficiare de VMG si familii fara o sursa de venit stabil 

Un  indicator  al  starii  de  vulnerabilitate  la  nivelul  unei  familii  este  nivelul 
veniturilor si stabilitatea surselor de venit.  In comunitatile din cadrul GAL-ului  accesul la 
locuri de munca stabile este limitat fapt ce determina instabilitatea veniturilor si volumul 
limitat al acestora. Venitul minim garantat este una din modalitatile de a asigura un venit 
minim  pentru  aceste  familii  aflate  in  situatie  de  dificultate.  La  nivelul  GAL-ului 
comunitatile care inregistreaza un  numar mare de dosare pentru VMG sunt: Brusturoasa, 
Dofteana, Darmanesti si Ghimes Faget.  Mentionam faptul  ca, numarul mic de dosare 
pentru VMG din alte comunitati nu exprima in mod determinant numarul de familii  in 
dificultate. Numarul beneficiarilor de VMG este determinat si de nivelul bugetului alocat. 

2.1.2. Familii fara surse  de venit 

In  ceea  ce  priveste  familiile  fara  surse  de  venit  stabil,  datele  furnizate  de 
comunitati referitoare la acest item evidentiaza un numar foarte mare de familii aflate in 
aceasta  situatie.  Riscurile  induse  de  aceasta  situatie  se  regasesc  in  special  la  nivelul  
copiilor  din  cadrul  acestor  familii  ale  caror  trebuinte  primare  risca  sa  nu  poata  fi 
satisfacute. Conform datelor furnizate de Primarii, la nivelul anului 2009 se intregistreaza 
o crestere a numarului acestor familii. Un numar ingrijorator de mare de familii fara surse 
de venit se inregistreaza in comuna Agas (1500), urmata de comunele Palanca si Poduri cu 
242, respectiv 170. 

2.1.3. Violenta domestica

Violenta  domestica  este  un  efect  al  statusului  socio-economic  scazut  din 
comunitatile rurale. Si aceste cifre sunt aproximative deoarece nu exista un sistem de 
inregistrate a cazuisticii si, mai mult decat atat, victimele violentei domestice nu reclama 
intotdeauna actul de agresiune. Au fost furnizate date despre acest fenomen de catre o 
parte dintre comunitati, dintre acestea numarul cel mai mare se inregistreaza in comuna 
Poduri si este in crestere, urmata de comuna Palanca. 

2.2. Copii in dificultate 

2.2.1. Copii incadrati in grad de handicap 

Ne referim aici la copiii incadrati in grad de handicap si care sunt ingrijiti in familia 
naturala sau largita. La nivelul anului 2009, la nivelul GAL-ului sunt inregistrati un numar 
de 108 copii incadrati in grad de handicap, ceea ce reprezinta aproximativ 1% din copiii 
GAL-ului. In ceea ce priveste aceasta categorie vulnerabila se aduce in discutie accesul 
acestora la educatie si servicii de recuperare si integrare sociala. 
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2.2.2. Copii abuzati, neglijati 

 Copiii abuzati, neglijati si exploatati reprezinta o categorie vulnerabila din ce in 
ce mai intalnita in comunitatile rurale. Dar, ca si in cazul violentei domestice, deoarece 
nu  exista  la  nivelul  comunitatilor  un  sistem eficient  de  inregistrare  si  monitorizare  a 
cazuisiticii, numarul acestor copii este intotdeauna aproximativ, chiar daca autoritatile 
locale nu au raportat niciun astfel de caz. 

2.2.3., 2.2.4  Copii cu un parinte in strainatate/cu ambii parinti plecati in strainatate  

In ultimii  ani se discuta tot mai mult despre acesti copii ca despre o categorie 
vulnerabila prin prisma consecintelor pe care plecarea unui sau a ambilor parinti le are 
asupra dezvoltarii socio-afective a copilului. 

In  anul  2009  un  numar  de  1968  copii din  GAL  aveau   un  parinte  plecat  in 
strainatate si 2262 copii din GAL aveau ambii parinti plecati in strainatate. Pentru prima 
categorie  se  evidentiaza  comuna  Agas  (  1786  copii)  si  pentru  a  doua  categorie  se 
evidentiaza comunele : Agas (1786 copii) si Darmanesti (338 copii). Analizand aceste date 
putem considera aceasta categorie de copii, categorie vulnerabila la nivelul GAL-ului. Pe 
termen scurt trebuie dezvoltate activitati de asistenta si sprijin pentru acesti copii. Pe 
termen lunga insa, strategia trebuie sa aiba in vedere stoparea destructurarii familiei ca 
urmare a plecarii parintilor in strainatate prin masuri speciale de dezvoltare economica 
locala. 

2.2.5. Copii victime ale traficului de persoane 

Nu au fost raportate astfel de cazuri.

2.2.6. Copii exploatati 

Nu au fost raportate astfel de cazuri desi, in toate familiile aflate la limita saraciei  
copiii pot fi expusi acestui risc, al exploatarii, in special prin munca. 

2.2.7. Cazuri delincventa juvenila 

Este important faptul ca nu se inregistreaza  cazuistica in domeniul delincventei 
juvenile la nivelul GAL-ului, exceptie facand comunele Poduri si Palanca, dar cu valori 
mici  ale fenomenului, ceea ce ne permite sa emitem ipoteza ca pot fi acestea cazuri 
izolate. Cu toate acestea nu ar trebui neglijate activitatile de prevenire a acestor situatii 
de risc prin actiuni comunitare comune. 

2.2.8 Copii aflati in sistemul de protectie speciala 

a) Asistenta maternala 

In anul 2009, un numar de  78  copii cu domiciliul in comunitatile GAL-ului se aflau 
in asistenta maternala. Si la acest capitol se evidentiaza comuna Dofteana (32 copii) si 
Darmanesti (19 copii).
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b) Centre rezidentiale 

In anul 2009, un numar de  41 copii cu domiciliul in comunitatile GAL-ului se aflau 
in centre rezidentiale. Si la acest capitol se evidentiaza comuna Dofteana (24 copii).

2.3. Persoane adulte in dificultate 

2.3.1. Adulti cu dizabilitati neinstitutionalizati 

Adultii cu dizabilitati neinstitutionalizati sunt acele persoane care sunt ingrijite in 
familia naturala sau largita. La nivelul GAL-ului se inregistreaza in anul 2009 un numar de 
934     persoane  adulte  cu  dizabilitati  neinstitutionalizate.  Se  evidentiaza  comuna 
Darmanesti cu un numar de 426 persoane, Dofteana cu un numar de 262 persoane si Asau  
cu 164 persoane. 

2.3.2. Adulti cu dizabilitati institutionalizati 

La nivelul GAL-ului, in anul 2009 se aflau in centre de protectie speciala un numar 
de 27 persoane adulte cu dizabilitati. La acest capitol se evidentiaza comuna Darmanesti 
cu 12 persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate. 

