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Introducere 

 

Politica regionala a Uniunii Europene cuprinde ansamblul instrumentelor si procedeelor aplicate in 

scopul cresterii gradului de coeziune economico-sociala a ansamblului comunitar. Coeziunea 

desemneaza acel nivel de convergenta reala intre economiile si regiunile unui sistem aflat in proces de 

integrare care asigura functionarea optima, echilibrarea si promovarea unei dezvoltari armonioase in 

conditii de cost economic si social minim. Instrumentul principal al politicii de coeziune al UE il 

constituie sistemul fondurilor structurale. 

 

Realizarea unui document de planificare strategica este importanta pentru centralizarea si planificarea 

investitiilor care pot fi realizate la nivelul comunitatii cu scopul de a genera si alimenta procesele de 

dezvoltare economica, sociala si de mediu in vederea imbunatatirii calitatii vietii si cresterii nivelului de 

trai.  

 

La nivelul Comunei Strugari pe baza diagnozei situatiei economice si sociale existente a fost intocmit 

prezentul document de planificare pentru perioada 2015-2020, prin intermediul caruia se urmareste 

atat integrarea pe orizontala a planificarii dezvoltarii economice, cat si integrarea pe verticala a 

dezvoltarii principalelor sectoare de activitate, in concordanta cu documentele programatice existente, 

in contextul noii perioade de programare. 

 

Strategia Europa 2020, prin intermediul careia Uniunea Europeana isi propune o crestere economica 

inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, se axeaza pe indeplinirea a cinci obiective esentiale:  

 Ocuparea fortei de munca; 

 Cercetare si dezvoltare; 

 Schimbarile climatice si utilizarea durabila a energiei; 

 Educatie; 

 Lupta impotriva saraciei si a excluziunii sociale. 

 

Cele cinci obiective sunt sprijinite de sapte initiative emblematice ce ofera un cadru prin care UE si 

autoritatile nationale isi sustin reciproc eforturile in domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, 

cum ar fi inovarea, economia digitala, ocuparea fortei de munca, tineretul, politica industriala, 

combaterea saraciei si eficienta energetica. Prezenta strategie de dezvoltare a Comuna Strugari isi 

propune sa aduca aportul la indeplinirea acestor obiective. 
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Capitolul 1: Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic 

1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

 

Parte a peisajul rural autohton, comuna Strugari integreaza o serie de caracteristici geografice 

care se intrepatrund si determina activitatea si viata de zi cu zi a populatiei locale. Luand in 

considerare istoria sa, pozitionarea in centrul judetului Bacau, structura de sase sate si 

apropierea de marile centre urbane, Bacau si Moinesti, prezenta unui relief variat compus din 

dealuri, vai, coaste si coline, conditii de clima temperat-continentala, soluri diverse, de lunca, 

versant si platouri, resurse naturale precum apa, aerul, padurea, vietuitoarele, vegetatia si 

fauna bogate, se poate afirma faptul ca localitatea dispune de un potential care poate fi 

valorificat in multiplele sectoare economice, de la agricultura pana la mica industrie, comert si 

servicii.   

 

De altfel, particularitatile geografice, de clima si de sol determina, in primul rand, un profil 

agricol diversificat, atat in directia cultivarii plantelor cat si in directia cresterii animalelor.  Nu 

in ultimul rand, varietatea resurselor naturale ar putea constitui mai departe un punct de 

plecare pentru potentarea altor sectoare economice, de utilitate comunei per ansamblu.    

Amplasament 

Comuna Strugari este amplasata in partea centrala a judetului Bacau, coordonatele geografice 

ale acesteia fiind 46°31′58″ latitudine nordica si 26°43′54″ longitudine estica.  

 

Judetul Bacau face parte din regiunea Moldova din Romania, cu resedinta la Bacau. Este situat 

in bazinul hidrografic al raului Trotus, pe cursul inferior al Bistritei si pe cel mijlociu al Siretului, 

de pe culmile Muntilor Trotus-Oituz in vest, pana pe interfluviile dintre raurile Zeletin, 

Pereschiv si Tutova, in est. Judetul prezinta o mare varietate de peisaje, de la munti, dealuri si 

platouri la campii, resurse naturale ale solului si ale subsolului si locuri prielnice asezarilor 

umane. Din punct de vedere administrativ, judetul cuprinde 3 municipii, 5 orase si 85 de 

comune, printre care si comuna Strugari. 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_Strugari%2C_Bac%C4%83u&params=46_31_58_N_26_43_54_E_type:city&language=ro
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Comuna Strugari se afla la 35 km distanta de municipiul Bacau, resedinta de judet, si la 28 km 

distanta de municipiul Moinesti. Este situata in nord-estul depresiunii Tazlau, pe partea nord-

vestica a culmii Pietricica si pe cursul raului Nadisa cu afluentul sau Saracutu si Rachitisul, cu 

afluentii Turlui si Doamna.  

 

Din componenta comunei Strugari fac parte urmatoarele sase sate: satul Pietricica, pozitionat 

pe coasta culmii Pietricica, in stanga DN 11 Onesti – Bacau ce duce spre Valea Turluiului din 

bazinul hidrografic al Tazlaului Mare; satul Iazu, legat de vestul satului Pietricica, intinzandu-se 

pe dealul Tantirimului, in apropiere de dealurile Fundoaiei si Turluiului; satul Nadisa, despartit 

la est de satul Iazu prin culmea impadurita a dealului Fundoaia, pozitionat pe un deget al 

dealului Runcului, invecinandu-se la sud cu dealul Bosoteni si la vest cu apa Tazlaului Mare; 

satul Strugari care este si resedinta comunei, situat la nord de satul Nadisa si pozitionat pe 

coastele Runcului si dealurilor Nasoiesti si Sarbi, in dreptul confluentei Tazlaului Mare cu 

Tazlaul Sarat; satul Cetatuia, alipit de satul Strugari pe umerii Runcului, dinspre Grigoreni, fiind 

pozitionat la nord pe dealurile Cetatuii, Armanului, Crasmei si Tocilei; satul Rachitis, situat in 

partea de nord-est a satului Strugari, in vai stramte, aflate intre dealurile rapoase, acoperite 

cu padurile culmii Pietricica, s-a format in jurul a cinci izvoare de slatina, situate intre punctele 

Podina si Strugarita. 
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Comuna Strugari se invecineaza la nord cu comuna Margineni strajuita de dealurile Capatana, 

Strugarita si Tocila, la vest cu comuna Scorteni vegheata de dealurile Sarbilor si Runcului si cu 

comuna Beresti-Tazlau, marginita de dealurile Runcu si Rediu, la sud cu comuna Sanduleni, 

marginita de colinele Doamna si culmea Pietricica, iar la est cu comunele Luizi-Calugara si 

Magura, marginite de culmea Pietricica. Teritoriul comunei este strabatut de drumuri 

judetene precum DJ 118 B si de numeroase drumuri comunale, precum DC 197 si DC 200.    

 

 Istoric 

 

Pe locurile unde se afla astazi comuna Strugari, au fost descoperite de-a lungul timpului o 

serie de dovezi edificatoare privind trecutul istoric al acestei asezari. Anumite relicve confirma 

existenta a doua tabere militare romane fortificate, numite castre: unul in satul Prajoaia, 

comuna Livezi, in dreapta Tazlaului Mare, la o distanta de 21 km spre nord de Valea 

Trotusului, iar al doilea la Cetatuia, deasupra Nadisei – pe stanga Tazlaului Mare, spre nord de 

Valea Trotusului, avand o lungime de aproape 40 km, iar de la granita veche a Moldovei, 

inspre rasarit, la o departare de 50 km. 

 

Mai mult, la Cetatuia, ca si in satul Prajoaia din comuna Livezi, s-au gasit caramizi, oale, sageti 

si monede romane. Monedele romane, de argint, dateaza din vremea lui Titus si Hadrian si 

confirma existenta unei asezari militare, edificate, atat pentru paza granitelor de rasarit a 

imperiului, cat si pentru asigurarea circulatiei, pe drumul vechi roman: Alba Iulia Valea 

Tarnavei, la Odorheiu, apoi pe Valea Trotusului, strabatand toata Moldova sudica, pana la 

Barbosi, langa Galati. Infiintarea unui centru comercial in aceasta zona poate justifica 

existenta banilor ca mijloc de circulatie si de plata. Dealul si satul Cetatuia isi revendica 

numele de la un vechi castru roman, asezat pe un podis de 1,5 ha, unde s-au gasit urmele 

mentionate anterior. Insasi pozitia locului dovedeste ca aici, pe un platou, la cota 350 m, ar fi 

fost o asezare militara.  

 

Localnicii satelor Nadisa, Bosoteni si Nasoiesti stiu ca in acest loc a fost o cetate veche, asezata 

pe un podis, apartinand Manastirii Bogdana, aflata deasupra Dealului Cetatuia. De asemenea, 

pe locul unde se afla comuna astazi, au existat de-a lungul vremii mai multe sate, unele dintre 
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acestea disparand, ca de exemplu Sperlestii, Procestii, Neghisestii, Petrilestii si Berestii. 

Denumirea satelor de astazi este Beresti-Stramba, Bosoteni, Stroiesti-Romanesti, Enachesti, 

Nadisa, Turlui si Iazu.  

 

In satul Cetatuia, la inceput s-au stabilit oameni din localitatea Sperlesti, de pe valea 

Turluiului, refugiati aici in timpul luptelor din 1600, dintre Mihai Voda Viteazul si Ieremia 

Movila, de la Iazu (Iascea) la care s-au adaugat 40 de familii de tigani saraci, fara pamant, 

veniti din imprejurimi. Ei se intretineau din munca prestata pe pamanturile razesilor, satul 

fiind unul razasesc. 

 

Numele satului Cetatuia este atestat intr-un document din 1781, in care se spune ca pe langa 

bourii pusi pe trunchiul copacilor s-a pus o piatra care trimite spre Cetatuia, iar in apropiere de 

aceasta cetate, inspre sud, in padurea de deasupra Bosotenilor, se gaseau doua movile mari, 

despre care localnicii spun ca exisa din vremurile vechi.  

 

Prin imprejurimi se gasesc numeroase movile asemanatoare, dintre care cea mai inalta si 

insemnata este cea din comuna Prajesti, apoi cea din locul numit Dumbrava, in partea vestica 

a orasului Bacau, intre Enachesti si Coman si, in sfarsit, cea din Iliesti, comuna Ardeoani, unde 

se gasesc resturi de sageti vechi. Se crede ca aceste movile exista din epoca invaziilor barbare 

si adapostesc mortii din timpul marilor batalii. Altii cred ca aici au fost inhumati cei decedati in 

luptele care s-ar fi dat intre neamuri.  

 

Exista alte opinii conform carora aceste movile ar fi fost construite ca puncte strategice sau 

straji. O parte dintre istorici nu agreeaza aceasta opinie, deoarece movilele acestea, de 

exemplu cea din Iliesti, sunt inconjurate, la distante relative mici, de dealuri naturale, care 

puteau fi intrebuintate, ca puncte strategice cu mai mult folos decat movilele construite de 

mana omului. 

 

O alta ipoteza care urmareste originea ungurilor din Moldova ar fi ca ciangaii reprezinta 

urmasii cumanilor, astfel ca movilele din apropierea orasului Bacau, inspre apus, sunt vechi 

altare, unde cumanii aduceau jertfa zeilor si ca acele movile sunt numite ale Cumanilor.  



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA – COMUNA STRUGARI, JUDETUL BACAU 

 

 
9 

 

 

Pe de alta parte, dovezile istorice sustin ca partea de sud-vest a judetului Bacau a fost de 

multe ori campul luptelor dintre principii Moldovei si cei ai Ardealului. Drumul vechi ce ducea 

din Oituz in interiorul Moldovei, trecea prin Onesti, pe Valea Tazlaului Mare, pana la 

Sanduleni, iar de acolo prin valea Turluiului spre Bacau, valea Bistritei, sau pe valea Tazlaului 

Mare, spre nord, pana la Piatra-Neamt. In anul 1467, se da in aceasta parte a judetului Bacau 

o lupta intre Matei Corvin si Stefan cel Mare. 

 

Asezari vechi se regasesc in regiunea deluroasa si impadurita unde se adaposteau oamenii 

locurilor din vechime pentru a rezista navalitorilor barbari care traversau teritoriul tarii la acea 

vreme. Slavii, cunoscut ca popor navalitor, pentru ca aveau aceleasi ocupatii si credinta, au 

fost acceptati de catre oamenii locului, ceea ce a determinat ca elementul slav sa fie absorbit 

local. Dovada a acestui lucru sunt denumirile satelor, formelor de relief, dealuri, rauri, precum 

Bistrita, Sohodolu, Ciudomir, Solont, Luizi-Calugara.  

 

Denumirile ca Dealul lui Coman, Silistea Comanului sunt denumiri care au ramas de la vechiul 

stapanitor al acestor locuri, numit Coman.  Urmasii stapanitorilor de pamanaturi din vechime 

au fost razesii care, cu mari greutati, au strabatut multe secole pana in zilele noastre si si-au 

pastrat, macar in parte, bunurile pe care le-au avut de la stramosii lor, ori primite ca 

recompensa de la regele Ferdinand pentru faptele de vitejie savarsite pe campul de lupta.  
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Suprafata

(kmp)

Populatie

(locuitori) 

Densitate

(loc/kmp)

Strugari, judetul Bacau 59,03 2.590 43,88

Localitate

INFORMATII GENERALE: SUPRAFATA/POPULATIE/DENSITATE

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)

In cazul indicatorului "populatie", a fost mentionata populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2014.

 Populatie 
 

Localitatea Strugari are o populatie totala de 2.590 de locuitori si o densitate de 43,88 

locuitori/kilometru patrat, in conformitate datele disponibile la Institut National de Statistica 

pe anul 2014. 

 
La nivelul localitatii Strugari, repartizarea populatiei pe sexe si pe grupe de varsta se prezinta 
in felul urmator: 
 

 
 

Dupa cum se poate observa, ponderea populatiei pana in 25 de ani este mai mare decat 

ponderea populatiei peste 60 de ani, ceea ce indica faptul ca populatia tanara are o pondere 

mai mare la nivelul localitatii, contrar tendintei generale de imbatranire a populatiei. 

Persoane % Persoane % Persoane %

0- 4 ani 67 5,00% 58 4,64% 125 4,83%

5- 9 ani 69 5,15% 70 5,60% 139 5,37%

10-14 ani 109 8,13% 80 6,41% 189 7,30%

15-19 ani 92 6,86% 86 6,89% 178 6,87%

20-24 ani 93 6,94% 68 5,44% 161 6,22%

25-29 ani 83 6,19% 74 5,92% 157 6,06%

30-34 ani 76 5,67% 86 6,89% 162 6,25%

35-39 ani 114 8,50% 80 6,41% 194 7,49%

40-44 ani 117 8,72% 82 6,57% 199 7,68%

45-49 ani 103 7,68% 58 4,64% 161 6,22%

50-54 ani 62 4,62% 46 3,68% 108 4,17%

55-59 ani 51 3,80% 61 4,88% 112 4,32%

60-64 ani 54 4,03% 75 6,00% 129 4,98%

65-69 ani 71 5,29% 66 5,28% 137 5,29%

70-74 ani 53 3,95% 78 6,24% 131 5,06%

75-79 ani 54 4,03% 75 6,00% 129 4,98%

80-84 ani 39 2,91% 60 4,80% 99 3,82%

85 ani si peste 34 2,54% 46 3,68% 80 3,09%

TOTAL 1.341 100,00% 1.249 100,00% 2.590 100,00%

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)

A fost mentionata populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2014.

Grupa de varsta

SITUATIA REPARTIZARII POPULATIEI PE GRUPE DE VARSTA SI SEXE LA NIVELUL 

COMUNEI STRUGARI JUDETUL BACAU

Masculin Feminin Total
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Stabiliri de resedinta

(persoane)

Plecari cu resedinta

(persoane)

Sold migratoriu

schimbari de resedinta

(persoane)

Stabiliri de 

resedinta

(persoane)

Plecari cu resedinta

(persoane)

Strugari, jud. 

Bacau
6 13 -7 6 20

Localitate

SCHIMBARI DE RESEDINTA - COMUNA STRUGARI, JUD. BACAU

- ANALIZA COMPARATIVA PE ANII 2004 SI 2014 -

2004 2014
Sold migratoriu

schimbari de 

resedinta

(persoane)

-14

Sursa: Institutul National de Statistica, Anii 2004 si 2014 (2014 fiind ultimul an pentru care exista date disponibile)

EVOLUTIE SOLD MIGRATORIU 

IN PERIOADA 2004-2014
Sold migratoriu in scadere

EVOLUTIE STABILIRI DE RESEDINTA 

IN PERIOADA 2004-2014
Stabiliri de resedinta constante

EVOLUTIE PLECARI CU RESEDINTA 

IN PERIOADA 2004-2014
Plecari cu resedinta in crestere
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Mentiune: Intrucat prezenta strategie cuprinde analiza mai multor indicatori statistici, pentru o 
abordare unitara, au fost utilizate ultimele date statistice disponibile la nivelul Institutului National 
de Statistica. Nu au fost utilizate date de la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor intrucat nu 
exista disponibile astfel de date pentru toti indicatorii statistici analizati in cadrul prezentei strategii.  

Stabiliri de domiciliu

(persoane)

Plecari cu 

domiciliul

(persoane)

Sold migratoriu

schimbari de domiciliu

(persoane)

Stabiliri de domiciliu

(persoane)

Plecari cu domiciliul

(persoane)

Strugari, jud. 

Bacau
37 39 -2 66 24

Localitate

SCHIMBARI DE DOMICILIU - COMUNA STRUGARI, JUD. BACAU

- ANALIZA COMPARATIVA PE ANII 2002 SI 2012 -

2002 2012

Sold migratoriu

schimbari de domiciliu

(persoane)

42

Sursa: Institutul National de Statistica, Anii 2002 si 2012 (2012 fiind ultimul an pentru care exista date disponibile)

EVOLUTIE SOLD MIGRATORIU 

IN PERIOADA 2002-2012
Sold migratoriu in crestere

EVOLUTIE STABILIRI DE DOMICILIU

IN PERIOADA 2002-2012
Stabiliri de domiciliu in scadere

EVOLUTIE PLECARI CU DOMICILIUL 

IN PERIOADA 2002-2012
Plecari cu domiciliu in crestere
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 Relief  
 

Teritoriul comunei Strugari este situat intr-un relief variat, specific zonei de deal subcarpatic, 

intinzandu-se pe o distanta de 35 de km de la sud de Trebes pana in satul Slobozia din comuna 

Gura Vaii. Peisajul este dominat de dealurile culmii Pietricica al carei varf atinge altitudinea 

maxima de 747 m, fiind partea cea mai inalta a culmii Subcarpatice a Moldovei la 200 m 

deasupra Depresiunii Tazlaului in partea de vest si la peste 500 m deasupra Vaii Siretului in 

partea de est. Nordul teritoriului se caracterizeaza prin altitudini mai reduse, cele mai inalte 

varfuri nedepasind 600 m (varful Capatana sau Argintului cu 583 m, varful Pietricica cu 585 m), 

in timp ce unele se situeaza sub 400 m (360 m pe soseaua Bacau-Scorteni-Moinesti). Sudul 

teritoriului este mai inalt, ajungand la 600-650 m.    

 

 

Din acest punct de vedere, relieful apare ca puternic fragmentat cu dealuri si vai, orientate de 

la nord la sud, cu versanti cu expunere diferita, cu pante ce variaza intre 15-25% de la un 

versant la altul.  Vaile care pornesc de la culmea Pietricica sunt adanci, cu versanti inclinati pe 

flancul estic. Morfometria teritoriului comunei are o altitudine maxima de 583 m la nivelul 

dealului Pietricica si o altitudine minima de 285 m, pe fundul vaii Nadisa si Rachitis. 
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In general, relieful comunei Strugari prezinta dealuri si coline cu spinari largi sau inguste, cu 

versanti afectati de procese geomorfologice actuale, mai ales alunecarile datorate 

predominantei argilelor si mareelor si a alternantei lor cu orizonturi subtiri si gresii friabile 

care favorizeaza circuitul apei.  