2.3. 3  Persoane varstnice neinstitutionalizati

Persoanele  varstnice  neinstitutionalizate  reprezinta  o  categorie  vulnerabila  prin 
prisma gradului de dependenta sociala. La nivelul GAL-ului populatia varstnica reprezinta 
in  prezent aproximativ  19,80% din totalul populatiei GAL-ului. In urmatorii ani procentul 
acesta  va  creste  exercitand o  presiune sociala  asupra  comunitatii.  Populatia  varstnica 
trebuie  privita  din  doua  perspective:  atata  ca  grup  vulnerabil  care  in  timp  necesita 
ingrijiri  si  protectie  speciala,  cat  si  ca  resursa  umana  care  poate  fi  valorificata  prin 
implicare in diferite activitati oferind astfel posibilitatea unei batraneti active si care ar fi  
in concordanta cu obiectivele Comunitatii Europene. 

2.3.5. Someri 

Somerii reprezinta o categorie vulnerabila prin prisma implicatiilor pe care lipsa 
veniturilor stabile le poate avea asupra vietii de familiei si a vietii personale a individului. 
Ultimii ani au determinat o crestere a numarului somerilor pe fondul crizei economice. 

La nivelul  anului  2009,  la  nivelul  GAL-ului  Valea  Muntelui  figurau inregistrati  si 
indemnizati un numar aproximativ de 1.114 someri. In ceea ce priveste numarul somerilor  
neindemnizati cuantificarea acestora este mai dificila deoarece dupa finalizarea perioadei 
de  indemnizare  acestia  nu  mai  figureaza  practic  in  nicio  evidenta.  Conform  datelor 
furnizate de Primarii, numarul acesora ar fi de aproximativ de 10.014 persoane de varsta 
activa de munca. 

2.4. Servicii sociale 

La nivelul  GAL-ului  nu exista servicii  sociale  infiintate.  Activitatea de asistenta 
sociala se rezuma la furnizarea prestatiilor sociale si activitatea asistentilor personali. La 
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nivelul GAL-ului sunt angajati si platiti din bugetul Primariei un numar de 258 de asistenti 
personali care au in ingrijire copii si adulti incadrati in gr. I si accentuat de handicap. 
Nivelul de pregatire al acestor asistenti personali este de studii generale in cea mai mare 
parte, de unde nevoia organizarii unor cursuri de profesionalizare a acestora astfel incat 
sa poata asigura ingrijirea corespunzatoare a copiilor si adultilor cu dizabilitati. In sprijinul 
lor ar trebui dezvoltate servicii de recuperare si integrare sociala a copiilor si adultilor cu 
dizabilitati. 

Un alt  aspect care trebuie subliniat  este capacitatea redusa a primariilor  de a 
gestiona problematica locala in primul rand datorita personalului insuficient  ca numar si 
pregatire.

3. EDUCATIE

3.1; 3.2.  Unitati de invatamant si Populatie scolara 

Conform  datelor furnizate de cele 8 comunitati, numarul si distributia unitatilor 
de invatamant raspunde nevoilor comunitatii. In ceea ce priveste infrastructura scolara in 
ultimii ani majoritatea comunitatilor au investit in reabilitarea, modernizarea si dotarea 
scolilor.  Astfel  la nivelul  GAL-ului  functioneaza un numar de 61 unitati  de invatamant 
prescolar pentru un numar 2178 copii prescolari, un numar de  55  unitati de invatamant 
primar  pentru un numar  de 2666 copii,  36  unitati  de invatamant  gimnazial  pentru un 
numar de 2776 copii si 5 SAM pentru 627 copii.

In  ceea  ce  priveste  educatia,  la  nivelul  comunitatilor  rurale  din  GAL   lipseste 
infrastructura  si lipsesc activitatile  referitoare la educatia adultilor. In contextul actual 
educatia adultilor si investitia in resursa umana este o prioritate motiv pentru care si in 
strategia de dezvoltare ar trebuie sa se aiba in vedere un obiectiv care sa vizeze crearea 
contextului  favorabil  exercitarii  activitatilor  din  acest  domeniu.  In  acest  fel  membrii 
comunitatii, tinerii, somerii vor avea acces la servicii de formare, calificare si recalificare, 
in mod clar cu costuri reduse.  

3.3. Abandon scolar 

La  nivelul  GAL-ului,  datele  transmise  de  autoritatile  locale  indica   cazuri  de 
abandon  scolar,  dar  nu  in  procentaje  ingrijoratoare,  exceptie  facand  comuna  Asau. 
Prevenirea situatiilor de abandon scolar se poate realiza  si prin intermediul serviciilor 
educationale de tip after school. Reintegrarea scolara a copilului care a abandonat scoala 
intr-o anumita etapa trebuie sa fie o prioritate la nivel comunitar. 

Educatia formala pentru copii trebuie completata cu activitati extracuriculare care 
sa  permita  dezvoltarea  copiilor  in  functie  de  aptitudini  si  abilitati,  care  sa  ofere  un 
context civilizat si educativ de petrecere a timpului liber. 

Conform  informatiilor  furnizate  de  comunitati  principalele  prioritati  la  nivelul 
educatiei sunt: 
- Combaterea abandonului scolar;

- Sprijinirea copiilor care provin din familii sarace;
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- Dotarea scolilor cu materiale didactice la nivelul standardelor actuale. 

- Cresterea gradului de implicare a cadrelor didactice in viata comunitatii 

-  Atragerea de personal calificat pentru toate scolile din mediul rural, etc. 

- Dezvoltarea activitatilor extracuriculare pentru copii 

4. SERVICII MEDICALE

Serviciile medicale la nivelul comunitatilor rurale sunt asigurate prin intermediul 
CMI  –urilor,  in  numar  de  19  cabinete.  In  majoritatea   comunitatilor  functioneaza  si 
cabinete stomatologice,exceptie facand comunele Ghimes Faget si Brusturoasa.  In aceste 
servicii  medicale  lucreaza un numar de 27 medici  si  33 asistente medicale.  Principala 
problema o reprezinta faptul ca medicii nu se implica corespunzator in viata comunitatii in 
primul rand deoarece fac naveta din orasele apropiate comunelor si deoarece la nivelul 
autoritatilor locale nu exista posibilitatea de a actiona pe acest domeniu datorita cadrului 
legislativ. Imbunatatirea standardului de viata la nivelul comunitatilor rurale constituie o 
premisa pentru atragerea si mentinerea cadrelor medicale. 

5. ACCESIBILIZARE

Accesibilizarea  institutiilor  publice,   a  spatiului  public  ramane  o  deficienta  a 
intregului spatiu rural si urban. 

6. UTILITATI SI SERVICII PENTRU POPULATIE

Asigurarea  utilitatilor  si  serviciilor  pentru  populatie  poate  fi  considerata  o 
prioritate pentru autoritatile locale deoarece,  asa cum se prezinta acest capitol  conform 
datelor furnizate de primarii,   acestea sunt neacoperite. De mentionat ca majoritatea 
primariilor au depus proiecte care au in vedere cel putin una din aceste aspecte ( drumuri, 
canalizare, apa potabila etc). 

La acest capitol se identifica o singura prioritate, respective “Intarirea 
infrastructurii utilitatilor si a serviciilor pentru populatie”  prin : 

1. Asigurarea accesului populatiei la retea de apa potabila 
2. Asigurarea accesului populatiei la retea de canalizare 
3. Introducere sisteme de incalzire moderne 
4. Modernizare drumurilor comunale 
5. Revitalizarea pietelor traditionale 

5. CAPITAL SOCIAL
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Numarul mic de organizatii si asociatii ale societatii civile exprima nivelul redus de 
asociere  si  participare  la  viata  publica  si  la  viata  comunitatii.  La  nivelul  fiecarei 
comunitati  exista   un  numar  de  persoane  care  au  suficient  capital  social  pentru  a 
determina,  impulsiona  societatea  civila,  doar  ca  aceste  persoane  trebuie  activate  si 
mobilizate.  Se  remarca  comuna  Ghimes  Faget  cu  o  implicare  activa  atat  din  partea 
organizatiilor  comunitare,  cat  si  din  partea  organizatiilor  de  binefacere  in  viata 
comunitatii.  O dimensiune importanta a acestei componente o reprezinta voluntariatul 
care trebuie incurajat si stimultat  de catre autoritatile locale. 

6. PROGRAME, PROIECTE

Ceea ce se evidentiaza la acest capitol  este  faptul  ca majoritatea proiectelor 
vizeaza  infrastructura  si  mai  putin componenta  de  resurse  umane,  servicii  sociale, 
activitati educationale si culturale. La nivelul tutror comunitatilor din GAL au fost propuse 
catre finantare proiecte care ar asigura un impact benefic asupra comunitatilor.

 

Surse de informare : 
1.  Anuarul  Statistic al judetului Bacau editia 2010, Institutul National de Statistica Directia 
Judeteana de Statistica Bacau 
2.  Date furnizate de cele 8  Primarii 
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GAL  VALEA MUNTELUI   -  Analiza sociala  

1.  RESURSE UMANE

1.1. Profil demografic

Tabel 1: Populatia stabila GAL , pe sexe, localitati, total  GAL si judet 

Comuna 2005 2006 2007 2008 2009 ( 1 iulie) 2010
Asau

Total 7.430 7.417 7.316 7.300 7.208 7.533
Masculin 3.778 3.786 3.774 3.747 3.707 3.833
Feminin 3.652 3.631 3.572 3.553 3.501 3.700

Agas
Total 6.787 6.804 6.787 6.772 6.710 6.723

Masculin 3.359 3.373 3.357 3.338 3.317 3.335
Feminin 3.428 3.431 3.430 3.434 3.393 3.388

Brusturoasa
Total 3.571 3.537 3.531 3.487 3.443 3.550

Masculin 1.816 1.809 1.813 1.786 1.766 1.800
Feminin 1.755 1.728 1.718 1.701 1.677 1.750

Dofteana
Total 11.169 11.180 11.201 11.196 11.241 10.922

Masculin 5.650 5.636 5.639 5.638 5.651 5.562
Feminin 5.519 5.544 5.562 5.558 5.590 5.360

Darmanesti
Total 14.370 14.340 14.371 14.336 14.684 14.762

Masculin 7.180 7.136 7.165 7.151 7.345 7.339
Feminin 7.190 7.204 7.206 7.185 7.339 7.423

Ghimes Faget
Total 5.198 5.197 5.156 5.126 5.109 5.340

Masculin 2.698 2.681 2.646 2.643 2.630 2.768
Feminin 2.500 2.516 2.510 2.483 2.479 2.572

Palanca
Total 3677 3.637 3.613 3.552 3.502 3.783
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Masculin 1.866 1.848 1.838 1.806 1.780 1.930
Feminin 1.811 1.789 1.775 1.746 1.722 1.853

Poduri
Total 8.122 8.108 8.169 8.142 8.132 8.242

Masculin 4.189 4.181 4.201 4.180 4.190 4.203
Feminin 3.933 3.927 3.968 3.962 3.942 4.039

Total GAL 60.324 60.220 60144 59.911 60.029 60.855
Populatia  stabila  a 
judetului 

723.518 721.411 719.844 718.125 716.176 716.260

Urban 334.080 331.666 329.129 326.073 324.493 324.017
Rural 389.438 389.745 390.715 392.052 391.683 392.243

Grafic 1
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5.198
3677
8.122

7.417

6.804
3.537

11.180
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5.197
3.637
8.108

7.316

6.787
3.531

11.201

14.371

5.156
3.613
8.169

7.300

6.772
3.487

11.196

14.336

5.126
3.552
8.142

7.208

6.710
3.443

11.241

14.684

5.109
3.502
8.132

7.533

6.723
3.550

10.922

14.762

5.340
3.783
8.242

2005 2006 2007 2008 2009 ( 1
iulie)

2010

Evolutia demografica GAL Valea Muntelui

Poduri
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti
Dofteana
Brusturoasa
Agas
Asau

Tabel 2. Ponderea populatiei stabile pe comunitati in populatia totala a GAL-ului 

Comuna Asau Agas Brusturoas Dofteana Darmanesti Ghimes Faget Palanca Podur Total
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a i GAL
Total 

Populatie
7.53

3
6.72

3
3.550 10.922 14.762 5.340 3.783 8.242 60.855

% 12,3
8

11,0
5

5,83 17,95 24,26 8,77 6,22 13,54 100

Tabelul 3. Evolutia demografica – comunitati cu evolutie pozitiva 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Asau 7.430 7.417 7.316 7.300 7.208 7.533
Darmanesti 14.370 14.340 14.371 14.336 14.684 14.762
Poduri 8.122 8.108 8.169 8.142 8.132 8.242

Grafic 2
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14.340
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8.169
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Evolutia demografica - comunitati cu evolutie pozitiva

Poduri
Darmanesti 
Asau

Tabel 4. Evolutia demografica – comunitati cu evolutie negativa
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agas 6.787 6.804 6.787 6.772 6.710 6.723
Brusturoasa 3.571 3.537 3.531 3.487 3.443 3.550
Dofteana 11.169 11.180 11.201 11.196 11.241 10.922
Palanca 3677 3.637 3.613 3.552 3.502
Ghimes Faget 5.198 5.197 5.156 5.126 5.109

* in anul 2010 aceste comunitati au inregistrat o crestere demografica

Grafic 3 
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5.126

6.710

3.443

11.241
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolutia demografica - comunitati cu evolutie negativa

Ghimes Faget
Palanca
Dofteana
Brusturoasa
Agas

 

Tabel 5. Distributia pe sexe si grupe de varsta la nivel de GAL 
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Grupe 
varsta 
barbati

Total GAL (%)

Grupe 
varsta 
femei Total GAL 

(%) (%)
0–10 5,14 0-10 4,86 10 
11–20 5,91 11-20 5,74 11,65
21–30 7,06 21-30 6,79 13,85
31–60 16,36 31-60 16,03 32,39
61–70 6,1 61-70 6,13 12,23
71 + 3,66 71+ 3,83 7,49