Printre cele mai importante dealuri, coaste, coline si vai, se numara: dealurile Armanului, 

Slatina, Varzarisului, Calinisului, Fundoii, Popilor, Tantirimului, Strugarilor, Cetatuii, Silistei, 

Plopului, Carligatii, Crasmei, Maresului, Argintului, Balanului, Turluiului, Moisoaia, Tanjalei, 

Bertoaiei, Teiului, vaile Turluiului, Rachitisului, Saracutu, Nadesii, Silistei, Coasta Rachitisului, 

Hambarului, Fundul Armanului, Strugaritei, Nadesii, Varajelului, Strugarilor.  

 

Formele de relief, configuratia terenului si prezenta colinelor au dus la gruparea comunei in 

doua zone: zona Strugari, cu atele Nadisa si Cetatuia, de-a lungul DJ 118 si DC 197 si zona Iazu, 

cu Pietricica, de-a lungul DC 200, Rachitisul fiind izolat de DJ 118. 

 

Din punct de vedere hidrologic, comuna Strugari este situata in bazinul raului Tazlau si 

traversata de la nord la sud de paraiele Sarbilor, Saracutu, Nadisa, Rachitisu, Turlui si Doamna.  

Paraul Sarbilor izvoraste din dealul Crapaturii si se varsa in Tazlaul Sarat, la Floresti din 

comuna Scorteni. 
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Paraul Saracutu izvoraste din dealurile Marginenilor si Groapa Lunga, strabate satul Cetatuia, 

in valea Saracutu, se varsa in paraul Nadisa, care strabate satele Strugari si Nadisa si se varsa 

la Enachesti, in raul Tazlaul Mare. Atat paraul Saracutu cat si paraul Nadisa preiau apele 

pluviale de pe versantii satelor Cetatuia, Strugari si Nadisa. 

 

Paraul Nadisa are o albie neregulata, ceea ce a prezentat si prezinta posibile riscuri natural de 

inundare a satelor Cetatuia, Strugari si Nadisa. Paraul Rachitis izvoraste din Mares si 

Mondaneasa strabate cele doua catune ale satului Rachitis si aduna apele versantilot 

Argintului, Mares si Carligari.  

 

Paraul Turlui izvoraste din dealurile Culmii Pietricica, preia toate apele de pe versantii satului 

si la confluenta cu paraul Rachitis din satul Iazu preia si paraiasul Doamna care se varsa in raul 

Tazlaul Mare, la Sanduleni.  Ca si paraul Nadisa, paraiele Turlui si Rachitis prezinta risc natural 

de inundatii pentru satele Iazu si Rachitis.  

 

Atat paraul Nadisa cat si paraiele Rachitisu si Turlui au debite reduse de apa, in special in 

timpul verilor secetoase. Din cauza albiilor neregulate a paraielor Nadisa, Rachitisu si Turlui, 

pe locurile joase se formeaza balti si unele mlastini, mai ales in timpul inundatiilor, producand 

uneori si baltirea terenurilor agricole. Aceste puncte se gasesc pe valea Rachitisului, valea 

Nadesii, valea Strugarilor si Cetatuii precum si pe valea Turluiului si in partea de nord-vest a 

satului Pietricica. 

 

Apele freatice oscileaza intre adancimi de sub 1 m si peste 10 m, in functie de forma de relief 

si unitatea litologica existenta. Cele mai frecvente adancimi ale apelor freatice sunt cuprinse 

intre 5 si 10 m, cu raspandire mare la nivelul versantilor si culmilor. 

 

Dupa cum se prezinta, relieful variat impreuna cu proprietatile solului si conditiile climatice 

determina profilul economic al comunei Strugari si anume agricultura, axata atat pe 

cultivarea plantelor si cresterea animalelor, cat si, intr-o anumita masura, silvicultura. 
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 Clima 

 

In explicarea si intelegerea diferitelor aspecte naturale, clima reprezinta una dintre 

componentele geografice cu rol determinant, deoarece, prin elementele sale, exercita o 

actiune modelatoare, variata asupra reliefului. 

 

Clima comunei Strugari este o clima temperat-continentala, temperatura ajungand la +38 

grade C pe timp de vara si de -32,5 grade C pe timp de iarna. Mai mult, pe teritoriul comunei, 

se regasesc microclimatul de lunca si microclimatul de versant, ce se individualizeaza de 

regula in perioada de vara si toamna. Cu aceste caracteristici generale, verile in comuna 

Strugari nu sunt extrem de calduroase iar iernile sunt moderate iar uneori aspre. 

 

Precipitatiile reprezinta un factor activ in modelarea reliefului, in asigurarea umiditatii solului, 

a nivelului apei din rauri si lacuri. Cantitatile medii lunare prezinta valori diferite de la o luna la 

alta, in functie de circulatia generala a atmosferei si de interactiunea acesteia cu conditiile 

fizico-geografice locale. Precipitatiile sub forma de ploaie in comuna Strugari sunt mai 

abundente in lunile aprilie, mai, octombrie, noiembrie, nivelul acestora ajungand la o medie 

anuala de 600-700 mm patrati. In lunile iunie, iulie si august, ploile sunt mai reduse. Grindina 

cade in medie de 1-3 ori pe an, in special in zonele cu vegetatie forestiera. 

Sezonul rece debuteaza cu ninsori spre sfarsitul lunii noiembrie, zapezile putand dura pana in 

luna martie, uneori chiar pana in luna aprilie. Inghetul la sol poate dura din luna noiembrie 

pana in luna aprilie. 

 

Cantitatea de vapori de apa din atmosfera este influentata atat de particularitatile fizice ale 

maselor de aer in miscare cat si de caracteristicile locale ale suprafetei active. Astfel, bazinele 

de apa si suprafetele ocupate de paduri constituie surse permanente de evaporatie si 

evapotranspiratie, fapt ce duce la cresterea aportului de umezeala a aerului.  
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Vantul este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice, care traverseaza Europa si 

de activitatea centrilor de actiune principali. Vanturile bat predominant din nord, nord-vest, 

urmandu-le apoi cele din sud si sud-est. Vanturile din nord si vest aduc cele mai multe 

precipitatii. Pe timp de iarna, crivatul are cea mai mare frecventa, fiind un vand uscat, foarte 

rece, care spulbera zapada. Pe timp de vara, vanturile din sud aduc seceta. Caracteristicile 

climaterice din comuna Strugari au generat de-a lungul timpului atat perioade de seceta 

(1947) cat si inundatii (1976) care au provocat serioase pagube populatiei locale.   

 

 Tipuri de sol 

 

Formarea solurilor este rezultatul actiunii indelungate a unui intreg complex de factori 

naturali, denumiti factori edogenetici. Deci solul reprezinta un produs de sinteza si se 

formeaza in urma unei interactiuni a sapte factori: roca de solidificare, clima, vegetatia, 

relieful, apa freatica, apa stagnanta, timpul, omul. Pe teritoriul comunei Strugari, se regasesc 

urmatoarele tipuri de sol: soluri de lunca, soluri de versant si soluri de platouri. Varietatea 

solurilor de pe teritoriul comunei este o expresie, in primul rand, a climei si, totodata, a 

interactiunii celorlalte elemente ale peisajului fizico-geografic. 

 

Solurile de lunca se gasesc in luncile paraielor din fiecare sat si sunt, de regula, inundate in anii 

ploiosi. Solurile de versant sau soluri brune de padure se gasesc pe dealuri si versanti, in 

diferite grade de podzolire si cer o fertilizare sporita. Solurile de platouri sau soluri cu 

cernoziom mediu levigat se gasesc pe pante si platouri, au fost cultivate mai mult timp si 

necesita o fertilizare sporita. Teritoriul comunei are o alcatuire petrografica dominata de 

conglomerate si gresii cu elemente de sisturi verzi, maree grezoase, gipsuri, tufuri de cenusa 

vulcanica.   

 

 Resurse naturale  
 

Resursele naturale constituie totalitatea terenurilor cultivabile, a padurilor si apelor, a 

zacamintelor de minerale si minereuri de care dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt 

considerate capital natural deoarece apar in mod natural si sunt valorificate in forma lor 

relativ nemodificata. Ele pot fi convertite mai departe in materii prime pentru procesele 

capitalului infrastructural.  
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Pe arealul comunei Strugari se regasesc atat resurse naturale regenerabile precum suprafetele 

acoperite in mod natural de paduri si vietatile din natura, solul, vantul, radiatia solara; cat si 

resurse naturale neregenerabile ca de exemplu apa, aer. Aceste resurse pot fi refacute daca 

nu sunt supravalorificate. Totodata acestea pot fi folosite pe termen nelimitat daca sunt 

folosite rational.  

 

Odata ce resursele regenerabile sunt consumate la o rata care depaseste rata lor naturala de 

refacere, ele se vor diminua si, in cele din urma, se vor epuiza. Rata care poate fi sustinuta de 

o resursa regenerabila este determinata de rata de refacere si de marimea disponibilului 

acelei resurse. Pe de alta parte, in functie de originea lor, pe arealul comunei pot fi intalnite 

resurse biotice, derivate din animale si plante si resurse abiotice, derivate din pamant, aer si 

apa. 

 

In ceea ce priveste resursele de subsol, comuna Strugari este bogata in zacaminte de titei, 

argila. Titeiul se extrage cu ajutorul a cinci sonde ce apartin schelei petroliere Moinesti, iar 

argila se utilizeaza ca material de constructie. 

 

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al teritoriului comunei Strugari in 

momentul de fata sunt resursele proprii (paduri, pasuni, fanete, produse animaliere si 

vegetale), resursa naturala, fondul funciar agricol avand o functie importanta in profilul 

economico-social al localitatii. 

 

Vegetatie si fauna 

 

Vegetatia reprezinta o componenta principala in cadrul diferitelor unitati natural-teritoriale, 

sintetizeaza si exprima calitatea peisajului, fiind foarte sensibila la actiunile elementelor 

climatice. 
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Vegetatia comunei Strugari cuprinde vegetatie forestiera, de silvostepa si de vai. Vegetatia 

forestiera se refera, pe de o parte, la paduri de foioase care se intind din punctele Capatana, 

Mondaneasa, Mares, Rusoaia, Bertoaia, Dealu Culmii Pietricica si pana la Hanul lui Matei din 

DN II, iar pe de alta parte, la padurea de conifere din Barzulesti.  Printre speciile de arbori 

prezente se afla: stejarul, fagul, jugastru, teiul, frasinul, carpenul, ulmul, ciresul salbatic, 

paduretul, arbustii (alun, corn, maces), unii dintre ei, cu precadere in nord-estul comunei, 

avand varste intre 40-150 de ani.   

 

Flora ierboasa a padurilor este reprezentata de asociatii de graminee si alte plante, printre 

care iarba lui Tatin, iarba-vantului, ovasciorul-de-munte, paiusul, timoftica, pirul crestat si 

altele. De asemenea, flora este reprezentata si prin cateva flori precum ghiocelul, vioreaua, 

lacramioara, firuta de padure si altele.La nivelul pajistilor si fanatelor, se regasesc leguminoase 

furajere spontane precum lucerna galbena, sulfina, mazarichea, trifoiul alb si rosu, trifoiul 

marunt si altele.  Pe lunci, pe malul paraielor si in sesuri, se regasesc plopul alb, plopul negru si 

diferite specii de salcie precum salcia capreasca, salcia alba, salcia pentru mlaja, rachita. 

Totodata se regasesc plante de lunca precum arinul si catina. In balti si mlastini cresc rogozul, 

papura, umbra iepurilor, laptele cainelui, cucuta si altele. 

 

Structura faunei se afla in raport de interdependenta cu vegetatia si conditiile mediului 

inconjurator. Modificarile pe care fauna le-a suferit in urma actiunilor de defrisare a padurilor, 

de indiguire a zonelor de lunca, de desecare a baltilor, s-au rasfrant si asupra lumii animale. In 

ceea ce priveste fauna comunei Strugari, sunt prezente in paduri si pasuni specii de animale 

precum veverita, parsul, caprioara, cerbul, jderul, pisica salbatica, mistretul, lupul, iepurele, 

viezurele, vulpea si altele. Dintre mamifere, se regasesc cartita, dihorul, nevastuica, iepurele si 

ariciul.  

 

Printre pasarile care pot fi intalnite in aceste locuri se numara mierla, turturica, pitigoiul, 

ciocanitoarea, uliul, graurul, grangurul, cucul, privighetoarea. In zavoaie cuibaresc cioara, uiul, 

cotofana si vrabia.  In ape traiesc pesti mici, broaste si altele pe cand reptilele sunt 

reprezentate de serpi, soparle, gusteri. In imprejurimi, se mai gasesc carabusul, greierele, 

fluturi de diferite specii, viespi si furnici. 
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1.2. Harti – planul localizarii teritoriului 

 

Harta nr.1 - Amplasarea Comunei Strugari in cadrul tarii 
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Harta nr.2 - Amplasarea Comunei Strugari in cadrul judetului Bacau 
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Harta nr.3 – Centrul Comunei Strugari 



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA – COMUNA STRUGARI, JUDETUL BACAU 

 

 
23 

 

1.3. Patrimoniul de mediu si patrimoniul arhitectural – cultural 

 

 Patrimoniul de mediu 

La nivelul localitatii Strugari, protectia, conservarea si ameliorarea calitatii mediului, incluzand 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice sunt probleme de interes public 

major, avand in vedere ca, asa cum este recunoscut in toata lumea, componentele diversitatii 

biologice care formeaza capitalul natural asigura cea mai mare parte a produselor, bunurilor si 

serviciilor necesare societatii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltari durabile. 

 

Modul de constituire si de administrare a patrimoniului de mediu va lua in considerare, la 

nivelul localitatii Strugari, interesele comunitatii locale, facilitandu-se participarea localnicilor 

in consiliile consultative pentru aplicarea masurilor de protectie, conservare si utilizare 

durabila a resurselor naturale, incurajandu-se mentinerea practicilor si cunostintelor 

traditionale locale in valorificarea acestor resurse, in beneficiul comunitatilor locale. 

 

Teritoriul comunei Strugari se remarca prin resursele naturale bogate si diversificate: vegetatie 

si fauna cu un potential ridicat, cadru natural nepoluat, fond forestier important, terenuri 

agricole favorabile practicarii agriculturii etc. 
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Formele specifice de relief - puncte de atractie ale zonei 

Asa cum s-a mentionat anterior, relieftul comunei Strugari este unul variat compus din dealuri, 

vai, coaste si coline.  Peisajul este dominat de dealurile culmii Pietricica al carei varf atinge 

altitudinea maxima de 747 m, fiind partea cea mai inalta a culmii Subcarpatice a Moldovei la 

200 m deasupra Depresiunii Tazlaului in partea de vest si la peste 500 m deasupra Vaii Siretului 

in partea de est. Nordul teritoriului se caracterizeaza prin altitudini mai reduse, cele mai inalte 

varfuri nedepasind 600 m (varful Capatana sau Argintului cu 583 m, varful Pietricica cu 585 m), 

in timp ce unele se situeaza sub 400 m (360 m pe soseaua Bacau-Scorteni-Moinesti). Sudul 

teritoriului este mai inalt, ajungand la 600-650 m. Elemenetele de relief ale localitatii Strugari 

prezinta o zona atractiva ce poate fi valorificata din punct de vedere turistic.    

 

Vegetatia si fauna zonei – potential de mediu 

Potentialul de mediu al comunei Strugari este direct influentat de vegetatia din localitate 

sintetizeaza si exprima calitatea peisajului, fiind o componenta principala in cadrul diferitelor 

unitati natural-teritoriale. Evoluand in stransa legatura cu conditiile de relief, roca, clima si 

hidrografie, potentialul bio-pedogeografic al comunei Strugari se caracterizeaza prin:  

- paduri de foioase: stejarul, fagul, jugastru, teiul, frasinul, carpenul, ulmul, ciresul salbatic, 

paduretul, arbustii (alun, corn, maces), unii dintre ei, cu precadere in nord-estul comunei, 

avand varste intre 40-150 de ani.   

- paduri de conifere: padurea de conifere din Barzulesti 

Vegetatia forestiera cuprinde paduri de foioase care se intind din punctele Capatana, 

Mondaneasa, Mares, Rusoaia, Bertoaia, Dealu Culmii Pietricica si pana la Hanul lui Matei din 

DN II, iar pe de alta parte, padurea de conifere din Barzulesti. 

- flora: asociatii de graminee si alte plante, printre care iarba lui Tatin, iarba-vantului, 

ovasciorul-de-munte, paiusul, timoftica, pirul crestat, ghiocelul, vioreaua, lacramioara, firuta 

de padure si altele 

- leguminoase furajere spontane (intalnite la nivelul pajistilor si fanatelor): lucerna galbena, 

sulfina, mazarichea, trifoiul alb si rosu, trifoiul marunt si altele 
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- arbori precum plopul alb, plopul negru si diferite specii de salcie precum salcia capreasca, 

salcia alba, salcia pentru mlaja, rachita (care se intalnesc pe lunci, pe malul paraielor si in 

sesuri) 

- fauna: veverita, parsul, caprioara, cerbul, jderul, pisica salbatica, mistretul, lupul, iepurele, 

viezurele, vulpea, cartita, dihorul, nevastuica, iepurele, ariciul si altele. 

- pasari: numara mierla, turturica, pitigoiul, ciocanitoarea, uliul, graurul, grangurul, cucul, 

privighetoarea. In zavoaie cuibaresc cioara, uiul, cotofana si vrabia. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se pot mentiona urmatorele posibilitati de 

valorificare a potentialului de mediu in localitatea Strugari: 

- posibilitati de relaxare si petrecere a timpului liber intr-o zona in care amprenta 

factorului uman s-a facut putin simtita de-a lungul timpului; 

- studierea vegetatiei specifice zonei; 

- birdwatching (studierea pasarilor); 

- realizarea plimbarilor prin padure; 

 

 Patrimoniu arhitectural-cultural 

 

O strategie a patrimoniului arhitectural si cultural ar trebui sa includa o cat mai generoasa 

definire a dimensiunii culturii si patrimoniului, astfel incat toti cei interesati, precum si 

organismele active din domeniul cultural sau patrimonial, publice sau private, sa-si poata 

regasi domeniul propriu de activitate si modalitatea de a si-l pastra sau imbunatati. O astfel de 

strategie trebuie sa contribuie la generarea de performante crescute in cadrul operational al 

managementului patrimoniului cultural precum si la cresterea calitatii sectorului patrimonial 

prin investitii durabile in conservare, training si management al siturilor. Cultura este un factor 

fundamental al vietii sociale pentru ca: 

o dezvolta potentialul intelectual la nivel national si capitalul uman in special; 

o creeaza, prin afirmarea diversitatii culturale, o societate deschisa si constienta de 

valoarea celuilalt; 

o este mediu al integrarii sociale; 

o este esenta a identitatii nationale; 
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o este fundamentala pentru cooperarea si comunicarea interumana; 

o este mediu al transformarii sociale (mentalitate); 

o reduce disparitatile economice intre diferite categorii sociale; 

o este o dimensiune a civilizarii si civilizatiei. 

 

Ca factor al dezvoltarii economice, cultura determina: 

o cresterea calitatii vietii si atragerea de investitii; 

o dezvoltarea activitatilor turistice; 

o crearea unor noi piete de munca; 

o crearea unor industrii culturale; 

o dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul social; 

o definirea functiilor economice ale unei regiuni; 

o favorizarea migratiei capitalului uman spre diferite regiuni; 

 

In acest context, la nivelul localitatii Strugari, se va acorda o deosebita importanta grijii si 

conservarii resurselor culturale intrucat importanta folosirii acestora intr-un mod durabil si 

echilibrat vizeaza mostenirea patrimoniala destinata generatiilor viitoare. Participarea activa a 

tuturor actorilor implicati, de la nivel public sau privat, va cauta sa asigure implementarea 

masurilor destinate conservarii si valorificarii patrimoniului cultural si arhitectural. 

 

Pastrarea nealterata a patrimoniului cultural si arhitectural si valorificarea acestuia se poate 

realiza numai daca intre investitiile guvernamentale, pe de o parte si contributiile 

semnificative ale consiliilor locale, entitati religioase, organizatiilor de voluntariat si ale 

sectorului privat, pe de alta parte, se va dezvolta o simbioza benefica patrimoniului cultural 

romanesc. De aceea scopul oricarei politici referitoare la patrimoniul cultural si arhitectural  

trebuie sa fie orientat catre accesul nemijlocit al oamenilor la viata culturala, respectiv, la 

valorile patrimoniale regionale. In localitatea Strugari se regaseste monumentul istoric 

“Conacul Veninoaia” ale carui detalii sunt prezentate in continuare. 
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Nr.  Cod LMI Denumire  Localitate Datare 

1 BC-II-m-B-00873 Conacul Veninoaia,  

azi scoala 

sat PETRICICA; comuna 

STRUGARI 

sec. XIX 

Sursa: Ministerul Culturii si Cultelor 

 

Valorificarea culturala prin crearea unei imagini de marca a teritoriului 

 

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau a 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Indicatia 

geografica este denumirea care contribuie la identificarea unui produs originar dintr-o tara, 

regiune sau localitate a unui stat in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici 

determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice. Dreptul asupra marcii 

sau a indicatiei geografice este dobandit si protejat prin inregistrarea acestora la OSIM in 

conditiile legii. 

 

Rolul marcilor in dezvoltarea economica a localitatii Strugari este deosebit de important 

intrucat aplicarea unei identitati teritoriale si a unor caracteristici proprii distinctive pentru 

produsele obtinute in zona, respectiv pentru serviciile practicate in cadrul teritoriului creeaza 

conditiile necesare atat pentru dezvoltarea unor piete de desfacere cat si pentru atragerea si 

mentinerea consumatorilor in zona cu scopul sustinerii si promovarii specificului endogen. 

 

In dezvoltarea proiectelor la nivelul comunei Strugari, se impune, asadar, crearea unor marci 

care sa ofere urmatoarele caracteristici bunurilor si serviciilor din zona Strugari: 

 Sa fie usor de identificat prin trasaturi proprii, definitorii; 

 Sa se diferentieze de alte produse/servicii similare; 

 Sa fie usor de recunoscut de catre potentialii cumparatori si sa determine 

grupul tinta vizat sa prefere respectivele bunuri/servicii in detrimentul unor 

alternative; 
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 Sa exprime identitatea locala, mostenirea culturala,  traditiile si obiceiurile 

specifice localitatii Strugari; 

 Sa fie reprezentative pentru localitatea Strugari; 

 Sa fie asociate  pozitiv cu specificul comunei Strugari; 

 Sa participe la crearea unei imagini de marca a comunei Strugari in conditiile in 

care beneficiaza de imaginea de marca data teritoriului de alti producatori de 

bunuri sau prestatori de servicii din localitate. 

 

O importanta deosebita trebuie, asadar, acordata definirii imaginilor de marca, atat pentru 

promovarea produselor traditionale (agricole sau turistice) cat si pentru valorificarea  

identitatii locala, a mostenirii culturala, respectiv a traditiilor si obiceiurilor specifice localitatii. 

Revitalizarea si exploatarea comerciala a produselor, serviciilor si obiceiurilor traditionale 

constituie excelente vehicule pentru diversificarea economiilor rurale dependente de 

agricultura, contribuind astfel la cresterea veniturilor populatiei rurale si la stabilizarea 

economiei rurale. 

 

TRADITII SI OBICEIURI 

 

Obiceiurile inradacinate in viata oamenilor comunica o poezie netagaduit de frumoasa. 

Obiceiul este o deprindere castigata prin repetarea deasa a aceleiasi actiuni. Obiceiurile, 

datinile, cantecele, insotesc viata omului de la nastere pana la moarte.  

Localitatea Strugari detine numeroase traditii si obiceiuri avand caracteristici proprii de 

civilizatie si cultura populara. Ca toti romanii, locuitorii din comuna Strugari il sarbatoresc, la 

30 noiembrie pe Sfantul Andrei. Noaptea din ajunul Sf.Andrei este destinata unor obiceiuri 

care sa asigure protectie oamenilor, animalelor si gospodariilor. Se crede ca in aceasta noapte 

"umbla strigoii" sa fure "mana vacilor", "mintile oamenilor" si "rodul livezilor". Impotriva 

acestor primejdii, taranul foloseste ca principal element de aparere, usturoiul. In egala masura, 

casa, grajdul, cotetele, usile si ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit sa alunge 

patrunderea duhurilor rele la oameni si animale. 
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Decembrie vine apoi cu sarbatoarea, atat de asteptata de copii, a Sfantului Nicolae. In seara 

din ajun, parintii pun in incaltamintea copiilor, pe care acestia si-o pregatesc cu mare grija, 

multe dulciuri si, uneori, jucarii. In unele case exista si obiceiul de a pune alaturi de cadouri si 

cate o nuielusa care ar trebui sa-i cuminteasca, macar din principiu, pe copii care nu s-au 

purtat bine in timpul anului. In ziua Sfantului Nicolae oamenii merg la biserica pentru a-i cinsti 

pe cei care poarta sau au purtat acest nume.  

Sarbatoarea din 20 decembrie, inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei, este cunoscuta in popor 

sub denumirea de Ignatul porcilor. Se crede ca in noaptea de Ignat porcii viseaza ca vor fi taiati 

si din aceasta cauza, din acel moment, ei nu mai mananca si nu se mai ingrasa, pentru ca si-au 

visat taierea. Singura activitate permisa in aceasta zi este taierea porcului. La taierea porcului 

nu trebuie sa stea nimeni prin apropiere, dintre cei care sunt milosi din fire, caci se crede ca 

porcul moare cu mare greutate, iar carnea unui asemenea porc nu va mai fi buna.  

 

Cel ce taie porcul nu trebuie sa stranga din dinti, ca sa nu iasa carnea porcului tare si sa fiarba 

cu greutate. Gospodarii cred ca pot cunoaste daca in viitor nevestele lor vor naste fete ori 

baieti, dupa cum se arata o bucata de carne asezata in osanza. Daca in inima porcului se va 

gasi mult sange inchegat, aceasta era semn ca stapanul va avea noroc de multi bani. Splina 

porcului este cea care descopera durata iernii: daca splina este groasa in capat, e semn de 

iarna grea, cu multa zapada, insa, daca este subtire, arata ca va fi iarna saraca in zapada, iar 

anul nou nu va fi imbelsugat.  

 

In comuna Strugari, sarbatorile de iarna continua cu colinde de Craciun si Anul Nou, cantece de 

stea, sorcova si in mersul cu plugusorul sau chiar cu capra. In noaptea de Anul Nou, toata zona 

este in sarbatoare si casele sunt luminate, asteptand uratorii care sunt atat din grupul tinerilor, 

cat si din cel al varstnicilor. Tot cu ocazia sarbatoririi noului an, sunt tineri care organizeaza si 

umbla cu « capra «  Se confectioneaza din lemn chipul unei capre cu botul de lemn si capul 

dintr-un sac impodobit din hartie in diferite culori , taiata sub forma de franjuri si care o joaca 

un tanar intrat in acest sac impodobit. Personalul care insoteste capra este format dintr-un 

mire, o mireasa, tineri imbracati in uniforma de ofiteri, cai jucati de tineri special imbracati.  
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In dimineata zilei de anul nou, copiii merg din casa in casa cu « sorcova ». In perioada 

premergatoare sarbatorii Botezului Domnului, preotii din parohiile comunei merg pe la casele 

credinciosilor spre a vesti Botezul lui Iisus Hristos si pentru a binecuvanta casele credinciosilor 

prin stropire cu apa sfintita. Tot in ajun de Boboteaza, oamenii sculpteaza o cruce din gheata 

pe care o aseaza in curtea bisericii spre a fi sfintita ,alaturi de vasele mari cu apa din care vor 

lua credinciosii.  

Ziua de 1 Martie, Martisorul, este considerata sarbatoarea venirii primaverii. Martisorul este 

un fel de talisman menit sa poarte noroc, oferit impreuna cu urarile de bine, sanatate, 

dragoste si bucurie. Martisorul este format dintr-un fir rosu si unul alb. Culoarea rosie, data de 

foc, sange si soare, este atribuita vietii, deci femeii. In schimb, culoarea alba, conferita de 

limpezimea apelor, de albul norilor este specifica intelepciunii barbatului. Fetele il poarta timp 

de douasprezece zile in piept.  

Unele dintre cele mai profunde, frumoase si inaltatoare slujbe crestine din comuna Strugari 

sunt Deniile. Ele se tin in Postul Mare al Pastilor. Mai frecventate de lume sunt Deniile din 

Saptamana Mare, care atrag o multime de credinciosi. Pana la inceperea Deniilor, in 

saptamana a cincea din Postul Pastilor, satele trebuie curatate si primenite, incepand cu casele 

si ograzile.  

In dimineata primei zile de paste, se pune intr-unlighian un ou rosu si o moneda. Se toarna apa 

proaspata adusa de la fantana. Toti cei din casei se spala pe rand, dandu-si fiecare cu oul rosu 

peste obraz si zicand : « Sa fiu sanatos, si obrazul sa-mi fie rosu ca oul ; toti sa ma doreasca si 

sa ma astepte asa cum sunt asteptate ouale rosii de Pasti ; sa fiu iubit ca ouale in zilele Pastilor 

». Dupa aceea se ia moneda si trecand-o peste fata se zice : « Sa fiu mandru si curat ca 

argintul».   

 

Interferenta culturii cu economia 

In conditiile in care resursele subsolului, traditia industriala si gradul de urbanizare sunt 

limitate, principalul potential de dezvoltare localitatii Strugari este legat de mediul rural. In 

aceste conditii, se impune valorificarea potentialului rural, natural si etno-cultural al zonei, 

prin dezvoltarea si cresterea valorii adaugate in domenii precum: agricultura, agroturism, 

industria alimentara, economia rurala etc. 
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Cresterea valorii adaugate in sectoarele traditionale – intensive in forta de munca, dar mai 

putin intensive in capital si tehnologie – in conditiile unei competitii acerbe pe plan european 

pe aceste piete, depinde insa de crearea unor imagini de marca pentru produsele din comuna 

Strugari cu o serie de caracteristici clare, usor de recunoscut de consumator si care sa produca 

asocieri pozitive cu specificul zonei, care sa determine grupul-tinta vizat sa prefere 

respectivele produse altor produse alternative, (mai putin “originare” / mai putin ecologice / 

mai putin organice etc) si sa il determine sa plateasca un pret adecvat . 

In acest sens, o importanta deosebita trebuie acordata definirii imaginilor de marca, atat 

pentru produsele turistice cat si pentru produsele agricole, alimentare de origine, traditionale 

garantate. Acest proces de construire a imaginilor de marca trebuie abordat integrat deoarece 

produsele agricole, alimentare de origine, traditionale pot fi valorificate drept atractii turistice, 

iar influxul de turisti din zone puternic urbanizate sau din Europa poate constitui un excelent 

canal de comercializare a produselor agricole, alimentare de marca. 

In acest context, revitalizarea si exploatarea comerciala a mestesugurilor traditionale, a 

produselor traditionale urmeaza aceeasi logica de integrare mutual benefica in raport cu 

dezvoltarea turismului ca si pentru produsele agricole, alimentare. Mai mult, obiceiurile si 

traditiile pot constitui – in masura in care sunt integrate in circuite comerciale – excelente 

vehicule pentru diversificarea economiilor rurale dependente de agricultura, contribuind astfel 

la cresterea veniturilor populatiei rurale si la stabilizarea acesteia, precum si ca modalitati cu 

valoare adaugata ridicata de valorificare a produselor agricole locale. Aceste caracteristici 

demografice creeaza premisele necesare pentru o buna dezvoltare a turismului rural si 

etnografic din comuna Strugari, care sa valorifice:  

 forta de munca disponibila in mediul rural;  

 modul de viata traditional bine conservat; 

 mentinerea unor activitati agricole traditionale in gospodariile taranesti, in 

conformitate cu cerintele bunastarii animalelor si in buna masura ecologica (dar 

fara a fi certificate ca atare inca); 



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA – COMUNA STRUGARI, JUDETUL BACAU 

 

 
32 

 

 existenta unor produse alimentare traditionale de inalta calitate specifice zonei, 

care insa nu sunt protejate prin marcile europene garantate, sunt insuficient 

promovate si sunt rareori comercializate in afara judetului; 

 diversitatea etnografica, reunind traditiile diferite existente in zona, festivalurile 

folclorice care marcheza intreg parcursul anului, dar cu o concentrare ridicata in 

sezonul estival, cel mai propice de altfel pentru turismul rural, si cu o a doua 

intensificare in perioada sarbatorilor de iarna, care pot constitui prime surse de 

atractie pentru turisti in zonele respective, daca vor beneficia de o promovare 

adecvata; 

 mestesugurile care – daca vor fi integrate cu activitatea turistica si vor beneficia 

de sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru orientarea catre valorificarea pe plan 

local – pot contribui semnificativ atat la cresterea cheltuielii pe turist (prin 

oferirea unor produse/suveniruri locale suplimentare) si la cresterea 

atractivitatii festivalurilor, targurilor traditionale, cat si la extinderea duratei 

sejurului turistic, daca ar fi valorificate prin organizarea de tabere, scoli de vara, 

cursuri de scurta durata, ateliere de creatie deschise turistilor. Organizarea unor 

astfel de tabere, cursuri, ateliere de mestesuguri traditionale poate fi optimizata 

prin organizarea unor spatii adecvate (de exemplu prin identificarea, 

reabilitarea si amenajarea unor cladiri dezafectate reprezentative pentru 

specificul arhitectonic al zonei), prin promovarea externa (inclusiv prin internet) 

focalizata catre statele europene puternic urbanizate, industrialízate;  
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1.4. Economia locala 

 

Pe plan national, agricultura reprezinta una dintre cele mai importante ramuri ale economiei 

romanesti. La nivelul judetului Bacau, agricultura constituie implicit o directie importanta de 

dezvoltare favorizata de conditiile geografice locale. Agricultura este principala ramura a 

economiei comunei Strugari, judetul Bacau, aceasta aducand comunitatii cea mai mare parte a 

veniturilor din localitate. Agricultura constituie in comuna Strugari o ramura de baza a 

economiei atat datorita reliefului si calitatii solului cat si datorita conditiilor climatice 

favorabile ce determina un profil agricol diversificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele ocupatii ale locuitorilor legate de agricultura sunt favorizate in principal de 

asezarea teritoriului in zona de deal (dealurile Culmii Pietricica) si de faptul ca mare parte din 

suprafata agricola totala o constituie terenul arabil. Asadar, conditiile geografice si climaterice 

favorabile zonei au determinat locuitorii sa practice o serie de activitati de cultivare a 

plantelor (in special porumb, cartof, legume) si cresterea animalelor (ovine, bovine, pasari).  
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Ha %

5.903 100,000%

4.080 69,117%

d.c. Arabil 2.149 52,672%

Fanete 695 17,034%

Pasuni 1.172 28,725%

Vii si pepiniere viticole 29 0,711%

Livezi si pepiniere pomicole 35 0,858%

1.491 25,258%

93 1,575%

82 1,389%

18 0,305%

139 2,355%

Suprafata fondului funciar, dupa modul de folosinta

- Comuna Strugari, judetul Bacau -

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)

Ape si balti

Alte suprafete

Categoria suprafetei agricole

Total fond funciar

Suprafata agricola totala

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

Constructii

Drumuri si cai ferate

Pe de alta parte, exploatatiile, fie ele vegetale, fie animale, sunt mici, proprietarii de terenuri 

agricole fiind de multe ori lucratori in cadrul propriilor ferme. Agricultura este caracterizata in 

general de existenta cu precadere a fermelor de subzistenta, care produc pentru autoconsum, 

comercializand doar productia in exces. In plus, fermele de subzistenta au acces limitat la alte 

surse de venit astfel ca bunastarea unei parti importante a populatiei rurale depinde in mare 

parte de nivelul de profitabilitate al acestor ferme.  

 

Mai mult decat atat, productivitatea terenurilor este dependenta si de factori precum regimul 

precipitatiilor, distributia efectiva a terenurilor, tratamentul aplicat culturilor, necesarul de 

lucru. Dintre acestea, cel mai important este factorul regimul precipitatiilor, in anii ploiosi, 

productiile fiind bogate, iar in anii secetosi mai reduse. Astfel, se poate spune ca productia 

agricola este oscilanta, valorile fiind in stransa legatura cu factorul climatic.  

 

Redam in continuare repartizarea suprafetei fondului funciar, dupa modul de folosinta, facand 

urmatoarele observatii: 

- Terenurile arabile, fanetele, pasunile, viile si pepinierele viticole, livezile si pepinierele 

pomicole au fost raportate la suprafata agricola totala. 

- Total fond funciar reprezinta insumarea dintre suprafata agricola totala, paduri si alte 

terenuri cu vegetatie forestiera, constructii, drumuri si cai ferate, ape si balti si alte suprafete. 
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Interpretare: 

In conformitate cu datele statistice obtinute (Institutul National de Statistica, Anul 2014), la 

nivelul teritoriului comunei Strugari, situatia se prezinta in felul urmator: 

- Un procent de 69,11%, adica 4.080 ha, din total fond funciar al comunei il constituie 

suprafata agricola, ceea ce confirma faptul ca agricultura detine un rol major in economia 

locala. 

- Un procent de 52,67%, adica 2.149 ha, din suprafata agricola totala il constituie terenul 

arabil, ceea ce demonstreaza ca, la nivelul teritoriului comunei, cultivarea plantelor este o 

ramura dezvoltata.  

- Un procent de 45,75%, adica 1.867 ha, din suprafata agricola totala este rezervat fanetelor si 

pasunilor, ceea ce demonstreaza ca, la nivelul teritoriului comunei, cresterea animalelor este, 

de asemenea, o ramura dezvoltata.  

- In ceea ce priveste viile si pepinierele viticole si livezile si pepinierele pomicole, acestea detin 

cumulat 64 ha, adica 1,56% din suprafata agricola totala, ceea ce indica o pondere relativ 

redusa comparativ cu restul de suprafete agricole in analiza.  

- Un procent de 25,25%, adica 1.491 ha, din total fond funciar este rezervat padurilor si altor 

terenuri cu vegetatie forestiera, indicand faptul ca inclusiv silvicultura poate fi socotita ca si 

sector de interes in economia locala 

- In ceea ce priveste constructiile, drumurile si caile ferate, apele si baltile si alte suprafete, 

acestea detin cumulat 332 ha, adica 5,62% din total fond funciar, ceea ce indica o pondere 

relativ redusa comparativ cu celelalte suprafete in analiza.   
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Suprafata agricola
Paduri si alte terenuri  

cu vegetatie forestiera 
Constructii Drumuri si cai ferate Ape si balti Alte suprafete

Strugari, jud. Bacau 5.903 4.080 1.491 93 82 18 139

din care:

Total fond 

funciar 
Localitate

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)
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Arabil Fanete Pasuni
Vii si pepiniere 

viticole

Livezi si pepiniere 

pomicole

Strugari, jud. Bacau 4.080 2.149 695 1.172 29 35

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)

Localitate
Total  suprafata 

agricola (ha)

din care:
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Categorie de 

cultura
Grau si secara Porumb boabe Cartofi Legume

Tone 8 955 130 120

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2003 (conform ultimelor date disponibile)

Productia agricola vegetala in comuna Strugari, judetul Bacau

Sectorul agricol, respectiv cultivarea plantelor, reprezinta principala ramura ca importanta in 

comuna Strugari. Locuitorii comunei cultiva, in special, porumb, cartofi, legume.  