Tabel 6 – Nascuti vii la nivelul GAL-ului 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 64 87 71 83
Agas 75 63 45 39 40
Brusturoasa 53 54 37 60 60
Dofteana 142 148 130 140 160
Darmanesti 168 150 168 201 158
Ghimes Faget 68 59 65 59 120
Palanca 32 29 28 31 38
Poduri 82 76 87 86
Total GAL 684 666 631 699 576

Grafic 4 
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64
75
53
142

168
68
32
82

87
63
54
148

150
5929
76

71
4537
130

168

65
28
87

83
39
60
140

201

5931
86

40
60

160

158

120
38

2005 2006 2007 2008 2009

 Nascuti vii la nivelul GAL-ului

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel 7 – Rata natalitatii pe localitati la nivel de GAL ( nascuti vii la 
1000 locuitori)

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 8,6 11,7 9,6 11,3
Agas 11,1 10,1 7,5 6,9 5,55
Brusturoasa 15,9 11,7 11,2 12,5 17,4

Dofteana 12,7 13,2 11,6 12,4 14,2
Darmanesti 11,7 10,4 11,7 13,9 10,7
Ghimes Faget 12,9 11,2 12,5 11,3 23,5
Palanca 8,3 8,2 9,6 9,4 10,8
Poduri 10,0 9,3 10,6 10,5

 

Grafic 5
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8,6
11,1

15,9

12,7
11,7
12,9
8,3
10

11,7
10,1
11,7

13,2
10,4
11,2
8,2
9,3

9,6
7,5

11,2
11,6
11,7
12,5
9,6

10,6

11,3
6,9

12,5
12,4

13,9
11,3
9,4

10,5

5,55
17,4

14,2

10,7

23,5

10,8

2005 2006 2007 2008 2009

Rata natalitatii pe localitati la nivel de GAL

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel 8 -Decedati la nivel de GAL 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 80 106 93 100 86
Agas 77 83 71 66 71
Brusturoasa 51 34 44 61 44
Dofteana 119 126 114 121
Darmanesti 178 174 165 171 105
Ghimes Faget 66 65 64 67 45
Palanca 60 67 52 43 49
Poduri 98 98 94 81
Total GAL 
/ani 729 753 697 710 400*
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80
77
51
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178
66
60
98

106
83
34
126
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65
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93
71
44
114
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64
52
94

100
66
61
121

171

67
43
81

86

71
44

105

45
49

2005 2006 2007 2008 2009

Decedati la nivel de GAL

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel 9- Rata mortalitatii la nivelul GAL-ului 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 10,7 14,2 12,6 13,6 11,9
Agas 12,1 13,4 11,7 12,0 10,6
Brusturoasa 17,3 11,5 14,9 18,1 12,8
Dofteana 10,6 11,2 10,1 10,7
Darmanesti 12,4 12,1 11,4 11,8 7,1
Ghimes Faget 12,6 12,4 12,3 12,8 8,8
Palanca 16,9 19,6 16,2 14,2 14
Poduri 12,0 12,0 11,5 9,9
Total GAL 
/ani 

16



GAL  VALEA MUNTELUI   -  Analiza sociala  

Grafic 7 

10,7
12,1
17,3
10,6
12,4
12,6
16,9
12

14,2
13,4
11,5
11,2
12,1
12,4
19,6
12

12,6
11,7
14,9
10,1
11,4
12,3
16,2
11,5

13,6
12

18,1
10,7
11,8
12,8
14,2
9,9

11,9
10,6

12,8
7,1
8,8

14

2005 2006 2007 2008 2009

Rata mortalitatii la nivelul GAL-ului

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel 10 Mortalitate infantila 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau - 2 1 2 3 
Agas 1 1 1 2 -
Brusturoasa 6 1 1 1 -
Dofteana  3 3 3   4   53 
Darmanesti 2 3 7 5 6 
Ghimes Faget 1 - 3 1 1 
Palanca 2 - 1 - 1 
Poduri 3 1 - 2 -
Total GAL 
/ani 18 11 17 17 64

Grafic 8 
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2005 2006 2007 2008 2009

Mortalitate infantila

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel 11 Sporul natural la nivel de GAL 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau -16 -19 -22 -17 -
Agas - 2 - 20 - 26 - 27 - 31
Brusturoasa 2 20 - 7 - 1 16
Dofteana 23 22 16 19 -
Darmanesti -21 38 -45 33 53
Ghimes Faget 2 -6 1 -8 75
Palanca - 28 - 38 - 24 - 12 - 11
Poduri -16 -22 -7 5 -

Grafic 9 
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2005 2006 2007 2008 2009

Sporul natural la nivel de GAL

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel  12 Stabiliri cu domiciliu

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 72 93 82 108 3
Agas 32 28 35 22 19
Brusturoasa 7 5 5 5 7
Dofteana 58 94 125 123 -
Darmanesti 47 21 9 17 23
Ghimes Faget 32 37 63 39 -
Palanca 10 11 8 6 12
Poduri 15 10 20 25 10

* nu detinem aceste date

Grafic 10
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2005 2006 2007 2008 2009

Poduri
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti
Dofteana
Brusturoasa
Agas
Asau

Tabel 13- Plecari cu domiciliu 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 66 96 142 122 -
Agas 162 158 167 171 183
Brusturoasa 2 2 8 2 1
Dofteana 82 97 137 117 1000
Darmanesti 714 487 652 581 276
Ghimes Faget 33 56 62 58 -
Palanca 9 7 6 5 3
Poduri 10 8 5 6 7

Grafic 11 Plecari cu domiciliu 
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1

1000

276
37

Plecari cu domiciliu

Poduri 
Palanca
Ghimes Faget
Darmanesti 
Dofteana
Brusturoasa 
Agas 
Asau

Tabel 14 –Soldul schimbarilor de domiciliu 

 2005 2006 2007 2008 2009
Asau 6 -3 -60 -14 -
Agas -130 -130 -132 -149 -164
Brusturoasa 5 3 -3 3 6
Dofteana -24 -3 -12 6 -1000
Darmanesti -667 -466 -643 -564 -253
Ghimes Faget -1 -19 1 -19 -
Palanca 1 4 2 1 9
Poduri 5 2 15 19 3

Tabel 15 Migratia externa – Emigranti  
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2005 2006 2007 2008 2009

Agas 310 258 318 386
228

Asau 1 2 1
- 50

Brusturoasa - 1 1
- 64

Dofteana - 1 -
1 1000

Darmanesti - 1 3
- 2987

Ghimes Faget - - -
- 0

Palanca 25 35 40 42
49

Poduri 1 2 1
1 66

2. Minoritati nationale 

Tabel 16 – Minoritatile nationale 

Comuna Asau Agas Brusturoasa Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Podur
i

Total 
GAL

Romani 7371 6469 3500 10920 13198 2513 3783 8019 55773
Romi 156 32 50 2 1550 24 0 217 2031

Maghiari 6 221 0 0 11 2727 0 5 2970
Ceangai 0 0 0 0 0 79 0 0 79
Germani 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Altele 0 0 0 0 3 0 0 0 3
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1.3. Tabel Religie

Comuna Asa
u

Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Podur
i

Total 
GAL

Ortodoxi 6203 2734 9422 12884 2192 2270 7826 43531
Romano-
catolici

0 816 700 1728 3119 1493 8 7864

Neo 
protestanti 

0 0 800 150 0 1 100 1051

Alte religii 520 0 0 0 29 0 0 549

2. ASISTENTA SOCIALA 

2.1 Familii in dificultate 

2.1.1 Familii  beneficiare de VMG 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 82 65 47 * 257 101 60 80 692
2008 65 54 93 150 279 114 62 70 887
2009 76 54 118 130 295 121 72 67 933

2.1.2. Familii fara surse  de venit 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL
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2007 0 1350 25 0 0 0 190 120 1685
2008 0 1450 36 0 0 0 200 140 1826
2009 0 1500 45 0 0 0 242 170 1957

2.1.3. Violenta domestica

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - 1 - 12 13
2008 - - 1 - - - 3 14 18
2009 - - 2 - - 2 9 15 28

2.2. Copii in dificultate 

2.2.1. Copii incadrati in grad de handicap 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - 5 - - 7 - - 12
2008 - - 7 - - 10 - - 17
2009 12 6 7 12 34 12 6 19 108

2.2.2. Copii abuzati, neglijati 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -
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2.2.3. Copii cu un parinte in strainatate 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - --
2009 51 1786 33 32 - - 6 60 1968

2.2.4. Copii cu ambii parinti plecati in strainatate 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 42 1786 13 81 338 - 2 - 2262

2.2.5. Copii victime ale traficului de persoane 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -

2.2.6. Copii exploatati 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
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2008 - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - -

2.2.7. Cazuri delincventa juvenila 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - 3 3
2008 - - - - - - - 4 4
2009 - - - - - - 1 6 7

2.2.8 Copii aflati in sistemul de protectie speciala 

Asistenta maternala 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - 7 - - 7
2008 - - - - - 7 - - 7
2009 1 4 1 32 19 7 7 7 78

Centre rezidentiale 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 1 - 1 24 5 - 2 8 41

2.3. Persoane adulte in dificultate 
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2.3.1. Adulti cu dizabilitati neinstitutionalizati 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 164 - 20 262 426 16 14 32 934

2.3.2. Adulti cu dizabilitati institutionalizati 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2009 - 4 2 5 12 - - 4 27

2.3.5. Someri 

Someri indemnizati 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

2007 
2008
2009 58 67 64 261 219 49 48 348 1114

Someri neindemnizati 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL
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2007 
2008
2009 - 4960 1956 - 2800 - 149 149 10014

2.4. Servicii sociale 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

CDZ ,camine de 
batrani etc 

- - - - 1 - - - 1

Asistenti personali - - 27 85 77 22 1 46 258

3. EDUCATIE 

3.1. Unitati de invatamant 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

Prescolar 8 8 3 8 10 9 4 11 61
Primar 7 7 4 7 8 9 5 8 55

Gimnazial 7 6 1 4 6 5 2 5 36
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SAM - 1 1 1 1 - 1 5
Altele 1 (Cls a X-a) - - 1

3.2. Populatie scolara 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

Prescolar 196 208 115 509 519 261 110 260 2178
Primar 261 269 147 536 632 297 175 349 2666

Gimnazial 271 285 138 492 714 284 180 412 2776
SAM - 19 26 22 540 - - 20 627
Altele - - - - - 36 - - 36

3.3. Abandon scolar 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri

Prescolar - - - - - - -
Primar - - 2 - - - - -

Gimnazial - - 4 - - - - 1
SAM - - 4 - - - 9 -
Total 98% 10 20 - - 9 1

4. SERVICII MEDICALE 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

CMI 2 3 1 4 5 1 1 2 19
Cabinet 

stomatologic 
1 1 - 1 2 - 1 1 7
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Cadre medicale 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri Total 
GAL

Medici 3 4 1 4 7 2 3 3 27
Asistente 
medicale 

5 4 1 7 7 2 3 4 33

5. ACCESIBILIZARE 

Comuna Asau Agas Brusturoas
a

Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri

Rampe de 
acces 

- Da Da Da Da - - -

Grupuri 
sanitare 

accesibilizate 

- Da Nu Da Nu - - -
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6. UTILITATI SI SERVICII PENTRU POPULATIE 

Comuna Asau Agas * Brusturoasa Dofteana Darmanesti Ghimes 
Faget

Palanca Poduri

Piete  de 
desfacere 

Retele Retele  Retele - Retele Retele Retele

Salubritate Sistem 
selectiv 

centralizat 
“ECO- Valea 

Muntelui”

Contract de 
colectare in curs de 

incheiere 

Contract 
de 

colectare

- Sistem 
selectiv de 
colectare

Serviciu 
propriu de 
salubritate

Serviciu 
propriu de 
salubritate

Sistem  de 
canalizare 

Nu exista Nu exista 0,46 km 1,3 km Nu exista Nu exista Nu exista 

Apa potabila Retea publica Nu exista 10 Km 83 km 21 km 2 km 24 km 

Retea  de 
drumuri 

 
DC - 40 km

DN – 7 km
DC – 20 km

DJ –3,5 
Km 
DN -12 Km
DC – 12 
km

DJ – 12,5 km
DN – 5 km
DC – 13,5 
km
DL – 42 km

DN 12 A – 9 
km

DC – 18, 5 
km

DN 12 A – 
2,5 km
DC – 75 km

DJ 117 G –
15Km 
DC – 95 km 

Facilitati 
energetice 

Nu exista Nu exista Nu exista - Nu exista Nu exista Nu exista 
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5.  CAPITAL SOCIAL

51. Tabel. Grupuri organizationale comunitare 

Comuna Organizatii comunitare Cluburi sportive Organizatii de 
binefacere 

Alte ONG-uri 

Asau - - - -
Agas - Asociatia sportiva “Forestierul” Agas - Asociatia crescatorilor de 

animale Valea Muntelui Agas
Brusturoasa - - - Asociatia  pentru  educatie  si 

dezvoltare rurala „Ioana Radu 
Rosetti”,  Asociatia  „Braul 
Pamantului”,  Asociatia 
crescatorilor  de  animale  din 
zona montana Brusturoasa.