Redam in continuare repartizarea principalelor categorii de culturi din comuna Strugari in 

ceea ce priveste productia agricola rezultata: 

 

Interpretare: 

In conformitate cu datele statistice obtinute (Institutul National de Statistica, Anul 2003), la 

nivelul teritoriului comunei Strugari, situatia se prezinta in felul urmator: 

- Productia agricola de porumb boabe este de 955 tone, ceea ce indica faptul ca, in comuna 

Strugari, cultura de porumb este una dintre cele mai importante printre alte culturi practicate. 

- Productia agricola de cartofi si alte legume numara 130 de tone, respectiv 120 de tone, ceea 

ce arata ca si respectivele culturi prezinta interes la nivelul comunei Strugari. 

- Productia de grau si secara inregistreaza doar 8 tone, numar relativ redus in comparatie cu 

celelate categorii de culturi luate in analiza. 
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Categorie de 

animale
Bovine Porcine Ovine Pasari

Numar 1.268 315 1.244 6.900

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2003 (conform ultimelor date disponibile)

Principalelor categorii de animale din comuna Strugari, judetul Bacau

Sectorul zootehnic reprezinta a doua ramura ca importanta a agriculturii in comuna Strugari, 

cresterea animalelor fiind o ocupatie de baza a populatiei. Locuitorii comunei sunt, in special, 

crescatori de ovine, bovine si pasari.  

Redam in continuare repartizarea principalelor categorii de animale din comuna Strugari: 

 

Interpretare: 

In conformitate cu datele statistice obtinute (Institutul National de Statistica, Anul 2003), la 

nivelul teritoriului comunei Strugari, situatia se prezinta in felul urmator: 

- Efectivul de pasari este de 6.900 capete, ceea ce indica faptul ca, in comuna Strugari, 

cresterea pasarilor detine un loc important la nivelul sectorului zootehnic. 

- Efectivele de bovine si ovine numara 1.268 de capete, respectiv 1.244 de capete, ceea ce 

arata ca si cresterea acestor categorii de animale este de interes la nivelul comunei Strugari. 

- Categoria porcine inregistreaza 315 capete, numar relativ redus in comparatie cu celelate 

categorii luate in analiza. 
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Tone greutate vie 220

Hectolitri (100 l) 22.896

Kilograme 2.200

Mii bucati 638

Productia agricola animala in comuna Strugari, judetul Bacau

Greutatea in viu a animalelor destinate sacrificarii pentru consum

Productia de lapte de vaca si bivolita (inclusiv consumul viteilor)

Productia de lana

Productia de oua

 

In ceea ce priveste productia agricola animala, redam in continuare repartizarea acesteia in 

functie de categoriile de animale luate in analiza: 
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Interpretare: 

In conformitate cu datele statistice obtinute (Institutul National de Statistica, Anul 2003), la 

nivelul teritoriului comunei Strugari, situatia se prezinta in felul urmator: 

- Productia de oua este de 638.000 bucati, demonstrand faptul ca, in comuna Strugari, 

cresterea pasarilor detine un rol major iar productia rezultata este cu atat mai importanta.  

- Productia de lapte de vaca si bivolita (inclusiv consumul viteilor) este de 22.896 hectolitri, 

ceea ce confirma faptul ca, in comuna Strugari, cresterea bovinelor prezinta interes iar 

productia de lapte rezultata este, asadar, importanta. 

- Productia de lana este de 2.200 de kilograme, ceea ce arata si in acest caz ca si cresterea 

ovinelor este una din ocupatiile principale la nivelul comunei Strugari generand o productie de 

lana considerabila. 

- In ceea ce priveste greutatea in viu a animalelor destinate sacrificarii pentru consum, datele 

indica aproximativ 220 tone greutate vie, o productie, de asemenea, importanta raportat la 

celelalte categorii luate in analiza.  

 

In concluzie, se poate spune ca agricultura si potentialul agricol al comunei Strugari, judetul 

Bacau, prezinta o deosebita importanta atat din punct de vedere al cultivarii plantelor 

precum porumb, cartofi, legume cat si din prisma cresterii animalelor, respectiv pasari, 

ovine si bovine. 
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1.5. Servicii pentru populatie, activitati sociale si institutii locale 

 

La nivelul localitatii Strugari, serviciile pentru populatie reprezinta un element esential in 

determinarea nivelului de calitate al vietii, fiind influentate de o serie de factori precum: 

- infrastructura de sanatate 

- infrastructura prescolara si scolara 

- infrastructura sociala si culturala 

- infrastructura de agrement 

- activitati sociale si institutii locale 

 

Infrastructura de sanatate  

 

 

 

Comuna Strugari este afectata de lipsa infrastructurii medicale, in ceea ce priveste spitalele si 

cabinetele stomatologice. Cel mai apropiat spital se regaseste la o distanta de 30 de kilometri 

de comuna Strugari, mai exact in orasul Moinesti iar cel mai apropiat cabinet stomatologic 

functioneaza in Scorteni, la o distanta de 10 kilometri de Strugari. Se poate afirma, asadar,  ca 

exista o problema in accesarea serviciilor de sanatate de baza din localitatea Strugari, ceea ce 

provoaca locuitorilor din zona fie amanarea ingrijirilor medicale, fie majorarea costurilor cu 

serviciile medicale (intrucat acestea sunt prestate departe de casa). 

 

 

 

 

 

LOCALITATEA STRUGARI, JUD. BACAU Spitale Dispensare
Cabinete 

stomatologice
Farmacii

Numarul de unitati existente 0 1 0 1

In situatia in care unitatea nu exista, a fost 

indicata distanta pana la cea mai apropiata 

unitate

30 KM - 10 KM -

INFRASTRUCTURA DE SANATATE
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Infrastructura prescolara si scolara 

 

 

Capitalul uman prezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea rurala. Dezvoltarea rurala 

si diversificarea economiei rurale depind de nivelul educatiei, al cunostintelor si calificarii. Desi 

imbunatatirea si mentinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baza este un element 

important in dezvoltarea socio-economica a mediului rural, formarea profesionala reprezinta 

„motorul”, pentru o buna dezvoltare. 

 

Educatia si formarea sunt esentiale pentru comunitatea din localitatea Strugari, insa in ceea ce 

priveste infrastructura scolara exista unele limitari (ca de exemplu lipsa unui liceu). Desi se 

poate spune ca numarul de scoli din localitate depaseste necesitatile populatiei, calitatea 

educatiei este medie, pe de o parte din cauza unei dotari reduse a infrastructurii educationale, 

iar pe de alta parte, din cauza nivelului de cunostinte al profesorilor (care este, in unele cazuri, 

mai putin dezvoltat in zonele rurale fata de zonele urbane). 

LOCALITATEA STRUGARI, JUD. BACAU Gradinite Scoli Licee Universitati

Numarul de unitati existente 3 3 0 0

In situatia in care unitatea nu exista, a fost 

indicata distanta pana la cea mai apropiata 

unitate

- - 30 KM 40 KM

INFRASTRUCTURA PRESCOLARA SI SCOLARA
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Nivelul mediu de instruire se reflecta in calitatea fortei de munca din mediul rural, fiind un 

factor restrictiv pentru dezvoltarea economica din zona. Diversificarea activitatilor economice 

nu este sustinuta de lucratori cu formare sau experienta specifica diverselor tipuri de meserii, 

deoarece sistemul educational nu a fost adaptat cerintelor specifice din mediul rural. 

 

Institutiile de invatamant din comuna Strugari sunt reprezentate de:  gradinite, unitati primare 

si gimnaziale, gradul de confort a acestor unitati de invatamant fiind unul mediu. Stabilitatea 

veniturilor in gospodarie are un efect puternic asupra participarii la actul educativ. Copiii din 

familiile muncitorilor cu venituri scazute sau din familiile de pensionari sunt de doua ori mai 

expusi riscului de abandon scolar, comparativ cu copii din familiile cu o sursa stabila de venit. 

 

Infrastructura sociala si culturala 

 

 

 

Dupa cum o demonstreaza datele prezentate anterior, infrastructura sociala este foarte slab 

dezvoltata la nivelul localitatii Strugari, in zona nefiind prezente camine de batrani, camine de copii sau 

alte centre sociale. In ceea ce priveste infrastructura culturala, aceasta este mai bine dezvoltata decat 

cea sociala, localitatea Strugari dispunand de 2 camine culturale  si de 2 biblioteci. Dintre acestea, o 

parte functioneaza in bune conditii si o parte necesita imbunatatiri majore (ca de exemplu, caminul 

cultural din satul Cetatuia sau biblioteca comunala din Strugari)  

 

 

 

 

LOCALITATEA STRUGARI, JUD. BACAU Camine de batrani Camine de copii Alte centre sociale

Numarul de unitati existente 0 0 0

LOCALITATEA STRUGARI, JUD. BACAU Camine culturale Muzee Biblioteci

Numarul de unitati existente 2 0 2

INFRASTRUCTURA SOCIALA

INFRASTRUCTURA CULTURALA



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA – COMUNA STRUGARI, JUDETUL BACAU 

 

 
48 

 

 

Infrastructura de agrement 

 

 

 

Posibilitatile de agrement sunt limitate in localitatea Strugari, date fiind: 

- prezenta intr-un numar redus a unor spatii adecvate pentru practicarea sporturilor (in 

localitate exista o sala de sport functionala si un teren de sport in constructie); 

- lipsa parcurilor, spatiilor de joaca pentru copii, a pistelor de biciclete etc. 

  

Activitati sociale si institutii locale 

 

Administratia publica locala este autoritatea care reprezinta comunitatea localitati Strugari si 

asigura serviciile publice ale acesteia.  Administratia publica locala este formata din consiliul 

local si primarie.  

 

LOCALITATEA STRUGARI, JUD. BACAU Sali de sport Terenuri de sport Parcuri

Numarul de unitati existente 1 0 0

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT
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Consiliul local reprezinta forul care adopta hotararile locale, pe baza propunerilor facute de 

unul sau mai multi din membrii sai sau de catre primar. Primarul reprezinta autoritatea 

executiva a localitatii. Acesta coordoneaza compartimentele sau departamentele din cadrul 

primariei pentru indeplinirea cu succes a masurilor organizatorice sau publice stabilite prin 

hotarari ale consiliului local. De asemenea, primarul asigura respectarea drepturilor 

fundamentale ale cetateanului, respectarea prevederilor constitutionale sau a celor emise de 

presedintie sau guvern. Primarul este principalul ordonator de credite al administratiei publice 

locale.Viceprimarul este persoana care poate prelua responsabilitatile delegate de catre 

primar. Viceprimarul organizeaza si conduce direct compartimentele si lucrarile cu 

responsabilitatea carora a fost insarcinat de catre primar. Secretarul asigura aspectele juridice 

ale compartimentelor primariei, pregateste si documenteaza proiectele de hotarari ale 

Consiliului Local si avizeaza hotararile adoptate de catre acesta.  

 

Serviciile functionale ale autoritatii locale Strugari sunt grupate in compartimente specifice 

pentru administrarea principalelor categorii de servicii. Acestea sunt subordonate primarului 

sau, prin delegare, viceprimarului sau secretarului. La nivelul localitatii Strugari, ordinea si 

linistea publica sunt asigurate prin activitatile desfasurate de Posturile locale de Politie si/sau 

de Biroul de Politie Comunitara.  
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In comuna Strugari sunt asigurate, de asemenea, servicii de asistenta sociala. Acestea 

presupun un ansamblu complex de masuri intreprinse pentru a raspunde nevoilor sociale, 

individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependenta in prezentarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru 

prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale insa cu scopul promovarii incluziunii sociale si 

cresterii calitatii vietii . Pe plan local serviciul de Asistenta Sociala din cadrul comunei Strugari 

este asigurat de salariatii din structura organizatorica a serviciului de asistenta sociala cu 

responsabilitati specifice acestei activitati nominalizate in fisele de post individuale. 

 

In concluzie, situatia actuala a serviciilor si infrastructurii din comuna Strugari influenteaza 

puternic calitatea vietii din spatiul rural si poate crea limitari in dezvoltarea curenta si 

viitoare, daca nu este gestionata corespunzator. Prin urmare, prioritizarea nevoilor si 

identificarea unor masuri de interventie sunt necesare in zona. 
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Capitolul 2: Analiza SWOT 
 

2.1. Analiza SWOT detaliata pe domenii de interventie 

 

Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de 

performanta al unei entitati - in cazul de fata, comuna Strugari - si are ca obiective analiza pozitiei 

entitatii respective sau a  unui departament in relatia acestuia cu altele si identificarea factorilor 

majori care afecteaza desfasurarea activitatii, in scopul elaborarii unei strategii viitoare. SWOT 

este un instrument extrem  de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor 

organizatii.  

 

SWOT este un acronim care provine de la Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats. Practic 

aceasta modalitate de analiza va ajuta la sistematizarea punctelor tari (strengths), slabiciunilor 

(weaknesses), oportunitatilor (opportunities) si riscurilor (threats) caracteristice zonei rurale 

Strugari.  Analiza Swot a comunei Strugari va permite identificarea puntelor tari, punctelor slabe, 

oportunitatilor si amenintarilor cu scopul elaborarii unei strategii de dezvoltare locala complexa 

care sa reflecte realitatile localitatii Strugari si care sa satisfaca, prin implementarea proiectelor 

propuse, toata nevoile identificate din zona.  

 

Aplicarea metodologiei SWOT 

 

PUNCTE TARI:  

Se definesc si se masoara domeniile in care localitatea exceleaza  

*  Care sunt punctele forte ale localitatii?  

*  Cat de puternica este localitatea in zona?  

*  Localitatea dispune de resurse ce pot fi valorificate?  

*  Care sunt factorii interni care permit dezvoltarea localitatii?  
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PUNCTE SLABE:  

Se definesc si se masoara principalele puncte slabe  

* Care sunt probleme pe care localitatea le intampina? 

* Ce ar putea fi imbunatatit in activitatea localitatii?  

* Cum se prezinta situatia resurselor financiare in localitate?  

* Care sunt factorii interni care impiedica dezvoltarea localitatii?  

 

OPORTUNITITATI:  

Se definesc si se masoara oportunitatile  

*  Exista circumstante favorabile in zona?  

*  Ce oportunitati ofera mediul extern localitatii?  

*  Ce surse de finantare exista in zona? 

*  Ce programe legislative permit dezvoltarea zonei?  

 

AMENINTARI:  

Se definesc si se masoara amenintarile la care este expusa localitatea  

*  Care sunt obstacolele care le poate intampina localitatea?    

*  Care sunt schimbarile produse in zona si cum pot ele afecta localitatea?   

*  Schimbarea politicilor in domeniu si a cadrului legal pot afecta activitatile desfasurate in 

localitate?  

 

Asadar, analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale comunei Strugari, prin 

gruparea problemelor si avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT. In continuare este 

prezentata analiza SWOT realizata la nivelul comunei Strugari,   pentru fiecare element analizat 

sectiunea anterioara: prezentarea teritoriului (informatii generale), populatia,  activitati 

economice,  organizare sociala si institutionala. 
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     ANALIZA SWOT - TERITORIU

 

Puncte tari 

 Relief variat compus din dealuri, vai, coaste si coline; 

 Prezenta in teritoriu a terenurile favorabile culturilor agricole; 

 Fauna bogata (veverita, parsul, caprioara, cerbul, jderul, pisica 
salbatica, mistretul, lupul, iepurele, viezurele, vulpea, cartita, 
dihorul, nevastuica, iepurele ariciul); 

 Vegetatie bogata (arbori - stejarul, fagul, jugastru, teiul, frasinul, 
carpenul, ulmul, ciresul salbatic, paduretul, arbustii - alun, corn, 
maces, flori - ghiocelul, vioreaua, lacramioara, firuta de padure, 
leguminoase furajere - lucerna galbena, sulfina, mazarichea, trifoiul 
alb si rosu, trifoiul marunt); 

 Retea hidrografica dezvoltata (prezenta in zona a raului Tazlau si a 
paraielor Sarbilor, Saracutu, Nadisa, Rachitisu, Turlui si Doamna);  

 Zona nepoluata, aer curat. 
 
 

Puncte slabe 

 Nu exista in localitate retea centralizata de apa; 

 Nu exista in localitate sistem de canalizare; 

 Nu exista in localitate retea de gaze naturale; 

 Infrastructura rutiera slab dezvoltata; 

 Cea mai mare parte a drumurilor nu dispun de trotuare; 

 Securitate stradala redusa (lipsa unui sistem de monitorizare 
video, lipsa unei piste de bicilete, lipsa trotuarelor); 

 Infrastructura prescolara si scolara – dezvoltata insuficent (nivel 
mediu al dezvoltarii); 

 Infrastructura medicala deficitara (de exemplu lipsa cabinet 
stomatologic in localitate); 

 Existente in zona a deseurilor zootehnice; 

Riscuri 

 

 Dezastre naturale; 

 Lipsa de implicare a comunitatii in dezvoltarea localitatii; 

 Riscul poluarii solurilor si a aerului; 

 Riscul interventiilor neautorizate realizate de localnici; 

 Lipsa fondurilor pentru realizarea investitiilor propuse a se realiza la 
nivelul localitatii. 

 

Oportunitati 

 Localizare in apropierea oraselor Bacau, Buhusi, Moinesti ceea ce 
faciliteaza accesul locuitorilor la piete urbane de desfacere; 

 Posibilitati de dezvoltare a localitatii prin valorificarea terenurilor 
agricole; 

 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin participarea localitatii ca 
membru fondator intr-un Grupu de Actiune Locala si astfel, 
facilitarea accesului la finantare; 

 Posibilitati de dezvoltare a zonelor sarace prin accesarea altor 
fondurilor europene si a fondurilor finantate de bugetul de stat; 

 Posibilitati de folosire a deseurilor zootehnice ca ingrasimte 
naturale; 
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ANALIZA SWOT -  POPULATIE 

 

Puncte tari 

 Populatia cu varsta pana in 25 de ani este mai ridicata decat cea cu 
varsta peste 60 de ani, ceea ce indica faptul ca populatia tanara are 
o pondere mai mare la nivelul localitatii, contrar tendintei generale 
de imbatranire a populatiei; 

 Cresterea numarului de stabiliri de domiciliu in ultimii ani in 
localitate,  

 Scaderea numarului de plecari cu domiciliul in ultimii ani in 
localitate; 

 Sold migratoriu - schimbari de domiciliu - pozitiv si  in crestere; 

 Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari de 
zidarie, instalatii, croitorie etc 

Oportunitati 

 Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare in 
zona a unor cursuri de formare profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte; 

 Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si implicit a 
populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare a 
microintreprinderilor;  

 Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor in 
viata rurala; 

 Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii profesionale 
a fermierilor; 

 Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in strainatate, o 
data cu dezvoltarea zonei; 

 

Puncte slabe 

 

 Densitate redusa a populatiei din localitate, sub media la nivel 
national; 

 Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la 
schimbarile  curente, in general, si la fenomenul mobilitatii si 
reconversiei profesionale, in special; 

 Procent mic al populatiei salariate in agricultura; 

 Sold migratoriu - plecari cu resedinta -  negativ si in scadere; 

 Participare sociala redusa; 

 Capacitate financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei; 

Riscuri 

 Politici defavorizante la nivelul zonei in ceea ce priveste comunitatile 
mici; 

 Zona cu influente politice ridicate; 

 Riscul excluderii sociale a locuitorilor din cauza nivelului redus de 
educatie al acestora; 

 Accentuarea migrarii populatiei la orase, in special, din cauza lipsei 
serviciilor; 

 Riscuri de calamitati naturale (seceta in special) ce pot afecta 
comunitati rurale deja sarace;  
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ANALIZA SWOT - ACTIVITATI  ECONOMICE 

 

Puncte tari 

 Resursa naturala de baza care constituie suportul dezvoltarii 
economice in teritoriu este fondul funciar agricol; 

 Din fondul funciar total de 5.903 hectare, 69,11%  (adica 4.080 
hectare) o reprezinta terenurile agricole; 

 Mai mult de jumatate din terenul agricol este arabil (din 4.080 
hectare de teren agricol, 2.149 hectare este arabil) 

 Existenta unui potential hidrografic care poate fi valorificat din punct 
de vedere agricol; 

 Sector de crestere a animalelor dezvoltat in zona; 

 Forta de munca ridicata si relativ ieftina in comparatie cu zonele 
invecinate; 

 Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari de 
zidarie, instalatii, croitorie etc. 