Dofteana - Asociatia sportiva Dofteana - Asociatia socio-culturala 
Dofteana
Asociatia agro-zootehnica 
Nemira

Darmanesti Asociatia surorilor carmelitane ale Sf. 
Teresa de Torino

Asociatia sportiva “Athletic” Darmanesti

Ghimes Faget Asociatia crescatorilor de animale Ghimes
Ferma natural-cooperativa Agricola Ghimes 
– Faget
Asociatia crescatorilor de animale Ghimes - 
Faget

Clubul sportiv “Infratirea” Fundatia Sf. 
Francisc
Fundatia Kindnets

Palanca 2 organizatii comunitare - - -
Poduri - - - -

6. INSTITUTII GUVERNAMENTALE /ADMINISTRATIE LOCALA, POLITICI LOCALE,  PROGRAME, REGLEMENTARI

Comuna TITLU SURSA RELEVANTA PENTRU DEZVOLTAREA ZONALA 
Asau - - -
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Agas Finantat
Proiect infrastructura „ Consolidari , refaceri 
podete si modernizare drum 33ommunal DC 
135 , DN 12A (Agas) – Sulta – Cosnea , km 
1+000 – 5+000 , in comuna Agas , judetul 
Bacau

SAPARD Grup tinta – locuitorii satului Sulta si Cosnea , 
infrastructura transport

In vederea finantarii
-Modernizare drum local paraul Agas ; 

- alimentare cu apa localitate Agas ;

 - canalizare si statie de epurare localitatea 
Agas 

- construire centru de servicii sociale pentru 
copii , servicii de tip After Sckool in satul  
Cotumba ;

-  organizarea festivalului pentru conservarea 
traditiilor locale – Zilele Agasului – in comuna 
Agas , judetul Bacau” .

buget integral 
finantat cu fonduri 
U.E

Grup tinta – locuitorii comunei Agas , infrastructura 
transport , alimentare cu apa , canalizare , construire 
centru copii
renovarea si dezvoltarea satelor

Brusturoasa Finantat
Formare profesională 
Titlu proiectului: „ Viitorul tau e in mainile tale 
”

 - crestere gradului de informare si constientizare a 
capitalului uman din mediul rural al judetului Bacau, 
privind oportunitati de educatie, formare profesionare si 
ocupare in domenii non-agricole, protectia mediului 
inconjurator, un mod de viata sanatos.
- consiliere si formare profesionala in vederea 
imbunatatirii calitatii resurselor umane din zonele rurale si 
facilitarea accesului la ocupare in activitati non-agricole.

Grup tinta: persoane inactive, persoane ocupate in 
agricultura de subzistenta, someri, persoane in cautarea 
unui loc de munca

In vederea finantarii
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Titlul  proiectului: Baza  sportiva 
multifunctionala  model  tip  2  –  01.1.OG.  7/ 
2006

Scop: Dezvoltarea infrastructurii sportive in mediul rural
Obiective: 
- Conectarea majoritatii cetatenilor  din Brusturoasa si din 
localitatile  invecinate  la  activitati  sportive  practicate  in 
mod  regulat,  dezvoltarea  armonioasa  a  copiilor, 
promovarea sociabilitatii  copiilor,  contributia la prestigiul 
localitatii
Grup tinta: copii, tineri si adulti ai comunei Brusturoasa, 
persoane  de  varsta  a  treia  si  persoane  din  comunele 
invecinate

Titlul  proiectului: Modernizare  drumuri  
comunale DC 133, DC143, 

Centrul  social  si  formarea  patrimoniului  
cultural  rural  in  comuna  Brusturoasa 
Masura 322 FEADR

Scop: Realizarea unor investitii in comuna Brusturoasa
Obiective: - modernizarea drumurilor DC 133, Hinganesti 
– Cotumba si DC 143, Brusturoasa – Camenca
-  infiintarea  unui  centru  social  de  zi  in  localitatea 
Hinganesti  si  promovarea  patrimoniului  cultural  rural  in 
comuna Brusturoasa
Grup tinta: populatia  comunei Brusturoasa

Dofteana Finantate
Construire Sală de Sport cu 150 de locuri în 

comuna Dofteana
Scop - Susţinerea activităţilor sportive din comună.
Obiective  –  atragerea  mediului  sportiv  în  comună, 
atragerea copiilor dar şi a adulţilor către sport.
Grup ţintă – cetăţenii comunei Dofteana

In vederea finantarii 
centru After School

Darmanesti Finantate 
Titlul proiectului: „Un mediu de invatamant 
mai sigur pentru copiii nostri” Obiective:  1.Asigurarea  securitatii  si  integritatii  pentru  

1084  elevi  ai  Grupului  Scolar  Industrial  Constructii  de  
Masini Darmanesti, jud.Bacau si a 72 cadre didactice din  
aceeasi  institutie  scolara,  printr-un  sistem  integrat  de 
alarmare , monitorizare si supraveghere video, amplasat  
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in  incinta  scolii  si  in  perimetrele  exterioare  aferente 
aceleiasi unitati de invatamant;

2.Asigurarea  unei  infrastructuri  de  supraveghere  si  
monitorizare  a  Grupului  Scolar  Industrial  Constructii  de  
Masini  Darmanesti,  jud  .Bacau, corespunzatoare 
legislatiei in vigoare si a normelor europene;

3.Anularea riscurilor de expunere la pericolul declansarii  
unor incendii si la urmarile acestora pentru  1084  elevi ai  
Grupului  Scolar  Industrial  Constructii  de  Masini  
Darmanesti,  jud.Bacau  si  a  72   cadre  didactice  din  
aceeasi institutie scolara;

4.Cresterea calitatii  procesului  didactic  preuniversitar  in  
cadrul  Grupului  Scolar  Industrial  Constructii  de  Masini  
Darmanesti, jud .Bacau;

Grup tinta: 1084 elevi ai Grupului Scolar Industrial  
Constructii de Masini Darmanesti, jud.Bacau.

Titlul proiectului: Mens sana in corpore sano Scop: Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a 
stării de sănătate a elevilor  prin practicarea exerciţiilor  
fizice şi sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi  
sport si a competitiilor sportive interscolare

Obiective: 1.Creşterea numărului de elevi care participă  
la competiţii sportive ce se desfăşoară în cadrul scolii.  
2.Revigorarea activităţilor sportive şi în special a:tenisului  
de camp, voleiului,baschetului.
3.Realizarea unei baze sportive multifunctionala.
4.Dezvoltarea armonioasa a individului.
5.Favorizarea socializarii copiilor si elevilor.
6.Cultivarea in randul copiilor si al elevilor a spiritului de 
fair-play.
7.Optimizarea starii de sanatate a copiilor si elevilor.
8.Dezvoltarea spiritului de emulatie in randul elevilor si  
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intre unitatile de invatamant.
9.Atragerea si implicarea factorilor de decizie ai  
administratiei locale, a altor persoane fizice si juridice in  
organizarea si derularea activitatilor sportive scolare.

Grup tinta: 1084 elevi ai Grupului Scolar Industrial  
Constructii de Masini Darmanesti, jud.Bacau

Titlul proiectului: Implementare a unui sistem 
IT la Scoala Lapos

Scop: Sprijinirea elevilor Scolii Generale Lapos in 
dezvoltarea de noi abilitati adaptabile la schimbarile  
sociale si economice produse de restructurarea 
sectorului minier.