Oportunitati 

 Valorificarea potentialului agricol din zona- dezvoltarea economiei 
rurale; 

 Posibilitati de dezvoltare economica datorita localizarii in apropierea 
unor piete urbane; 

 Posilitati de certificare a marcilor de origine; 

 Posibilitati de dezvoltare economica prin participarea la constituirea 
unui grup de actiune locala si, astfel, facilitatea accesului la finantare 
a micilor intreprinzatori; 

 Posibilitati de dezvoltare economica prin accesarea altor surse de 
finantare nerambursabila; 

Puncte slabe 

 Declinul ocupatiilor si mestesugurilor traditionale; 

 PIB mic in comparatie cu alte zone; 

 Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si moral; 

 Nivelul redus de asociativitate al micilor producatori agricoli; 

 Imbatranirea fortei de munca in agricultura; 

 Retele rutiere comunale degradate, care ingreuneaza accesul la 
piete agricole; 

 Existenta unitatilor comerciale mici, cu profit mic  (orientarea, in 
majoritatea cazurilor, catre clientii locali); 

 Degradarea sistemului de irigatii, inexistenta instalatiilor moderne 
de irigare; 

 Venituri relativ mici compartativ cu alte zone; 

Riscuri 

 Competitie la nivel national din partea firmelor puternice; 

 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional, 
pentru anumite produse sau servicii; 

 Competitie mondiala/ europeana, care poate duce la cresterea 
importurilor; 

 Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine; 

 Reticenta la asociere a producatorilor agricoli si alimentari; 

 Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca ce isi 
desfasoara activitatea in sectoarele primar/secundar; 

 Nivelul scazut al cunostintelor in domeniul finantarilor 
nerambursabile si asadar, existenta unui risc in ceea ce priveste 
accesarea corecta a surselor de finantare; 
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ANALIZA SWOT - ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA  

 

Puncte tari 

 

 Existenta unui serviciu public de transport care face legatura  cu 
localitatile invecinate; 

 Existenta in localitate a unei sali de sport; 

 Existenta in localitate a 2 camine culturale si a 2 biblioteci; 

 Existenta in localitate a 3 gradinite si a 3 scoli; 

 Existenta sarbatorilor cu specific local (capra, steua, sorcova etc) ce 
pot fi valorificate social si cultural; 

 Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (de Paste, de Craciun, de 
Anul Nou  etc); 

 Existenta initiativei la nivel local. 

 

Puncte slabe 

 Lipsa unitati sociale in localitate (camine de batrani, camine de copii 
etc); 

 Existenta in localitate a unor camine culturale/biblioteci ce trebuie 
renovate si dotate; 

 Distanta relativ mare pana la cel mai apropiat spital (30 km); 

 Distanta relativ mare pana la cel mai apropiat liceu (30 km); 

 Infrastructura scolara dezvoltata insuficient (nivel mediu al 
dezvoltarii); 

 Nu exista in zona parcuri,  spatii de joaca pentru copii, piste de 
biciclete, terenuri de sport functionale etc 

 Serviciu pentru situatii de urgenta dotat insuficient 
 

 

Riscuri 

 Migratia personalului din institutiile publice rurale din cauza 
nivelului de salarizare; 

 Lipsa personalui specializat interesat sa lucreze in unitatile (sociale, 
medicale, culturale etc) din zona rurala; 

 Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile din 
cauza modificarilor legislative; 

 Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale; 

 

 

Oportunitati 

 Valorificarea traditii si obiceiurilor din zona prin accesarea de 
programe cu finantare europeana sau de la bugetul de stat; 

 Accesarea de finantari nerambursabile pentru: 
- reabilitarea institutiilor publice locale; 
-  dezvoltarea serviciilor publice locale. 
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2.2. Analiza SWOT centralizata 
 

PUNCTE TARI 
 Relief variat compus din dealuri, vai, coaste si coline; 

 Prezenta in teritoriu a terenurile favorabile culturilor agricole; 

 Fauna bogata (veverita, parsul, caprioara, cerbul, jderul, pisica salbatica, mistretul, lupul, iepurele, viezurele, vulpea, cartita, dihorul, nevastuica, 
iepurele ariciul); 

 Vegetatie bogata (arbori - stejarul, fagul, jugastru, teiul, frasinul, carpenul, ulmul, ciresul salbatic, paduretul, arbustii - alun, corn, maces, flori - 
ghiocelul, vioreaua, lacramioara, firuta de padure, leguminoase furajere - lucerna galbena, sulfina, mazarichea, trifoiul alb si rosu, trifoiul marunt); 

 Retea hidrografica dezvoltata (prezenta in zona a raului Tazlau si a paraielor Sarbilor, Saracutu, Nadisa, Rachitisu, Turlui si Doamna);  

 Zona nepoluata, aer curat; 

 Populatia cu varsta pana in 25 de ani este mai ridicata decat cea cu varsta peste 60 de ani, ceea ce indica faptul ca populatia tanara are o pondere 
mai mare la nivelul localitatii, contrar tendintei generale de imbatranire a populatiei; 

 Cresterea numarului de stabiliri de domiciliu in ultimii ani in localitate,  

 Scaderea numarului de plecari cu domiciliul in ultimii ani in localitate; 

 Sold migratoriu - schimbari de domiciliu - pozitiv si  in crestere; 

 Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari de zidarie, instalatii, croitorie etc 

 Resursa naturala de baza care constituie suportul dezvoltarii economice in teritoriu este fondul funciar agricol; 

 Din fondul funciar total de 5.903 hectare, 69,11%  (adica 4.080 hectare) o reprezinta terenurile agricole; 

 Mai mult de jumatate din terenul agricol este arabil (din 4.080 hectare de teren agricol, 2.149 hectare este arabil) 

 Existenta unui potential hidrografic care poate fi valorificat din punct de vedere agricol; 

 Sector de crestere a animalelor dezvoltat in zona; 

 Forta de munca ridicata si relativ ieftina in comparatie cu zonele invecinate; 

 Existenta unui serviciu public de transport care face legatura  cu localitatile invecinate; 

 Existenta in localitate a unei sali de sport, a 2 camine culturale, a 2 biblioteci, a 3 gradinite si a 3 scoli; 

 Existenta sarbatorilor cu specific local (capra, steua, sorcova etc) ce pot fi valorificate social si cultural; 

 Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (de Paste, de Craciun, de Anul Nou  etc); 
 Existenta initiativei la nivel local. 
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PUNCTE SLABE 
 Nu exista in localitate retea centralizata de apa, sistem de canalizare si nici retea de gaze naturale; 

 Infrastructura rutiera slab dezvoltata; 

 Cea mai mare parte a drumurilor nu dispun de trotuare; 

 Securitate stradala redusa (lipsa unui sistem de monitorizare video, lipsa unei piste de bicilete, lipsa trotuarelor); 

 Infrastructura prescolara si scolara – dezvoltata insuficent (nivel mediu al dezvoltarii); 

 Infrastructura medicala deficitara (de exemplu lipsa cabinet stomatologic in localitate); 

 Existente in zona a deseurilor zootehnice; 

 Densitate redusa a populatiei din localitate, sub media la nivel national; 

 Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile  curente, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei 
profesionale, in special; 

 Procent mic al populatiei salariate in agricultura; 

 Sold migratoriu - plecari cu resedinta -  negativ si in scadere; 

 Participare sociala redusa; 

 Capacitate financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei; 

 Declinul ocupatiilor si mestesugurilor traditionale; 

 PIB mic in comparatie cu alte zone; 

 Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si moral, nivel redus de asociativitate al micilor producatori agricoli; 

 Imbatranirea fortei de munca in agricultura; 

 Retele rutiere comunale degradate, care ingreuneaza accesul la piete agricole; 

 Existenta unitatilor comerciale mici, cu profit mic  (orientarea, in majoritatea cazurilor, catre clientii locali); 

 Degradarea sistemului de irigatii, inexistenta instalatiilor moderne de irigare; 

 Venituri relativ mici compartativ cu alte zone; 

 Lipsa unitati sociale in localitate (camine de batrani, camine de copii etc); 

 Existenta in localitate a unor camine culturale/biblioteci ce trebuie renovate si dotate; 

 Distanta relativ mare pana la cel mai apropiat spital (30 km); 

 Distanta relativ mare pana la cel mai apropiat liceu (30 km); 

 Infrastructura scolara dezvoltata insuficient (nivel mediu al dezvoltarii); 

 Nu exista in zona parcuri,  spatii de joaca pentru copii, piste de biciclete, terenuri de sport functionale etc 
 Serviciu pentru situatii de urgenta dotat insuficient. 
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OPORTUNITATI 
 

 Localizare in apropierea oraselor Bacau, Buhusi, Moinesti ceea ce faciliteaza accesul locuitorilor la piete urbane de desfacere; 

 Posibilitati de dezvoltare a localitatii prin valorificarea terenurilor agricole; 

 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin participarea localitatii ca membru fondator intr-un Grupu de Actiune Locala si astfel, facilitarea 

accesului la finantare; 

 Posibilitati de dezvoltare a zonelor sarace prin accesarea altor fondurilor europene si a fondurilor finantate de bugetul de stat; 

 Posibilitati de folosire a deseurilor zootehnice ca ingrasimte naturale; 

 Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare in zona a unor cursuri de formare profesionala, informare si difuzare de 

cunostinte; 

 Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si implicit a populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare a 

microintreprinderilor;  

 Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor in viata rurala; 

 Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii profesionale a fermierilor; 

 Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in strainatate, o data cu dezvoltarea zonei; 

 Valorificarea potentialului agricol din zona- dezvoltarea economiei rurale; 

 Posibilitati de dezvoltare economica datorita localizarii in apropierea unor piete urbane; 

 Posilitati de certificare a marcilor de origine; 

 Valorificarea traditii si obiceiurilor din zona prin accesarea de programe cu finantare europeana sau de la bugetul de stat; 

 Accesarea de finantari nerambursabile pentru: 

- reabilitarea institutiilor publice locale; 

-  dezvoltarea serviciilor publice locale. 
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AMENINTARI 
 Dezastre naturale; 

 Lipsa de implicare a comunitatii in dezvoltarea localitatii; 

 Riscul poluarii solurilor si a aerului; 

 Riscul interventiilor neautorizate realizate de localnici; 

 Lipsa fondurilor pentru realizarea investitiilor propuse a se realiza la nivelul localitatii; 

 Politici defavorizante la nivelul zonei in ceea ce priveste comunitatile mici; 

 Zona cu influente politice ridicate; 

 Riscul excluderii sociale a locuitorilor din cauza nivelului redus de educatie al acestora; 

 Accentuarea migrarii populatiei la orase, in special, din cauza lipsei serviciilor; 

 Riscuri de calamitati naturale (seceta in special) ce pot afecta comunitati rurale deja sarace;  

 Competitie la nivel national din partea firmelor puternice; 

 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional, pentru anumite produse sau servicii; 

 Competitie mondiala/ europeana, care poate duce la cresterea importurilor; 

 Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine; 

 Reticenta la asociere a producatorilor agricoli si alimentari; 

 Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca ce isi desfasoara activitatea in sectoarele primar/secundar; 

 Nivelul scazut al cunostintelor in domeniul finantarilor nerambursabile si asadar, existenta unui risc in ceea ce priveste accesarea corecta a 

surselor de finantare; 

 Migratia personalului din institutiile publice rurale din cauza nivelului de salarizare; 

 Lipsa personalui specializat interesat sa lucreze in unitatile (sociale, medicale, culturale etc) din zona rurala; 

 Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile din cauza modificarilor legislative; 
 Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale; 
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Capitolul 3: Planul de actiune 2015-2020 
 

3.1. Prioritati si previziuni de dezvoltare. Prognoze pentru anii 2015-2020 

 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Strugari reprezinta principalul document strategic 

pentru perioada 2015-2020, care va oferi directiile de actiune pentru dezvoltarea 

armonioasa a localitatii. O abordare armonioasa presupune o abordare sinergica, cu alte 

cuvinte trebuie luate in considerare toate elementele contextului la nivel european, dar si la 

nivel national si nu numai. Dinamica de la nivel regional si judetean influenteaza spatiul 

local, iar pentru stabilirea unor directii de actiune este nevoie sa fie urmarita imaginea de 

ansamblu pentru a identifica elementele de la alte niveluri care pot sprijini o dezvoltare 

strategica.  

 

Mai mult, stabilirea prioritatilor si directiilor de dezvoltare pentru comuna Strugari a tinut 

cont atat de evaluarea caracteristicilor teritoriale prin analiza diagnostic cat si de 

evidentierea punctelor tari si a punctelor slabe in cadrul analizei SWOT, precum si de opinia 

a diversi actori locali obtinuta cu ajutorul consultarilor. S-a urmarit astfel, pe de o parte, 

punerea in valoare a acelor parti forte, specifice zonei, iar pe de alta parte, identificarea de 

solutii pentru eventualele probleme si aspectele mai putin avansate din localitate.  

 

A fost conturat, deci, un set de prioritati ca si puncte cheie ale teritoriului comunei si, drept 

urmare, axul in jurul caruia se vor centra toate actiunile viitoare de dezvoltare ale comunei. 

Mai departe, obiectivele operationale necesare implementarii strategiei de dezvoltare locala 

au fost alese in concordanta cu prioritatile stabilite anterior, avand o relatie sinergetica si 

complementara cu acestea si reflectand, totodata, analizele diagnostic si SWOT ale 

teritoriului comunei. De asemenea, important de mentionat este faptul ca prioritatile 

stabilite sunt in concordanta cu actiunile pe care se fundamenteaza strategia de dezvoltare 

locala, actiuni prezentate in detaliu, in capitolul de masuri. 
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PRIORITATI 

Prioritatea 1: Cresterea accesului la infrastructura si servicii publice de buna calitate 

Obiectiv 1: Imbunatatirea infrastructurii rutiere 

In comuna Strugari, o parte din drumurile locale necesita a fi reabilitate. In prezent, exista o 

serie de investitii in infrastructura rutiera, in stadiul de proiect (de exemplu pentru Drumul de 

exploatatie agricola Rachitis-Iazu si Drumul comunal Strugari-Floresti), in ultimii cinci ani 

reabilitandu-se aproximativ 10 km - drum asfaltat DC Pietricica-Strugari, si 30 km drum 

pietruit.  

 

Totodata, nu exista trotuare iar podurile sunt reabilitate in proportie de 80%. Pe de alta parte, 

comuna Strugari dispune de serviciu de transport public care sa asigure legatura cu localitatile 

invecinate. Imbunatatirea infrastructurii rutiere va facilita mobilitatea populatiei si a 

bunurilor, reducerea costurilor de transport, reducerea consumului de timp si energie. De 

asemenea, va conduce la atragerea investitiilor si la diversificarea economiei locale.  

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Constructia, extinderea si/sau modernizarea 

retelei de drumuri de interes local, al masurii Infiintare, extindere si modernizare a 

infrastructurii agricole de acces catre ferme, al masurii Infiintare, extindere si modernizare a 

cailor de acces in cadrul fondului forestier, al masurii Constructia, extinderea si/sau 

modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B, al masurii Investitii 

in proiecte de tip Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor 

proiecte considerate necesare pentru teritoriu 

 

Obiectiv 2: Dezvoltarea retelei de alimentare cu gaze naturale 

In comuna Strugari, nu exista retea de alimentare cu gaze naturale. Dezvoltarea retelei de 

alimentare cu gaze naturale reprezinta un factor determinant in dezvoltarea din punct de 

vedere economic a comunei si ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. 

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Constructia, extinderea si/sau modernizarea 

retelei publice de alimentare cu gaz, al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la 

nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare pentru 

teritoriu 
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Obiectiv 3: Cresterea gradului de protectie si siguranta a locuitorilor 

In prezent, doar strazile principale din localitatea Strugari sunt iluminate, existand si un 

proiect in implementare pentru extinderea si imbunatatirea iluminatului public. De asemenea, 

exista marcaje pietonale si stradale in stare relativ buna. Pe de alta parte, comuna nu dispune 

de un sistem de monitorizare video de exemplu, ceea ce ar conduce la ameliorarea securitatii 

stradale. 

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Extinderea retelei publice de joasa tensiune 

si/sau a retelei publice de iluminat, al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la 

nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare pentru 

teritoriu 

 

Obiectiv 4: Dezvoltarea serviciilor publice, a cladirilor si spatiilor publice 

Serviciul pentru situatii de urgenta din comuna Strugari nu este dotat corespunzator. Existenta 

utilajelor si echipamentelor in acest sens ar creste gradul de comfort si siguranta la nivelul 

localitatii. 

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru 

serviciile publice (situatii de urgenta, deszapezire, intretinere spatii verzi etc.), al masurii 

Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala, al 

masurii, al masurii Renovarea, modernizarea si dotarea cladirilor publice, al masurii Amenajari 

de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri si alte tipuri de spatii publice, al masurii 

Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror 

altor proiecte considerate necesare pentru teritoriu 

   

Prioritatea 2: Protejarea mediului inconjurator 

Obiectiv 1: Crearea unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare 

Comuna Strugari nu are implementat proiectul de alimentare cu apa si canalizare. Prin 

asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare va creste atractivitatea 

zonei in sensul atragerii de investitii si de protejare a populatiei si a mediului inconjurator 

impotriva efectelor de orice tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitatii ei de 

apa curata si sanogena.  
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Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Constructia, extinderea si/sau modernizarea 

retelei publice de apa, al masurii Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice 

de apa uzata, al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la nivel de GAL si al 

masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare pentru teritoriu 

 

Obiectiv 2: Managementul deseurilor rezultate din activitatile desfasurate local 

 

In comuna Strugari, colectarea deseurilor se face in momentul de fata de catre un operator 

privat. Pe de alta parte, se impun masuri suplimentare, de exemplu pentru colectarea si 

gestionarea deseurilor zootehnice rezultate din activitatile agricole ce se desfasoara pe arealul 

comunei.  

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Investitii in statii de transfer pentru deseuri si 

dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor, al masurii Investitii in proiecte de tip 

Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate 

necesare pentru teritoriu 

 

Obiectiv 3: Crearea de suprafete impadurite 

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Impadurire/crearea de suprafete impadurite 

(Infiintare a plantatiilor forestiere), 

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea serviciilor medicale si a asistentei sociale 

Obiectiv 1: Dezvoltarea si diversificarea serviciilor medicale 

 

In comuna Strugari, exista in momentul de fata un dispensar si o farmacie, ambele in stare 

buna de functionare. In acelasi timp, nu exista spitale, cel mai apropiat fiind la o distanta de 30 

de km in municipiul Moinesti, si nici cabinete stomatologice, cel mai apropiat fiind la 10 km 

departare, in localitatea Scorteni. Ca atare, sunt necesare masuri de creare si dotare a 

infrastructurii specifice astfel incat populatia locala sa aiba acces facil si rapid la serviciile de 

ingrijire medicala.  
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Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Infiintarea, modernizarea si dotarea 

infrastructurii aferenta serviciilor medicale, al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, 

finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare 

pentru teritoriu 

 

Obiectivul 2: Dezvoltarea infrastructurii sociale si a activitatilor de asistenta sociala 

 

Comuna Strugari nu prezinta camine de batrani, camine de copii sau alte centre sociale. Avand 

in vedere ca sectorul de asistenta sociala nu este dezvoltat corespunzator, ar trebui luata in 

considerare dezvoltarea infrastructurii sociale specifice in beneficiul populatiei locale, care, pe 

de o parte, se confrunta cu fenomenul imbatranirii, pe de alta parte, cu fenomenul migrarii 

catre orase si strainatate si implicit fenomenul abandonului copiilor.  