Obiective:
1.  Imbunatatirea  serviciilor  educationale  pentru  tinerii  
din comunitatea miniera, pentru a se putea adapta mai  
usor la schimbarile economice si sociale.
2. Creşterea şanselor de afirmare a aptitudinilor scolare  
prin îmbunătăţirea capacitatilor de a invata cu ajutorul  
sistemului IT.
3. Dezvoltarea unor noi abilităţi şi deprinderi elevilor din 
Şcoala Lapoş prin implementarea, în parteneriat cu 
Consiliul Local Dărmăneşti, a unor activitati de informare,  
prelucrare date si imagini creative.

Grup tinta: 145 copii de la Scoala Lapos si 17 cadre 
didactice din comunitatea miniera Darmanesti

Titlul proiectului: Muntele - un mod sanatos 
de recreere

Scop:  sprijinul pentru dezvoltărea socială şi întărirea 
capitalului social a comunităţii umane afectate de 
restructurarea sectorului minier si sprijinirea membrii 
grupurilor ţintă în dezvoltarea capacităţii lor de a se 
adapta la schimbările sociale şi economice produse de 
restructurarea sectorului minier.
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Grup tinta: 8.000 de locuitori ai comunitatii Dărmăneşti

Titlul proiectului:  UN DRUM NOU, O VIATA 
MAI BUNA

Scop:  Reabilitarea a 908.67ml drumuri de interes local,  
din cartierul Bratulesti , cartier unde populatia majoritara  
este  de  etnie  roma. Organizarea  unei  campaniei  de 
sanatate pentru imbunatatirea starii de sanatate a romilor  
si  a  unei  campaniei  de  mediu  pentru  ca  membrii  
comunitatii sa inteleaga importanta si utilitatea colectarii  
deseurilor si mentinerii unui mediu curat precum  si sa se  
deprinda  cu  modul  de  colectare  in  locuri  special  
amenajate a deseurilor.

Obiective:  Este vorba despre un proiect integrat care 
are doua componente: una de infrastructura si una 
sociala

Ghimes Faget Finantat 
Proiect de alimentare cu apă potabilă pentru 
satele; ghimeş, faget, bolovăniş şi tărhuşi.

SAPARD

Palanca Finantat
Titlu: O scoala la inaltime Scop: reabilitare, extindere si modernizare scoala Lunca 

Ciughes
Obiective: imbunatatirea infrastructurii scolare in vederea 
accesului la invatamant in satul Ciughes
Grup tinta: 60 de elevi

Titlu: Modernizare DC km 0,000 – 5,000 Scop: dezvoltare locala
Obiectiv: imbunatatirea infrastructurii in vederea accesului la 
toate satele din comuna Palanca

In vederea finantarii
Titlu: Alimentara cu apa in localitatile Ciughes si 
Palanca 
-  canalizare si statie de epurare in localitatile 
Ciughes si Palanca 
-  construire gradinite 2 grupe in localitatea 
Popoi
- modernizare drum vecinal DC 137 – DN A12 in 
satul Palanca
- reabilitare cladire “Muzeul de istorie si 

Scop: dezvoltare locala
Obiective: imbunatatirea nivelului de trai in comuna Palanca, 
judetul Bacau
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etnografie” Palanca
Poduri In vederea finantarii

Titlu: Pregatirea profesionala a personalului din 
unitatea administrativ teritoriala Poduri

Scop: eficientizarea organizationala in administratia publica 
locala Poduri Bacau
Obiective: imbunatatiri de structura si proces a 
managementului ciclului de politici publice a capacitatii 
administratiei publice din comuna Poduri jud. Bacau

 

38



GAL VALEA MUNTELUI – Analiza sociala - SWOT

1. POPULATIA 

PUNCTE TARI 
- cresterea populatiei la nivel de GAL 

in ultimii ani 
- nivel educational mediu 

PUNCTE SLABE  
- soldul schimbarilor de domiciliu 

negativ 
- migratia externa inregistreaza 

cresteri cu fiecare an datorita lipsei 
oportunitatii de ocupare 
profesionala

- spor natural negativ 

OPORTUNITATI 
- Oportunitatile existente pentru finantarea 
de proiect, programe care sa aiba ca 
finalitatea cresterea calitatii vietii la nivelul 
comunitatilor rurale 

RISCURI 
- criza economica poate accentua 
fenomenele demografice in sens negativ: 
migratie, scaderea natalitatii, cresterea 
mortalitatii etc 

PRIORITATI
1. Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din mediul rural 

2. Dezvoltarea activitatilor economice astfel incat sa se ofere oportunitati de ocupare 
in interiorul comunitatilor si sa se stopeze migratia 

2. ASISTENTA SOCIALA 

PUNCTE TARI 

- interesul autoritatilor locale pentru a dezvolta 
si imbunatati activitatile de asistenta sociala
- proiectele sociale elaborate si depuse in 
vederea finantarii 
- numarul mic de copii/adulti aflati in sistemul 
de protectie speciala ceea ce semnifica 
eforturile comunitatii de a solutiona 
problemele sociale in interiorul comunitatii 

PUNCTE SLABE 
- numarul redus al serviciilor sociale comunitare 
si al organizatiilor de binefacere 
- cresterea numarului de copii ai caror parinti 
sunt plecati in strainatate ( strans legat de migratia 
externa)
- ponderea ridicata a familiilor fara surse de venit 
stabil si dependente de prestatiile sociale 
- efecte reduse ale prestatiilor sociale 
- interventie limitata a ONG-urilor de profil la 
nivelul comunitatilor din acest GAL 

OPORTUNITATI 
- Oportunitatile existente pentru finantarea de 
proiect, programe care sa aiba ca finalitatea 
infiintarea/dezvoltare de servicii sociale 
comunitare, programe de consiliere si 
monitorizare etc 

RISCURI  
- accentuarea fenomenelor sociale pe fondul crizei 
economice 
- reducerea surselor de finantare a asistentei sociale 
- scaderea calitatii vietii populatiei 

1. Reducerea inegalitatilor si imbunatatirea integrarii sociale a grupurilor vulnerabile 
1.1. Acreditarea SPAS-urilor 
1.2.Infiintarea, dezvoltarea  serviciilor sociale  pentru grupurile vulnerabile identificate
1.3.Programe de responsabilizare a societatii civile 
1.4.Programe de consiliere si monitorizare a familiilor in dificultate 
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2. Reducerea saraciei  prin masuri active de ocupare 
1.1 Proiecte care sa incurajeze infiintarea si dezvoltarea economiei sociale 
1.2. Proiecte de dezvoltare economica care sa asigure locuri de munca pentru grupurile 
vulnerabile 
1.3. Proiecte, programe de formare, calificare si recalificare profesionala 
1.4. Centre de informare, consiliere si sprijin in vederea orientarii profesionale  

EDUCATIE

PUNCTE TARI 

-  prezenta  in  majoritatea  comunitatilor  a 
institutiilor de invatamant corespunzatoare 
-  in  majoritatea  comunitatilor  se 
inregistreaza  un  procent  ridicat  de 
promovabilitate 
- procentul bun al copiilor/tinerilor care isi 
continua studiile liceale, profesionale 
- cadre didactice calificate 