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul al masurii Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) 

creselor precum si a infrastructurii de tip after-school, al masurii Infiintarea, modernizarea si 

dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale (altele decat cele mentionate la punctul 

anterior), al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii 

Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare pentru teritoriu 

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea socio-culturala a comunei 

Obiectiv 1: Crearea conditiilor de dezvoltare si crestere a calitatii procesului educational 

 

In comuna Strugari exista trei gradinite (Strugari, Rachitis si Pietricica), trei scoli (Rachitis – cu 

clasele I-IV, Strugari si Pietricica – cu clasele I-VIII) si doua biblioteci (ambele in satul Strugari) 

in stare buna de functionare. Exista conexiune la internet, mai putin in satul Pietricica unde se 

deruleaza un proiect in acest sens. Totodata, gradinita din Pietricica este in curs de reabilitare, 

iar una dintre biblioteci necesita dotare corespunzatoare. Pe de alta parte, cel mai apropiat 

liceu se afla la o distanta de 30 de km, in municipiu Moinesti, iar cea mai apropiata 

universitate, la o departare de 40 de km, in municipiul Bacau. Astfel, se urmareste 

implementarea de masuri de imbunatatire a calitatii procesului educational prin modernizarea 

infrastructurii specifice si cresterea eficientei unitatilor de invatamant. 
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Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) 

gradinitelor, al masurii Investitii in infrastructura educationala (altele decat cele mentionate 

anterior), al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii 

Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare pentru teritoriu 

 

Obiectiv 2: Dezvoltarea culturala a comunei 

In comuna Strugari exista doua camine culturale. Pentru unul dintre acestea, cel din satul 

Strugari, exista un proiect de dotare in implementare. Celalalt, din satul Cetatuia, trebuie 

renovat si dotat corespunzator. Pe de alta parte, in comuna nu exista niciun fel de muzeu, iar 

evenimentele cultural-artistice care se desfasoara regulat in localitate se rezuma la serbarile 

scolare anuale. Imbunatatirea infrastructurii si a bazei materiale culturale ar duce la 

practicarea si revitalizarea unor obiceiuri si forme de exprimare culturala traditionale precum 

si la accesul mai facil la surse de informare. 

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Restaurarea, conservarea si dotarea 

cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B, al masurii 

Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale 

de clasa B, al masurii Restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de 

clasa B , al masurii Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale, al masurii 

Constructia asezamintelor culturale, al masurii Renovarea, modernizarea si dotarea cladirilor 

publice, al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii 

Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare pentru teritoriu 

 

Prioritatea 5: Dezvoltarea si diversificarea sectorului economic 

Obiectiv 1: Dezvoltarea agriculturii si silviculturii 

Comuna Strugari are un profil preponderent agricol, prin urmare trebuie incurajate tipuri de 

actiuni aplicabile beneficiarilor privati, in special, dar care, conjugate cu eforturile autoritatilor 

publice locale, contribuie la dezvoltarea de ansamblu a agriculturii in comuna Strugari 

(modernizarea exploatatiilor agricole, cresterea valorii adaugate a produselor agricole). De 

asemenea, se recomanda implementarea de masuri pentru cresterea valorii economice a 

padurilor atat prin investitii efectiv in paduri cat si din perspectiva cresterii valorii adaugate a 

produselor forestiere. 
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Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Infiintare, extindere si modernizare a 

infrastructurii agricole de acces catre ferme, al masurii Infiintare, extindere si modernizare a 

cailor de acces in cadrul fondului forestier, al masurii Investitii in proiecte de tip Leader, 

finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate necesare 

pentru teritoriu 

 

Obiectiv 2: Diversificarea activitatilor economice 

 

Sectoarele economice reprezentate in comuna Strugari pot fi dezvoltate si diversificate 

datorita existentei resurselor necesare – materii prime si forta de munca, dar si spatiilor 

disponibile. Sectorul agricol fiind predominant, productia obtinuta din culturi este folosita atat 

pentru nevoi proprii cat si pentru comercializare. De asemenea, efectivele de animale si 

existenta fondului forestier creeaza conditiile pentru dezvoltarea activitatilor de prelucrare si 

comercializate a carnii, laptelui si altor produse, sau a unor ateliere mestesugaresti care 

utilizeaza produse animale.  

 

Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Amenajari de parcari, piete, spatii pentru 

organizarea de targuri si alte tipuri de spatii publice, al masurii Infiintare, extindere si 

modernizare a infrastructurii agricole de acces catre ferme, al masurii Infiintare, extindere si 

modernizare a cailor de acces in cadrul fondului forestier, al masurii Investitii in proiecte de 

tip Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate 

necesare pentru teritoriu 

 

Obiectiv 3: Dezvoltarea activitatii turistice si de agrement 

 

In prezent, in comuna Strugari exista o sala de sport in stare buna de functionare si un teren 

de sport in constructie urmand a fi dotat si inaugurat. In acest sens, trebuie incurajata 

participarea publica dar si cea privata, in special, prin valorificarea si diversificarea optiunilor 

de petrecere a timpului liber atat pentru localnici (amenajare spatii verzi, parcuri, demarcare 

trasee de biciclete) cat si pentru vizitatori (agroturism, turism cultural-religios, turism de 

aventura). 
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Obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii Amenajari de parcari, piete, spatii pentru 

organizarea de targuri si alte tipuri de spatii publice, al masurii Investitii in proiecte de tip 

Leader, finantate la nivel de GAL si al masurii Realizarea oricaror altor proiecte considerate 

necesare pentru teritoriu 

 
Tinand cont, asadar, de cele cinci prioritati sau directii de dezvoltare stabilite pentru comuna 

Strugari, se va trece mai departe la conturarea unui plan de actiuni, pe termen scurt si mediu, 

care include pasii necesari aplicarii strategiei si atingerii obiectivelor. Este necesar ca si aceste 

actiuni sa fie prioritizate astfel incat prioritizarea lor si atingerea progresiva a tintelor pe 

termen scurt si mediu sa duca la indeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.  

 

Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Strugari 

reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru 

atingerea unor parametri specifici unei societati moderne, astfel ca durabilitatea sa devina 

punctul forte al acesteia. Nevoile de dezvoltare ale comunei sunt multiple iar pentru a reusi 

gestionarea tuturor acestor probleme, este necesara crearea unei infrastructuri complete 

pentru ridicarea standardului de viata a populatiei, imbunatatirea conditiilor la toate nivelurile 

si cresterea atractivitatii localitatii atat pentru turisti cat si pentru potentiali investitori. O 

infrastructura publica moderna care include toata gama de retele, de drumuri, de alimentare 

cu gaz, de iluminat public, de apa si canal, infrastructura serviciilor publice si sociale, 

infrastructura educationala si culturala, cu accent pe protectia mediului si confortul 

cetatenilor, pot constitui un punct de plecare catre investitii in multe alte domenii si pentru 

satisfacerea nevoilor actuale ale localitatii.  

 

In concluzie, setul de prioritati stabilite pentru comuna Strugari creeaza legatura, intr-un 

context mai larg, intre resursele locale si cele mai bune modalitati de valorificare si 

ameliorare a acestora generand mai departe noi posibilitati catre dezvoltare in concordanta 

cu rezultatele obtinute si cele panificate.  
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3.2. Masuri concrete pentru dezvoltare propuse pentru perioada 2015-2020 

 

Prioritate/Obiectiv Masura concreta propusa 
pentru dezvoltare 

Planul de actiuni Perioada de 
implementare 

Surse estimative de finantare 

INVESTITII IN RETEAUA DE DRUMURI LOCALE 

Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura si 
servicii publice de buna 
calitate 
 
Obiectiv 1: Imbunatatirea 
infrastructurii rutiere 
 

Constructia, extinderea 
si/sau modernizarea retelei 
de drumuri de interes local 

1. Identificare zonelor din localitate 
pentru care sunt necesare investitiile in 
constructia, extinderea si/sau 
modernizarea retelei de drumuri de 
interes local 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in constructia, 
extinderea si/sau modernizarea retelei de 
drumuri de interes local 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE UTILITATI 

Prioritatea 2: Protejarea 
mediului inconjurator 
 
Obiectiv 1: Crearea unui 
sistem centralizat de 
alimentare cu apa si 
canalizare 

Constructia, extinderea 
si/sau modernizarea retelei 
publice de apa 

1. Identificare zonelor din localitate 
pentru care sunt necesare investitiile in 
reteaua publica de apa 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in reteaua 
publica de apa 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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Prioritatea 2: Protejarea 
mediului inconjurator 
 
Obiectiv 1: Crearea unui 
sistem centralizat de 
alimentare cu apa si 
canalizare 

Constructia, extinderea 
si/sau modernizarea retelei 
publice de apa uzata 

1. Identificare zonelor din localitate 
pentru care sunt necesare investitiile in 
reteaua publica de apa uzata 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in reteaua 
publica de apa  uzata 
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura si 
servicii publice de buna 
calitate 
 
Obiectiv 2: Dezvoltarea 
retelei de alimentare cu 
gaze naturale 
 

Constructia, extinderea 
si/sau modernizarea retelei 
publice de alimentare cu 
gaz 

1. Identificare zonelor din localitate 
pentru care sunt necesare investitiile in 
reteaua publica de alimentare cu gaz 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in reteaua 
publica de alimentare cu gaz 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura si 
servicii publice de buna 
calitate 
 
Obiectiv 3: Cresterea 
gradului de protectie si 
siguranta a locuitorilor 

Extinderea retelei publice 
de joasa tensiune si/sau a 
retelei publice de iluminat 
 

1. Identificare zonelor din localitate 
pentru care este necesara extinderea 
retelei publice de joasa tensiune/retelei 
publice de iluminat 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in reteaua 
publica de joasa tensiune/reteaua de 
iluminat 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea 2: Protejarea 
mediului inconjurator 
 
Obiectiv 2: Managementul 
deseurilor rezultate din 
activitatile desfasurate 
local 
 

Investitii in statii de 
transfer pentru deseuri si 
dotarea cu echipamente de 
gestionare a deseurilor 
 

1. Identificare zonelor din localitate 
pentru care sunt necesare investitiile in 
statii de transfer pentru deseuri/dotarea 
cu echipamente de gestionare a 
deseurilor 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in statiile de 
transfer pentru deseuri/dotarea cu 
echipamente de gestionare a deseurilor 
 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA 

Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 1: Crearea 
conditiilor de dezvoltare si 
crestere a calitatii 
procesului educational 
 

Infiintarea si modernizarea 
(inclusiv dotarea) 
gradinitelor  

1. Identificare zonelor/locatiilor pentru 
care sunt necesare investitiile in 
constructia/renovarea/modernizarea 
/dotarea de gradinite 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei  
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 
 

Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 1: Crearea 
conditiilor de dezvoltare si 
crestere a calitatii 
procesului educational 
 

Investitii in infrastructura 
educationala (altele decat 
cele mentionate anterior) 

1. Identificare zonelor/locatiilor pentru 
care sunt necesare investitiile in 
infrastructura educationala 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei in infrastructura 
educationala 
 
 
 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare disponibile 
la momentul realizarii investitiei 
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INFRASTRUCTURA MEDICALA SI SOCIALA 

Prioritatea 3: Dezvoltarea 
serviciilor medicale si a 
asistentei sociale 
 
Obiectiv 1: Dezvoltarea si 
diversificarea serviciilor 
medicale 
 

Infiintarea, modernizarea 
si dotarea infrastructurii 
aferenta serviciilor 
medicale  
 

1. Identificare zonelor/locatiilor pentru 
care sunt necesare investitiile in 
infrastructura medicala 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei in infrastructura 
medicala 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 
 

Prioritatea 3: Dezvoltarea 
serviciilor medicale si a 
asistentei sociale 
 
Obiectivul 2: Dezvoltarea 
infrastructurii sociale si a 
activitatilor de asistenta 
sociala 
 

Infiintarea si modernizarea 
(inclusiv dotarea) creselor 
precum si a infrastructurii 
de tip after-school 
 

1. Identificare zonelor/locatiilor pentru 
care sunt necesare investitiile in ceea ce 
priveste infiintarea si modernizarea 
creselor si a infrastructurii de tip after-
school 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4.   Realizarea investitiei in infrastructura 
sociala 
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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Prioritatea 3: Dezvoltarea 
serviciilor medicale si a 
asistentei sociale 
 
Obiectivul 2: Dezvoltarea 
infrastructurii sociale si a 
activitatilor de asistenta 
sociala 
 

Infiintarea, modernizarea 
si dotarea infrastructurii 
aferenta serviciilor sociale 
(altele decat cele 
mentionate la punctul 
anterior)  

1. Identificare zonelor/locatiilor pentru 
care sunt necesare investitiile in 
infrastructura sociala 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate  si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei in infrastructura 
sociala 
 
 
 
 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 
 

INFRASTRUCTURA CULTURALA SI DE AGREMENT 

Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 2: Dezvoltarea 
culturala a comunei 
 
 

Restaurarea, conservarea si 
dotarea 
cladirilor/monumentelor 
din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de 
clasa B 

1. Identificarea cladirilor/monumentelor 
din patrimoniul cultural imobil de interes 
local de clasa B care necesita a fi 
restaurate, conservate si dotate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate 
(cuprinde inclusiv realizarea proiectului, 
in cazul accesarii unei finantari 
nerambursabile) 
4.   Realizarea investitiei  
 
 
 
 
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 2: Dezvoltarea 
culturala a comunei 
 

Constructia, extinderea 
si/sau modernizarea 
drumurilor de acces ale 
asezamintelor monahale de 
clasa B 

1. Identificarea drumurilor de acces ale 
asezamintelor monahale de clasa B care 
necesita a fi construite, extinse si/sau 
modernizate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate 
(cuprinde inclusiv realizarea proiectului, 
in cazul accesarii unei finantari 
nerambursabile) 
4.   Realizarea investitiei  
 
 
 
 
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 

Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 2: Dezvoltarea 
culturala a comunei 
 

Restaurarea, conservarea si 
/sau dotarea asezamintelor 
monahale de clasa B 

1. Identificarea asezamintelor monahale 
de clasa B care necesita a fi restaurate, 
conservate si/sau dotate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate 
(cuprinde inclusiv realizarea proiectului, 
in cazul accesarii unei finantari 
nerambursabile) 
4.   Realizarea investitiei  

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 2: Dezvoltarea 
culturala a comunei 
 

Modernizarea, renovarea 
si/sau dotarea caminelor 
culturale 

1. Identificarea caminelor culturale care 
necesita a fi modernizate, renovate si/sau 
dotate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate 
(cuprinde inclusiv realizarea proiectului, 
in cazul accesarii unei finantari 
nerambursabile) 
4.   Realizarea investitiei  
 
 
 
 
 
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 

Prioritatea 4: Dezvoltarea 
socio-culturala a comunei 
 
Obiectiv 2: Dezvoltarea 
culturala a comunei 
 

Constructia asezamintelor 
culturale 

1. Identificarea zonelor din localitate 
unde este necesara constructia unui 
asezamant cultural 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate 
(cuprinde inclusiv realizarea proiectului, 
in cazul accesarii unei finantari 
nerambursabile) 
4.   Realizarea investitiei in infrastructura 
sociala 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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SERVICII PENTRU POPULATIE 

Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura 
si servicii publice de buna 
calitate 
 
Obiectiv 4: Dezvoltarea 
serviciilor publice, a 
cladirilor si spatiilor publice  

Achizitionarea de utilaje si 
echipamente pentru 
serviciile publice (situatii de 
urgenta, deszapezire, 
intretinere spatii verzi etc.) 

1. Identificare utilajelor si echipamentelor 
necesare a fi achizitionate in cadrul 
serviciilor care necesita a fi dotate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea achizitiei de utilaje si 
echipamente 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura 
si servicii publice de buna 
calitate 
 
Obiectiv 4: Dezvoltarea 
serviciilor publice, a 
cladirilor si spatiilor publice  

Achizitionarea de 
microbuze care sa asigure 
transportul public pentru 
comunitatea locala 

1. Identificare nevoilor din localitate in 
ceea ce priveste transportul public si 
stabilirea numarului de microbuze 
necesare a fi achizitionate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea achizitiei de microbuze 
 
 
 
 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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INVESTITII IN CLADIRI SI SPATII PUBLICE 

Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura 
si servicii publice de buna 
calitate 
 
Obiectiv 4: Dezvoltarea 
serviciilor publice, a 
cladirilor si spatiilor 
publice 

Renovarea, modernizarea 
si dotarea cladirilor publice 

1. Identificare cladirilor publice din 
localitate care necesita a fi renovate, 
modernizate si dotate 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei in renovarea, 
modernizarea si dotarea cladirilor 
publice 
 
 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 

Prioritatea 1: Cresterea 
accesului la infrastructura 
si servicii publice de buna 
calitate, Obiectiv 4: 
Dezvoltarea serviciilor 
publice, a cladirilor si 
spatiilor publice 
 
Prioritatea 5: Dezvoltarea 
si diversificarea sectorului 
economic, Obiectiv 2: 
Diversificarea activitatilor 
economice  si Obiectiv 3: 
Dezvoltarea activitatii 
turistice si de agrement  
 

Amenajari de parcari, 
piete, spatii pentru 
organizarea de targuri si 
alte tipuri de spatii publice 

1. Identificare zonelor din localitate in 
care sunt necesare investitiile in 
amenajarea unui spatiu public 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei in amenajarea 
spatiilor publice 
 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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INFRASTRUCTURA AGRICOLA SI FORESTIERA 

Prioritatea 5: Dezvoltarea si 
diversificarea sectorului 
economic 
 
Obiectiv 1: Dezvoltarea 
agriculturii si silviculturii 
 
 

Infiintare, extindere si 
modernizare a 
infrastructurii agricole de 
acces catre ferme 

1. Identificare zonelor din localitate in 
care sunt necesare investitiile in 
infiintarea, extindere si modernizare a 
infrastructurii agricole de acces catre 
ferme 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei  

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 
 

Prioritatea 5: Dezvoltarea si 
diversificarea sectorului 
economic 
 
Obiectiv 1: Dezvoltarea 
agriculturii si silviculturii 
 

Infiintare, extindere si 
modernizare a cailor de 
acces in cadrul fondului 
forestier 

1. Identificare zonelor din localitate in 
care sunt necesare investitiile in 
infiintarea, extindere si modernizare 
cailor de acces in cadrul fondului forestier 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei 
 
 
 
 
 
 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare 
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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INVESTITII IN PLANTATII FORESTIERE 

Prioritatea 2: Protejarea 
mediului inconjurator 
 
Obiectiv 3: Crearea de 
suprafete impadurite 
 

Impadurire/crearea de 
suprafete impadurite 
(Infiintare a plantatiilor 
forestiere) 

1. Identificare zonelor din localitate in 
care sunt necesare investitiile de 
infiintare a plantatiilor forestiere 
2. Identificarea surselor de finantare 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei de infiintare 
plantatii forestiere 

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare  
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
 
 
 

INVESTITII IN PROIECTE LEADER FINANTATE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA (GAL) 

Toate prioritatile si 
obiectivele mentionate 
anterior 

Investitii in proiecte de tip 
Leader, finantate la nivel de 
GAL * 
 
* Investitiile realizate vor 
respecta tipologia 
cheltuielilor eligibile 
mentionate in strategia de 
dezvoltare locala a GAL (a 
grupului de actiune locala) 
 

1. Identificare tipului de proiect Leader  
pentru care se doreste accesarea unei 
finantari la nivel de GAL (grup de actiune 
locala) 
2. Identificarea surselor de finantare 
(respectiv identificarea masurii din 
strategia GAL pe care se poate aplica) 
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Realizarea investitiei  

2015-2020 - Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale prin Programul 
National pentru Dezvoltare 
Rurala, PNDR 2014-2020 
- Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare  
disponibile la momentul realizarii 
investitiei 
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ALTE PROIECTE NECESARE PENTRU TERITORIU 

Toate prioritatile si 
obiectivele mentionate 
anterior 

Realizarea oricaror altor 
proiecte considerate 
necesare pentru teritoriu 

1. Identificarea investitiei necesare a se 
implementa in teritoriu 
2. Identificarea surselor de finantare  
3. Realizarea studiilor de specialitate si a 
proiectului 
4. Implementarea proiectului considerat 
necesar pentru teritoriu 
 

2015-2020 - Guvernul Romaniei 
- Consiliul Judetean Bacau 
- Consiliul Local Strugari, judetul 
Bacau 
- Alte surse de finantare disponibile 
la momentul realizarii investitiei 
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3.3. Portofoliu de proiecte  

 

La nivelul administratiei publice locale, exista o plaja variata de surse de finantare pentru 

proiectele de investitii de interes local. Alegerea sursei de finantare optime pentru un proiect 

de investitii dezvoltat la nivel local, implica o buna cunoastere a legislatiei nationale in vigoare, 

a legislatiei europene in materie de fonduri, a Programelor Operationale aferente finantarilor 

UE, precum si a nevoilor curente si viitoare ale comunitatii locale. Ca urmare, pentru un obiectiv 

de investitie local, in cazul de fata la nivelul comunei Strugari, pot fi luate in considerare una sau 

mai multe surse de finantare: 

a. Bugetul local 

b. Bugetul judetului Bacau 

c. Bugetul de stat 

d. Programe guvernamentale 

e. Fonduri europene structurale si de investitii (prin Programele Operationale si PNDR) 

f. Granturi 

g. Institutii financiare interne si internationale 

h. Alte surse de finantare (ambasade, fundatii, organizatii etc) 

 

Tinand cont de prioritatile si setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de posibile proiecte 

pentru a fi implementate la nivelul comunei Strugari in vederea dezvoltarii localitatii si 

imbunatatirii per ansamblu a calitatii vietii. Entitatea responsabila pentru implementarea 

acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi orientata spre mobilizarea tuturor partilor de 

interes in vederea unirii eforturilor si obtinerea rezultatelor propuse.  