PUNCTE SLABE 
- lipsa programelor, activitatilor  pentru 
activitati extracuriculare 
- situatiile de abandon scolar pe fondul 
saraciei si al lipsei de succes socio - 
profesional, inregistrate in anumite 
comunitati ale GAL-ului
- numarul mic de tineri din mediul rural 
care acced la cursuri universitare 
- insuficienta dotarea a unitatilor de 
invatamant cu materiale didactice necesare 
desfasurarii actului educational 
- existenta cadrelor didactice necalificate 
- nivelul scazut de implicare al cadrelor 
didactice dar si al familiilor in procesul 
educativ

OPORTUNITATI 
-  Programele de finantare prin care 

se pot dezvolta programe si 
activitati extracuriculare 

- Programe finantate de modernizare 
si dotare corespunzatoare a 
unitatilor de invatamant

RISCURI 
- accentuarea fenomenelor sociale pe 
fondul crizei economice 
- cresterea numarului cazurilor de 
abandon scolar 
- reducerea finantarii pentru activitatile 
educationale 
- instabilitatea legislatiei in domeniul 
educational 

PRIORITATI 

1. Asigurarea accesului la educatie a tuturor copiilor din comunitate, in special din 
comunitatile de etnie rroma, copiilor cu dizabilitati 

Prevenirea/reducerea  abandonului scolar 
 Infiintarea/modernizarea  unitatilor  de invatamant acolo unde este cazul 
 Accesibilizarea unitatilor de invatamant pentru copiii cu dizabilitati 
 
2. Asigurarea calitatii actului educational 

  Dotarea unitatilor de invatamant cu materiale didactice 
 Profesionalizarea cadrelor didactice 

3. Cresterea gradului de implicare a cadrelor didactice in viata comunitatii 

4. Responsabilizarea familiilor in sensul implicarii active in procesul educativ
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SANATATE 

PUNCTE TARI 
-  in fiecare comunitate exista minim un CMI

PUNCTE SLABE 
-  Implicare redusa a cadrelor medicale 
in viata comunitatii 
- Lipsa serviciilor de asistenta si ingrijire 
la domiciliu
- Lipsa unitatilor sanitare sau distributia 
inegala a acestora corespunzator nevoilor 
comunitatii

OPORTUNITATI 
-  Programele nationale in domeniu
- Posibilitatea de  a incheia 

parteneriate cu Ong-uri de profil 
pentru a desfasura campanii de 
informare a populatiei pe diferite 
componente etc. 

RISCURI 
- limitele impuse de organizarea sistemului 
medical 
- calitatea vietii locuitorilor va influenta si 
starea de sanatate a acestora 

PRIORITATI 

1. Asigurarea accesului  la servicii de sanatate si informare a populatiei 
Campanii de informare a populatiei pentru o viata sanatoasa 
Programe de depistarea precoce a copiilor cu dizabilitati si monitorizare a acestora
 

2. Cresterea gradului de implicare a cadrelor medicale  in viata comunitatii 

3. Infiintarea de servicii de asistenta si ingrijire la domiciliu

UTILITATI SI SERVICII PENTRU POPULATIE 

PUNCTE TARI 

-  Proiectele  de infrastructura derulate pana 
in prezent 
-  Proiectele  de  infrastrucrura  depuse  in 

PUNCTE SLABE 
- lipsa sistemelor de canalizare, apa 
potabila, incalzire  in majoritatea 
comunitatilor
-  drumurile comunale nu sunt in totalitate 
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vederea finantarii 
-  Existenta  Serviciilor  de  Salubritate  si  a 
contractelor de externalizare 

modernizate, reabilitate 
- lipsa tirgurilor, pietelor  de comercializare 
a produselor 

OPORTUNITATI 

-  Programele de finantare existente 

RISCURI 

- reducerea  surselor de finantare 
- neacordarea finantarilor pentru proiectele 
depuse 

PRIORITATI  

1. Intarirea infrastructurii utilitatilor si a serviciilor pentru populatie 

1.1. Asigurarea accesului populatiei la retea de apa potabila 
1.2. Asigurarea accesului populatiei la retea de canalizare 
1.3. Introducere sisteme de incalzire moderne 
1.4. Modernizare drumurilor comunale 
1.5. Revitalizarea pietelor traditionale 

CAPITAL SOCIAL

PUNCTE TARI 

- Existenta Asociatiilor de Dezvoltare 
Comunitara 

- Existenta Asociatiilor sportive, 
culturale si organizatiilor 
neguvernamentale cu rol social 

- In comunitate exista un grup de 
oameni capabili sa-si asume un rol 
activ in imbunatatirea vietii din 
propria comunitate 

-

PUNCTE SLABE 

- insuficienta  dezvoltare a societatii civile, 
a organizatiilor neguvernamentale 
- lipsa de initiativa civica a membrilor 
comunitatii 
- Lipsa spatiilor pentru intalniri ale 
comunitatii

OPORTUNITATI 

-  Programele de finantare existente 

RISCURI 

- deteriorarea relatiilor interumane pe 
fondul lipsurilor financiare, materiale 
- discriminarea si marginalizarea populatiei 
de alta etnie decat majoritatea 

PRIORITATI
1. Revitalizarea spiritului comunitar  intr-un proces de dezvoltare comunitara  
2. Implicarea comunitatii in procesul de guvernare locala 
3. Programe de dezvoltare a initiativelor de dezbatere publica 
4. Incurajarea initiativelor locale pentru dezvoltarea de asociatii, organizatii comunitare 

TINERET SI SPORT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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- Interesul autoritatilor locale pentru 
dezvoltarea de programe, proiecte, 
activitati pentru copii , tineret si 
sport 

- Copiii si tinerii talentati, cu 
performante in domeniul sportului, 
dansului etc

-lipsa oportunitatilor de timp liber, activitati 
extracuriculare si extraprofesionale pentru 
copii si tineret pe fondul implicarii in 
activitatile gospodaresti
- atasament scazut al tinerilor fata de 
comunitatea in care s-au nascut si au 
crescut 
- lipsa unor baze sportive adecvate 

OPORTUNITATI 

-  Programele de finantare existente 

RISCURI 

- deteriorarea relatiilor interumane pe 
fondul lipsurilor financiare, materiale 
- angajarea tinerilor in activitati 
necorespunzatoare nivelului de varsta

1. Valorificarea potentialului local al copiilor si tinerilor 
1.1.  Infiintarea unor cluburi educationale/vocationale  in fiecare comunitate 
 1.2.  Infiintarea unui CLUB SPORTIV la nivelul GAL-ului 
 1.3. Implicarea copiilor, tinerilor in  activitati de voluntariat 

2. Crearea oportunitatilor de ocupare economica a tinerilor care sa duca la 
stabilizarea acestui potenţial uman valoros

1.1. Proiecte, programe de formare, calificare, recalificare a tinerilor 
1.2.  Centre de informare, consiliere si sprijin in vederea orientarii profesionale  
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