 

In acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin identificarea celor mai 

potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a licitatiilor si respectarea procedurilor 

specifice de implementare a proiectelor, controlul strict asupra executarii bugetului la nivelul 

fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati personalului din primarie, reevaluarea intregului 

sistem de resurse si servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata.   
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Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere a nevoilor comunitatii 

locale. Necesitatile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa 

de finantare.  

 

In continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile comunei Strugari in 

perioada 2015-2020 si care cuprinde, totodata, o serie de previziuni cu privire la investitiile care 

se pot realiza in viitor. Lista de proiecte prezentata in continuare nu este exhaustiva, ci 

reprezinta o propunere de proiecte considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect 

(fata de cele mentionate in portofoliu) va putea fi implementat in perioada 2015-2020, daca va 

fi considerat oportun si necesar. 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect Obiective generale/ 
specifice 

Activitati 
principale 

Rezultate obtinute Beneficiari Institutia 
responsabila 

Durata 
proiectului 

1 Lucrari de alimentare 
cu  apa si canalizare si 
conducte de evacuare 
(racoradari, 
bransamente) in 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- asigurarea cu apa 
potabila si canalizare 
pentru 
imbunatatirea 
nivelului de trai 
social si economic al 
populatiei 
- protejarea si 
imbunatatirea 
mediului 
inconjurator 
 

- elaborare SF si 
PT 
- realizare 
lucrari de 
alimentare cu 
apa si canalizare 
si conducte de 
evacuare 

- gospodarii 
racordate la reteaua 
de apa si canal 
- retea functionala 
de apa potabila si 
canal in comuna 
- cerinte satisfascute 
ale locuitorilor 
privind accesul la 
reteaua de apa 
potabila si canal 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 
 
 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

2 Instalarea retelei de 
alimentare cu gaze 
naturale in comuna 
Strugari, judetul 
Bacau 

- asigurarea cu gaze 
naturale pentru 
imbunatatirea 
standardului de viata 
la nivelul comunitatii 
locale 
- cresterea accesului 
populatiei la 
facilitatile publice 
 

- elaborare SF si 
PT 
- realizare 
lucrari de 
instalare retea 
de alimentare 
cu gaze 
maturale 

- gospodarii 
racordate la reteaua 
de gaze 
- retea functionala 
de gaze in comuna 
- cerinte satisfacute 
ale locuitorilor 
privind accesul la 
reteaua de gaze 
 
 
 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 
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3 Extinderea retelei 
publice de iluminat in 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- asigurarea 
iluminatului public 
pentru cresterea 
gradului de protectie 
si siguranta a 
cetatenilor 
- cresterea accesului 
populatiei la 
facilitatile publice 
 
 
 
 
 
 

- elaborare SF si 
PT 
- realizare 
lucrari de 
extindere 
iluminat public 

- strazi noi racordate 
la reteaua publica de 
iluminat 
- cerinte satisfacute 
ale locuitorilor 
privind protectia si 
siguranta lor 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

4 Instalarea unei retele 
de camere de 
monitorizare video in 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- asigurarea 
supravegherii video 
pentru cresterea 
gradului de protectie 
si siguranta a 
cetatenilor 
- cresterea accesului 
populatiei la 
facilitatile publice 
 
 
 
 
 
 

- elaborare SF si 
PT 
- realizare 
lucrari de 
instalare camere 
de monitorizare 
video 

- drumuri si cladiri 
publice 
supravegheate de 
camere video 
- cerinte satisfacute 
ale locuitorilor 
privind protectia si 
siguranta lor 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 
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5 Implementarea unui 
sistem de 
management al 
deseurilor rezultate 
din activitatile 
desfasurate in 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- dezvoltarea 
gestiunii deseurilor 
in general si a celor 
zootehnice, in special     
- protejarea si 
imbunatatirea 
mediului 
inconjurator 

- elaborare SF si 
PT 
- realizare 
lucrari si servicii 
pentru 
implementarea 
unui sistem de 
management al 
deseurilor 

- sistem de 
management al 
deseurilor 
implementat la 
nivelul comunei 
- diminuarea 
impactului negativ al 
depozitarii 
deseurilor in natura 
- valorificarea 
deseurilor 
zootehnice 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori, 
agricultori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

6 Reabilitarea si 
intretinerea 
drumurilor si 
podurilor comunale in 
localitatea Strugari, 
judetul Bacau 

- reabilitarea 
drumurilor si 
podurilor comunale 
- intretinerea 
drumurilor si 
podurilor comunale 
- facilitarea accesului 
pietonal si al 
vehiculelor pe 
drumurile si podurile 
comunale 
- dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport rurale 
 
 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
reabilitare 
drumuri si 
poduri 
comunale 
- intretinere 
periodica a 
drumurilor si 
podurilor 
comunale 

- drumuri si poduri  
comunale 
reabilitate/ 
amenajate 
- acces facilitat la 
reteaua de drumuri 
si poduri si cerinte 
satisfacute ale ale 
locuitorilor lor in 
ceea ce priveste 
gradul lor de comfort 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 
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7 Realizarea aleilor 
pietonale si 
trotuarelor in comuna 
Strugari, judetul 
Bacau 

- facilitarea accesului 
pietonal in comuna 
- imbunatatirea 
aspectului comunei 
 
 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
realizare alei 
pietonale si 
trotuare 
 
 

- alei pietonale si 
trotuare amenajate 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

8 Dotare biblioteca 
comunala in 
localitatea Strugari, 
judetul Bacau 

- cresterea calitatii 
procesului 
educational si a 
accesului la 
informatie si cultura 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 
 
 
 

- dotari 
corespunzatoare 
pentru 
biblioteca  

- biblioteca 
comunala dotata 
corespunzator 
 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, in 
special elevi 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

9 Renovare si dotare 
camin cultural din 
satul Cetatuia, 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- dezvoltarea 
culturala a comunei 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
renovare camin 
cultural 
- dotari 
corespunzatoare 
pentru camin 
cultural 
 
 
 

- camin cultural 
renovat si dotat 
corespunzator 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, in 
special elevi 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 
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10 Dotarea serviciului 
pentru situatii de 
urgenta din comuna 
Strugari, judetul 
Bacau 

- asigurarea 
corespunzatoare in 
situatii de urgenta 
pentru 
imbunatatirea 
standardului de viata 
la nivelul comunitatii 
locale 
- cresterea accesului 
populatiei la 
facilitatile publice 
 
 

- dotari 
corespunzatoare 
in cadrul 
serviciului public 
pentru situatii 
de urgenta 
 

- seriviciu public de 
urgenta dotat 
corespunzator 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
investitori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

11 Amenajare spatii verzi 
si spatii de interes 
public in comuna 
Strugari, judetul 
Bacau 

- imbunatatirea 
aspectului comunei 
pentru dezvoltarea 
turismului si 
posibilitatilor de 
agrement 
 
 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
amenajare spatii 
verzi si spatii de 
interes public 

- spatii verzi si spatii 
de interes public 
amenajate 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
turisti 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

12 Amenajare piata 
saptamanala in 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- crearea 
infrastructurii 
necesare pentru 
sprijinirea 
activitatilor agricole 
si silvice si 
diversificarii 
activitatilor 
economice 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
amenajare piata 
saptamanala 
 

- piata saptamanala 
amenajata 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
agricultori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 
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13 Reabilitarea 
drumurilor de acces 
catre exploatatiile 
agricole si forestiere 
in comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- reabilitarea 
drumurilor de acces 
pentru sprijinirea 
activitatilor agricole 
si silvice  
- dezvoltarea 
infrastructurii de 
acces rurale 
 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
reabilitare 
drumuri de 
acces  
 

- drumuri de acces 
catre exploatatii 
agricole si forestiere 
reabilitate  
- acces facilitat catre 
exploatatiile agricole 
si forestiere 
- imbunatatirea 
imaginii comunei 

- comunitatea 
locala din 
Strugari, 
agricultori, 
silvicultori 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

14 Modernizarea 
dispensarului din 
comuna Strugari, 
judetul Bacau, prin 
dotari specifice  

- asigurarea 
serviciilor medicale 
complete adresate 
comunitatii locale 
- imbunatatirea 
imaginii localitatii  
 

- dotari 
corespunzatoare 
pentru 
dispensar 

- dispensar 
modernizat si dotat 
corespunzator in 
sensul desfasurarii 
activitatilor 
stomatologice 

- comunitatea 
locala din 
Strugari 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 

15 Infiintare centru social 
de zi pentru persoane 
defavorizate in 
comuna Strugari, 
judetul Bacau 

- asigurarea 
serviciilor de 
asistenta sociala 
pentru persoane 
defavorizate 
(batrani, copii) 

- elaborare SF si 
PT 
- lucrari de 
infiintare centru 
social de zi  

- centru social de zi 
pentru persoane 
defavorizate infiintat 
- imbunatatirea 
imaginii localitatii 
 
 

- comunitatea 
locala din 
Strugari 

Comuna 
Strugari 

2015-2020 
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Capitolul 4:  Dezvoltarea localitatii Strugari in contextul abordarii Leader 

 

4.1. Axa Leader, PNDR - cadru general 

 

Abordarea LEADER isi propune dezvoltarea spatiului rural romanesc prin elaborarea  si 

implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de catre comunitatile locale, avand ca 

punct de plecare nevoile identificate la nivel local si potentialul endogen. Strategiile LEADER 

sunt finantate prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala  si implementate de catre 

Grupuri de Actiune Locala, ele contribuind la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, 

atat pentru familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala, prin incurajarea teritoriilor 

rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitive.  

 

Abordarea LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru 

familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin incurajarea teritoriilor 

rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitive. LEADER 

vine in completarea altor programe europene sau nationale, iar abordarea sa urmareste sa 

ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in orientarea 

dezvoltarii viitoare a zonei lor.  

 

Obiectivele specifice ale abordarii Leader urmaresc:  

- participarea membrilor comunitatilor rurale la procesul de dezvoltare locala si incurajarea 

actiunilor inovative (spre exemplu, solutii noi la probleme vechi, introducerea si dezvoltarea 

unor produse noi, noi sisteme de piata, modernizarea activitatilor traditionale prin aplicarea 

de noi tehnologii, etc.) 

- incurajarea actorilor de la nivel local de a lucra impreuna cu reprezentantii altor comunitati 

din interiorul sau exteriorul tarii 

- stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii strategiilor de 

dezvoltare locale. 
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Strategiile elaborate si selectate se materializeaza in proiecte ce vor fi implementate in aria 

de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va 

adauga cofinantarea privata. Datorita caracterului orizontal al programului Leader, ce 

presupune accesarea mai multor masuri din cadrul axelor FEADR, impactul actiunilor 

implementate prin aceasta abordare este foarte ridicat si acopera o arie larga de actiuni si 

beneficiari. 

 

Implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor zone contribuie la realizarea unei 

dezvoltari dinamice sprijinite de o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata 

local si administrata de reprezentanti ai Grupurilor de Actiune Locala - organisme 

constituite cu scopul implementarii strategiilor Leader. 

 

Data fiind diversitatea zonelor rurale, conceptul fundamental din spatele abordarii LEADER 

are la baza idea conform careia strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente 

daca sunt decise si implementate la nivel local, de catre actorii locali care utilizeaza 

proceduri clare si transparente si beneficiaza de sustinerea administratiilor publice 

corespunzatoare. 

 

 

 

• Elaborata la nivel local

• Finantata   prin    PNDR

• Implementata de catre GAL

Strategia de dezvoltare 
locala a zonei GAL

• Animarea teritoriului rural 

• Evaluarea  proiectelor depuse la 
nivel  de GAL

• Monitorizarea    implementarii 
proiectelor la nivel de GAL

Responsabilitati GAL
• Imbunatatirea calitatii vietii in 

zona rurala

• Demararea si functionarea 
initiativelor pentru dezvoltare 
locala

• Diversificarea economiei rurala

Scop: Dezvoltarea 
teritoriului rural GAL
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LEADER vine in completarea altor programe europene sau nationale iar abordarea sa 

urmareste sa ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in 

orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor. Conceptul LEADER poate fi rezumat la sapte 

trasaturi esentiale: 

 Strategii de dezvoltare locala axate pe zona 

 Abordarea de jos in sus 

 Parteneriate public – private 

 Facilitarea inovatiei 

 Actiuni integrate si multisectoriale 

 Stabilirea de contacte in retea 

 Cooperare 

 

 

Ce este un grup de actiune locala? 

 

Grupul de actiune locala (GAL) este un parteneriat public privat finantat in Romania prin Axa 

PNDR 2014-2020, Masura 19 cu scopul de a imbunatati guvernanta locala si de a  promova 

potentialului endogen al teritoriilor. Membrii parteneri intr-un GAL fac parte din trei 

sectoare, asa cum sunt ele prezentate mai jos: 

Public   

− administratie publica (primarii, consilii locale, etc.)  

− servicii publice (sociale,sanatate,transport, scoli, etc) 

 

Privat    

− sector comercial (societati comerciale)  

− sector financiar (banci, institutii de credit etc.)  

− sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producatori)  

− organizatii de intreprinzatori  

− societati de furnizare a serviciilor comunitare  
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Societate civila 

 − organizatii non-profit, asociatii, fundatii, federatii  

 − persoane fizice, grupuri de persoane neinregistrate oficial 

 

In cadrul unui GAL, reprezentantii privati si ai ONG-urilor reprezinta peste 50%. Aria 

teritoriala GAL trebuie sa aiba o populatie cuprinsa intre 10.000-100.000 locuitori. 

 

Cum functioneaza grupurile de actiune locala? 

 Grupurile de Actiune Locala isi depun candidatura in cadrul unui apel de selectie lansat 

de Ministerul Agriculturii Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sunt selectionate pe baza unui 

plan de dezvoltare locala pe care il intocmesc in confomitate cu cerintele de eligibilitate si 

selectie ale Ministerului. 

 GAL-urile selectate se infiinteaza si functioneaza in conformitate cu prevederile OUG 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. 

 Dupa infiinatare, grupurile de actiune locala vor lansa sesiuni de selectie pe diferite 

domenii, in conformitate cu prevederile planului de dezvoltare locala pe baza caruia grupul 

a fost selectionat.  

 In cadrul sesiunilor de selectie GAL, solicitantii vor depune proiecte de finantare 

nerambursabila,  conform specificatiilor lansate de grup.  

 Valoarea maxima eligibila a unui proiect depus la nivel de GAL va fi de 400.000 euro, cu 

maxim 200.000 euro finantare nerambursabila. 

 GAL-ul va analiza si va selectiona proiectele depuse si apoi va superviza beneficiarii in 

implementarea lor. 
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Care sunt masurile implementate la nivel de GAL? 

 

La nivelul grupurilor de actiune locala se pot implementa urmatoarele submasuri: 

 Submasura 19.1  Sprijin pregatitor – acesta consta intr-un ajutor acordat parteneriatelor 

privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala. 

 Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare 

locala – acesta se acorda pentru implementarea masurilor din cadrul Strategiilor de 

Dezvoltare Locala ale GAL-urilor selectate. 

 Submasura 19.3 Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de 

Actiune Locala – acesta consta in pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale 

GAL-urilor selectate. 

 Submasura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare – se acorda pentru 

costurile de functionare si activitatile de animare ale GAL-urilor selectate. 
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4.2. Dezvoltarea localitatii in contextul abordarii Leader, cu identificarea complementaritatii 

dintre localitate si  G.A.L.  

 

In perioada de programare trecuta (finantata la nivel rural prin PNDR 2007-2013), comuna 

Strugari a facut parte din Asociatia Grupul pentru Dezvoltare Locala  - G.A.L. Valea Tazlaului. In 

perioada de programare curenta (finantata la nivel rural prin PNDR 2014-2020), comuna 

Strugari s-a inscris ca partener in cadrul Asociatiei GAL Ulmus Montana. 

 

Parteneriatul ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA este localizat in Regiunea de Dezvoltare 1 

Nord-Est Iasi, avand in componenta 12 localitati din nord-vestul judetului Bacau. Numarul total 

al locuitorilor care fac parte din aria teritoriala a parteneriatului ASOCIATIA G.A.L. ULMUS 

MONTANA este de 62.570 locuitori, dispusi pe o suprafata totala de 737,83 km2 . Prin urmare, 

densitatea teritoriala medie aferenta zonei este, asadar, de 84,80 loc/ km² .  

 

 

 

 

Parteneriatul 

ASOCIATIA G.A.L. ULMUS 
MONTANA

Densitate

84,80 loc/ km²

Locuitori

62.570

Suprafata

737,83 km2 
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Parteneriatul ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA reprezinta un teritoriu omogen si ofera 

suficienta masa critica din punct de vedere al resurselor umane, financiare si economice 

pentru sustinerea unei strategii de dezvoltare locala (SDL) cu finantare prin PNDR 2014-

2020.  

 

Prezentarea teritoriului acoperit de parteneriatul Asociatia G.A.L. Ulmus Montana 

Nr. 
crt. 

Numele oraselor 
/comunelor asociate 

Codul 
localitatii 
SIRUTA 

Judet 
Numar de 
locuitori* 

Suprafata 
(km2)* 

Densitate 
(loc/km2)* 

Localitatea a 
fost membra 
a unui GAL in 
perioada de 
programare 
2007 – 2013 

1.    Comuna Ardeoani 21098 Bacau 2.182 27,51 79,32 DA 

2. Comuna Balcani 21196 Bacau 7.173 112,98 63,49 NU 

3.   Comuna Beresti-Tazlau 21338 Bacau 5.342 66,23 80,66 DA 

4. Comuna Blagesti 21506 Bacau 7.080 96,32 73,50 DA 

5. Orasul Buhusi 20778 Bacau 14.562 39,86 365,33 NU 

6.    Comuna Magiresti 23387 Bacau 3.994 33,21 120,26 NU 

7.       Comuna Parjol 24338 Bacau 5.525 54,25 101,84 NU 

8.       Comuna Sanduleni 25148 Bacau 3.863 44,68 86,46 DA 

9.    Comuna Scorteni 25291 Bacau 2.676 44,52 60,11 DA 

10. Comuna Solont 25488 Bacau 3.298 52,1 63,30 DA 

11. Comuna Strugari 25629 Bacau 2.507 59,03 42,47 DA 

12.  Comuna Zemes 26289 Bacau 4.368 107,14 40,77 DA 

*Sursa: INS, Recensamantul Populatiei si a Locuintelor din Anul 2011 

 

La data intocmirii strategiei locale a comunei Strugari (iulie 2015), Asociatia G.A.L. Ulmus 

Montana se afla in faza de pregatire a strategiei de dezvoltare locala a teritoriului GAL. Cele 

doua strategii (strategia localitii Strugari, pe de o parte si strategia GAL Ulmus Montana, pe de 

alta parte) sunt complementare intrucat: 

 Teritoriul acoperit de comuna Strugari este o parte componenta a teritoriului acoperit 

de GAL Ulmus Montana si, prin urmare, nevoile identificate la nivelul GAL Ulmus 

Montana includ nevoile identificate la nivelul localitatii Strugari. 

 Prioritatile identificate la nivelul comunei Strugari coincid cu o parte din prioritatile 

GAL Ulmus Montana, din acelasi considerent prezentat anterior si anume, datorita 

faptului ca teritoriului localitatii Strugari este o parte componenta a teritoriului GAL 

Ulmus Montana. 



STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA – COMUNA STRUGARI, JUDETUL BACAU 

 

 
97 

Comuna Strugari 

 Deciziile luate in ceea ce priveste strategia GAL Ulmus Montana se aproba in urma 

consultarii tuturor partenerilor GAL, inclusiv a comunei Strugari (prin reprezentantul 

sau, primarul) si, prin urmare, deciziile luate la nivel de GAL apara interesele tuturor 

membrilor parteneri, inclusiv a comunei Strugari. 

 Implicarea comunei Strugari in ceea ce priveste luarea deciziilor la nivel de GAL 

determina, de asemenea, o complementaritate intre masurile propuse la nivelul 

strategiei GAL cu masurile propuse prin strategia localitatii. 

 

Implicarea comunei Strugari ca membru partener in cadrul Asociatiei GAL Ulmus Montana va 

asigura o dezvoltare echilibrata a localitatii intrucat: 

- comuna Strugari poate face propuneri cu privire la strategia teritoriului GAL Ulmus Montana 

din care face parte; 

- comuna Strugari poate participa la luarea deciziilor cu privire la elaborarea si implementarea 

strategiei locale a Grupului de Actiune Locala Ulmus Montana; 

- comuna Strugari poate depune proiecte la nivel de GAL, proiecte care vor fi sprijinite 

financiar din fondurile publice ale GAL. Impactul actiunilor acestor proiecte este foarte ridicat 

si acopera o arie larga de actiuni. 

- prin participarea ca membru in GAL Ulmus Montana, comuna Strugari va contribui la 

dezvoltarea elementului asociativ si, totodata, isi ma intari parteneriatele incheiate deja cu 

partenerii din comunitatile vecine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL ULMUS MONTANA 
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4.3. Studiu de caz –  analiza etapelor ce trebuie parcurse in vederea finantarii unui proiect la 

nivel de GAL 

 

Sursele de finantare acordate prin intermediul grupurilor de actiune locala permit  realizarea 

unor investitii care satisfac intr-o proportie mult mai ridicata nevoile identificate la nivel 

teritorial. Acest lucru este posibil intrucat strategiile Leader (prin intermediul carora se 

finanteaza la nivel local proiecte) sunt mai productive si mai eficiente intrucat sunt decise si 

implementate la nivel local, de catre actorii locali care utilizeaza proceduri clare si 

transparente.  

 

Avand in vedere acest aspect, se poate aprecia ca depunerea de catre comuna Strugari a unui 

proiect de tip Leader la nivelul unui grup de actiune locala va aduce numeroase beneficiii 

comunitatii locale, pe termen scurt, mediu si lung. In acest sens, in continuare au fost 

prezentate etapele pe care trebuie sa le parcurga comuna Strugari in vederea obtinerii unei 

finantari de tip Leader (finantare acordata prin intermediul grupurilor de actiune locala si a 

strategiilor locale Leader). 

 

Etapa 1 – Pregatirea proiectului 

 

Solicitantul (Comuna Strugari, judetul Bacaul) va studia pagina web a Grupului de Actiune 

Locala din a carui arie teritoriala face parte si va verifica daca apelul de selectie aferent 

masurii pe care intentioneaza sa depuna proiectul este deschis la nivel de GAL. Ulterior, 

solicitantul (Comuna Strugari, judetul Bacaul) va intocmi proiectul cu respectarea mentiunilor 

din apelul de selectie lansat de catre GAL. 

 

Etapa 2 – Depunerea proiectului 

 

Solicitantul va depune si va inregistra proiectul la nivelul Grupului de Actiune Locala.  
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 Etapa 3 – Verificarea proiectului de catre GAL 

 

Angajatii GAL vor verifica conformitatea si eligibilitatea proiectului, iar daca proiectul va fi 

declarat  conform si eligibil, se vor analiza ulterior criteriile de selectie si se va acorda un 

punctaj beneficiarului (Comuna Strugari, judetul Bacaul). 

Daca va fi cazul, GAL va solicita beneficiarului clarificari referitoare la indeplinirea conditiilor 

de conformitate, eligibilitate si selectie.  Nu se vor lua in considerare clarificarile de natura sa 

completeze/modifice datele initiale ale proiectului depus.  

 

Etapa 4 – Selectia proiectelor la nivel de GAL 

 

Dupa verificarea criteriilor de conformitate, eligibilitate si selectie, se va desfasura procesul de 

selectie a proiectelor in urma caruia se vor stabili proiectele care vor primi finantare la nivel 

de GAL.  

 

Selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, vor fi prezenti in momentul selectiei cel putin 50% din membrii Comitetului de 

Selectie, din care peste 50% vor fi din mediul privat si societate civila, iar reprezentantii 

organizatiilor din mediul urban nu vor depasi 25% din numarul membrilor.  In urma selectiei 

proiectelor se va elabora raportul de selectie.  

 

Etapa 5 – Notificarea beneficiarului de catre GAL 

 

GAL va transmite solicitantului (comuna Strugari, judetul Bacau) o notificare cu privire la 

rezultatul evaluarii si selectiei.  Daca proiectul este respins, notificarea transmisa solicitantului 

va contine motivele pentru care proiectul nu a fost selectat. 

 

Etapa 6 – Depunerea de contestatii, daca este cazul 

Daca proiectul depus este declarat neeligibil sau eligibil si neselectat, atunci solicitantul poate 

depune o contestatie la sediul GAL, cu respectarea prevederilor procedurale in vigoare. 
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Etapa 7 – Depunerea proiectului la structurile AFIR 

 

Daca proiectul este selectat, acesta va fi depus la structurile teritoriale ale Agentiei de Plati 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale.  

 

Etapa 8 – Verificarea proiectului la nivelul structurilor AFIR 

 

Structurile Agentiei de Plati verifica eligibilitatea proiectului si transmit o notificare (atat catre 

beneficiar cat si catre GAL) de instiintare cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului. 

Daca proiectul este declarat neeligibil, solicitantul poate depune o contestatie la nivelul 

Agentiei de Plati.  

 

Etapa 9 – Semnarea contractului de finantare 

 

Daca proiectul depus este declarat eligibil inclusiv la nivelul Agentiei de Plati ( acesta fiind 

anterior aprobat si selectat la nivel de GAL), beneficiarul va semna contractul de finantare. 

 

Etapa 10 – Implementarea proiectului 

 

Dupa semnarea contractului de finantare, beneficiarul va implementa proiectul cu 

respectarea procedurilor de lucru in vigoare. 
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ETAPELE CE TREBUIE PARCURSE IN VEDEREA FINANTARII UNUI PROIECT LA NIVEL DE GAL 

- PREZENTARE SCHEMATICA - 

 

 

 

 

1. Pregatirea 
proiectului

2. Depunerea 
proiectului

3. Verificarea 
proiectului de catre 

GAL

4. Selectia proiectelor la 
nivel de  GAL

5. Notificarea 
beneficiarului de catre 

GAL

6. Depunerea de contestatii, 
daca este cazul

7. Depunerea proiectului la 
structurile AFIR

8. Verificarea proiectului la 
nivelul structurilor AFIR

9. Semnarea contractului 
de finantare

10. Implementarea 
proiectului
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Concluzii 
 

 Realizarea unui document de planificare strategica este importanta pentru 

centralizarea si planificarea investitiilor care pot fi realizate la nivelul comunitatii cu 

scopul de a genera si alimenta procesele de dezvoltare economica, sociala si de mediu 

in vederea imbunatatirii calitatii vietii si cresterii nivelului de trai. 

 Particularitatile geografice, de clima si de sol ale comunei Strugari determina, in primul 

rand, un profil agricol diversificat, atat in directia cultivarii plantelor cat si in directia 

cresterii animalelor.  De asemenea, varietatea resurselor naturale ar putea constitui 

mai departe un punct de plecare pentru potentarea altor sectoare economice, de 

utilitate comunei per ansamblu.  

 Localitatea Strugari are o populatie totala de 2.590 de locuitori si o densitate de 43,88 

locuitori/kilometru patrat, in conformitate datele disponibile la Institut National de 

Statistica pe anul 2014. 

 Ponderea populatiei pana in 25 de ani este mai mare decat ponderea populatiei peste 

60 de ani, ceea ce indica faptul ca populatia tanara are o pondere mai mare la nivelul 

localitatii, contrar tendintei generale de imbatranire a populatiei. 

 Teritoriul comunei Strugari se remarca prin resursele naturale bogate si diversificate: 

vegetatie si fauna cu un potential ridicat, cadru natural nepoluat, fond forestier 

important, terenuri agricole favorabile practicarii agriculturii etc. 

 Localitatea Strugari detine numeroase traditii si obiceiuri avand caracteristici proprii de 

civilizatie si cultura populara. 

 Agricultura si potentialul agricol al comunei Strugari prezinta o deosebita importanta 

atat din punct de vedere al cultivarii plantelor precum porumb, cartofi, legume cat si 

din prisma cresterii animalelor, respectiv pasari, ovine si bovine. 

 La nivelul localitatii Strugari, capitalul uman prezinta o importanta deosebita pentru 

dezvoltarea rurala. Dezvoltarea rurala si diversificarea economiei rurale depind de 

nivelul educatiei, al cunostintelor si calificarii. Desi imbunatatirea si mentinerea unui 

nivel adecvat al infrastructurii de baza este un element important in dezvoltarea socio-

economica a mediului rural, formarea profesionala reprezinta „motorul”, pentru o 

buna dezvoltare. 
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 Situatia actuala a serviciilor si infrastructurii din comuna Strugari influenteaza puternic 

calitatea vietii din spatiul rural si poate crea limitari in dezvoltarea curenta si viitoare, 

daca nu este gestionata corespunzator.  

 Stabilirea prioritatilor si directiilor de dezvoltare pentru comuna Strugari a tinut cont 

atat de evaluarea caracteristicilor teritoriale prin analiza diagnostic cat si de 

evidentierea punctelor tari si a punctelor slabe in cadrul analizei SWOT, precum si de 

opinia a diversi actori locali obtinuta cu ajutorul consultarilor.  

 In cadrul prezentei strategii, a fost conturat un set de prioritati ca si puncte cheie ale 

teritoriului comunei si, drept urmare, axul in jurul caruia se vor centra toate actiunile 

viitoare de dezvoltare ale comunei. 

  Obiectivele operationale necesare implementarii strategiei de dezvoltare locala au 

fost alese in concordanta cu prioritatile, avand o relatie sinergetica si complementara 

cu acestea si reflectand, totodata, analizele diagnostic si SWOT ale teritoriului 

comunei. Prioritatile stabilite sunt in concordanta cu actiunile pe care se 

fundamenteaza strategia de dezvoltare locala, actiuni prezentate in detaliu, in capitolul 

de masuri. 

 In concluzie, setul de prioritati stabilite pentru comuna Strugari creeaza legatura, 

intr-un context mai larg, intre resursele locale si cele mai bune modalitati de 

valorificare si ameliorare a acestora generand mai departe noi posibilitati catre 

dezvoltare in concordanta cu rezultatele obtinute si cele panificate.  
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ANEXA – MODEL DE CHESTIONAR APLICAT IN TERITORIU 
Localitate: Strugari 
Judet: Bacau 
 

CHESTIONAR DE EVALUARE A LOCALITATII 
 

INFRASTRUCTURA UTILITATI 
 

1. Exista la nivelul localitatii retea de apa? 
a) Da 
b) Nu 
c) Exista la stadiul de proiect (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc) 
 

2. Exista la nivelul localitatii sistem de canalizare? 
a) Da 
b) Nu 
c) Exista la stadiul de proiect (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc) 
 

3. Exista la nivelul localitatii retea de gaze naturale? 
a) Da 
b) Nu 
c) Exista la stadiul de proiect (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc) 
 

4. Care este starea iluminatului public in localitate? 
a) Functioneaza la nivelul intregii retele stradale 
b) Sunt illuminate strazile principale 
c) Nu exista sistem de iluminat public 

 
5. Cine opereaza colectarea deseurilor in localitate? 

a) Primaria, printr-un serviciu specializat 
b) Un operator privat 
c) Alte entitate_________________________________________________________ 

 
6. Cum se prezinta conexiunea la internet in localitate? 

a) Conexiune buna 
b) Conexiunea slaba 
c) Nu exista conexiune la internet 

 
DRUMURI SI PODURI 

 
7. Cum se prezinta starea drumurilor in localitatea dumneavoastra? 

a) Cea mai mare parte a drumurilor necesita a fi reabilitate 
b) O parte din drumurile din localitate necesita a fi reabilitate 
c) Cea mai mare parte a drumurilor din localitate nu necesita a fi reabilitate 
d) Alte detalii (daca e cazul) _____________________________________________ 
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8. Cati km de drum au fost reabilitati in ultimii 5 ani (2010-2015)? 

Drum Asfaltat Drum pietruit 

  

 
9. Drumurile din localitate au trotuare? 

a) Cea mai mare parte au 
b) Cea mai mare parte nu au 
c) Cea mai mare parte nu au, insa exista un proiect de realizare a trotuarelor in 

localitate 
 

10. Cum se prezinta podurile din localitate? 
a) Nu necesita a fi reabilitate 
b) Necesita a fi reabilitate 
c) Necesita a fi reabilitate si exista proiecte realizate in acest sens 

 
11. Cum se prezinta securitatea stradala in localitate? 

a) Exista un sistem de monitorizare video 
b) Exista marcaje rutiere/pietonale in stare buna 
c) Exista troturare pe ambele sensuri 
d) Exista piste de bicicleta 

 
 INFRASTRUCTURA DE SANATATE 

12. Care sunt unitatile medicale/farmaceutice care functioneaza pe teritoriul localitatii si 
care este starea acestora? 

 
- Spitale: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

         b) stare medie de functionare 
         c) stare proasta de functionare 

 
- Dispensare: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                 b) stare medie de functionare 
                 c) stare proasta de functionare 

 
- Cabinete stomatologice: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

     b) stare medie de functionare 
     c) stare proasta de functionare 
 

- Farmacii: ____ unitati in a) stare buna de functionare 
                                            b) stare medie de functionare 
                                            c) stare proasta de functionare 
 

13. Pentru unitatile medicale/farmaceutice care nu exista in localitate, care este distanta 
pana la cea mai apropiata unitate ? 
- Spitale: ____ km 
- Dispensare: ____ km 
- Cabinete stomatologice: ____ km 
- Farmacii: ____ km 
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 INFRASTRUCTURA PRESCOLARA SI SCOLARA 

 
14. Care este numarul unitatilor prescolare/scolare din localitate si cum se prezinta 

acestea? 
 
- Gradinite: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

              b) stare medie de functionare 
                    c) stare proasta de functionare 
 

- Scoli: ____ unitati in a) stare buna de functionare 
     b) stare medie de functionare 

           c) stare proasta de functionare 
 

- Licee: ____ unitati in a) stare buna de functionare 
      b) stare medie de functionare 

            c) stare proasta de functionare 
 

- Universitati: ____ unitati in a) stare buna de functionare 
                  b) stare medie de functionare 

                        c) stare proasta de functionare 
 

15. Pentru unitatile prescolare/scolare care nu exista in localitate, care este distanta pana 
la cea mai apropiata unitate ? 
- Gradinita : ____ km 
- Scoala: ____ km 
- Liceu: ____ km 
- Universitate: ____ km 

 
 INFRASTRUCTURA SOCIALA SI CULTURALA         

 
16. Care este numarul unitatilor sociale din localitatea si cum se prezinta acestea? 

 
- Camine de batrani: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                              b) stare medie de functionare 
                                    c) stare proasta de functionare 

 
- Camine de copii: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                          b) stare medie de functionare 
                                                          c) stare proasta de functionare 

 
- Alte centre sociale ______________: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                                                             b) stare medie de functionare 
                                                                    c) stare proasta de functionare 
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17. Care este numarul unitatilor culturale din localitatea si cum se prezinta acestea? 
 
- Camine culturale: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                           b) stare medie de functionare 
                                 c) stare proasta de functionare 

 
- Muzee: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

         b) stare medie de functionare 
                                         c) stare proasta de functionare 

 
- Biblioteci: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

              b) stare medie de functionare 
                    c) stare proasta de functionare 

 
 

18.  Ce evenimente cultural artistice se desfasoara anual in localitatea dumneavoastra? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT 
 

19. Care este numarul unitatilor de agrement  din localitate si cum se prezinta acestea? 
- Sali de sport: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                   b) stare medie de functionare 
                         c) stare proasta de functionare 

 
- Terenuri de sport: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

                            b) stare medie de functionare 
                                                            c) stare proasta de functionare 

 
- Parcuri: ____ unitati in a) stare buna de functionare 

          b) stare medie de functionare 
                                          c) stare proasta de functionare 

 
 SERVICII 

 
20. Exista in localitate serviciu de transport public care sa asigure legatura cu localitatile 

invecinate? 
a) Da, exista si este dotat corespunzator 
b) Da, exista, dar nu este dotat corespunzator 
c) Nu exista 

 
21.  Exista in localitate un serviciu pentru situatii de urgenta? 

a) Da, exista si este dotat corespunzator 
b) Da, exista, dar nu este dotat corespunzator 
c) Nu exista 
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22.  Exista in localitate un serviciu de asistenta sociala? 
a) Da, exista si este dotat corespunzator 
b) Da, exista, dar nu este dotat corespunzator 
c) Nu exista 
 

 ALTE INFORMATII 
 

23. Exista in localitate un plan urbanistic general actualizat? 
a) Da 
b) Nu 

 
24. Sediul primariei necesita reabilitare? 

a) Da 
b) Nu 

 
25. Ce proiecte/investitii au fost implementate in ultimii 5 ani in localitate? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

26. Ce investitii in stadiul de proiect exista la nivelul localitatii dumneavoastra? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________ 
 

Va multumim! 
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