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Cuvânt inainte al Primarului comunei Tg. Trotus 

 

 

 

Stimati cetateni ai comunei Tg. Trotus, 

 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Tg. Trotus reprezintă un document important 

pentru dezvoltarea viitoare a comunei care identifica nevoile principale de dezvoltare a 

localităţii, redând o abordare integrata a problemelor cu care se confrunta comunitatea. 

Procesul de elaborare a strategiei este unul complex si permite aportul semnificativ al 

comunităţii locale, selectarea domeniilor prioritare si tipurilor de intervenţii in concordanta 

cu obiectivele si planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional si european. 

Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa viitoare. Fara o asemenea viziune se ajunge la o activitate administrativa 

neperformanta, in cadrul careia se pot rata oportunităţi si se consuma iraţional resurse 

preţioase. Experienţa de-a lungul timpului a aratat ca proiectele si programele 

operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent sî 

când exista o coordonare la nivel strategic. Strategia are rolul de a fundamenta accesul 

comunei Tg. Trotus la Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene, 

urmarindu-se asigurarea unor condiţii de trai mai bune locuitorilor comunei si generaţiilor 

viitoare, reducerea migratiei locuitorilor si in mod special a tinerilor. 
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Partea a I a -  AUDIT TERITORIAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

I. INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen mediu si presupune o 

viziune de dezvoltare realista si realizabila prin atingerea obiectivelor si masurilor stabilite 

în urma analizei situaţiei existente. 

Prin elaborarea acestui document strategic, comuna Tg. Trotus doreşte sa isi faca publice 

aspiraţiile privind dezvoltarea sa in contextul judeţului Bacau si al Regiunii Nord Est, 

corelandu-si planurile de acţiuni cu cele judeţene si regionale si afirmandu-si intenţia de a 

susţine activ politicile si planurile din următoarea perioada de programare. 

Aceasta implica principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi, prin finalizarea cerinţelor 

actuale, oferind astfel generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de 

dezvoltare. Strategia de dezvoltare a comunei Tg. Trotus se defineşte ca o imagine clara a 

obiectivelor strategice si a cailor de realizare a acestora, pe care administraţia publica 

locala împreuna cu principalii actori locali si le-au asumat pentru perioada de timp 2015 -  

2025. Strategia de dezvoltare este un instrument cu caracter programatic prin care se 

identifica nevoile de dezvoltare ale comunei si se selectează domeniile prioritare si tipurile 

de intervenţii ce vor fi aplicate in perioada vizata de aceasta.  

Strategia este conceputa în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile si reprezintă 

documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei Tg. Trotus cu rol in 

orientarea dezvoltării economîco-sociale si in accesarea fondurilor structurale si de 

coeziune ale Uniunii Europene. 

Prin obiectivele propuse, strategia respecta direcţiile de dezvoltare ale comunei Tg. Trotus 

si se incadreaza in documentele programatice naţionale. Aceasta permite focalizarea si 

ajustarea continua a eforturilor administraţiei publice locale, orientate catre satisfacerea 

nevoilor locuitorilor comunei si creşterea calitatii vieţii acestora, prin implementarea unor 

masuri de reabilitare, modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor 

de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii si 

susţinerea tradiţiilor populare prin promovarea identităţii locale, sprijinirea mediului de 

afaceri, etc. 

Strategia doreşte sa furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte 

si coerente, sa reprezinte un ghid de regenerare si dezvoltare a comunei in deplin acord cu 

voinţa cetăţenilor, astfel incat misiunea strategiei sa se orienteze pe mobilizarea tuturor 

resursele umane, materiale sî financiare dobândite la nivel local pentru a implementa 

masurile si proiectele propuse, astfel incat afirmaţiile anterioare sa poata deveni realitate. 
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Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces bazat pe participare, colaborare, 

consultare publica, planificare raţionala, capacitate de organizare si efort susţinut. 

Viitorul comunei Tg. Trotus depinde de valorificarea resurselor naturale, materiale, umane 

sî financiare pe care le are la dispoziţie. Se doreşte susţinerea unei economii durabile, 

bazata pe diversificarea activitatilor economice locale, dezvoltarea turismului prin 

valorificarea poziţiei geo-strategice a comunei, in contextul respectului fata de natura si al 

preocupării permanente pentru protecţia mediului. 

Pentru anul 2025 comuna Tg. Trotus îsi propune sa devină un nucleu de dezvoltare, cu un 

mediu economic competitiv si cu resurse umane adaptate realitatii socio-economice 

interne.CADRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE NORD-EST. 

 

1. LOCALIZARE 

 

1.1. Caracteristici demo-geografice 

Regiunea Nord-Est acopera zona de nord-est a tarii si este o parte a vechii regiuni istorice 

a Moldovei, fiind compusa din sase judete: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si 

Vaslui. Conform clasificarii Eurostat prin Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale pentru 

Statistica (NUTS), judetele reprezinta nivelul NUTS 3, regiunea Nord-Est este incadrata 

pe palierul NUTS 2, impreuna cu celelalte regiuni de dezvoltare ale tarii, acestea fiind 

incluse, la randul lor, in unitati teritoriale statistice mai mari (NUTS 1). Astfel, regiunea 

Nord-Est face parte, alaturi de regiunea Sud-Est, din Macroregiunea 2. Cele patru 

Macroregiuni ale tarii formeaza teritoriul Romaniei, clasificat ca fiind pe palierul NUTS 0. 

Unitate 

teritoriala 

Suprafata totala (kmp) 

Bacau   6621 

Botosani   4986 

Iasi   5476 

Neamt   5896 

Suceava   8553 

Vaslui   5318 

Regiunea Nord-Est  36850 

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS 

Suprafata regiunii este de 3.684.983 hectare (36850 kmp), reprezentand aproximativ 

15,46% din suprafata Romaniei), cele mai intinse judete fiind Suceava, cu o suprafata de 

8553 kmp si Bacau cu 6621 kmp. 
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In regiune se afla localitatea situata la cea mai mare latitudine din Romania - Horodistea - 

48o14’9’’. Regiunea se desfasoara intre 48o15’N - 46o00’N latitudine nordica si 28o15’E - 

24o56’E longitudine estica. Altitudinea maxima din regiune este de 2100m pe varful 

Pietrosul Calimani, situat la limita dintre judetele Suceava si Mures. 

 

1.2.  Istoricul regiunii 

Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estica a României este o zona in care 

istoria, cultura si tradiţia completează mediul natural, deosebit de atragator. Regiunea 

Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului de 

locuitori si al suprafeţei deţinute. Componenta sa cuprinde sase judeţe: Bacau, Botoşani, 

Neamţ, laşi, Suceava si Vaslui, unitati administrativ - teritoriale si unitati teritorial - statistice 

de nivel NUTS 3. Regiunea Nord-Est are o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din 

populaţia României) si o densitate a populaţiei de 101,3 iocuitori/km2. Populaţia regiunii 

este localizata cu precădere in mediul rural, 56,6%. 

 

Regiunea istorica a Moldovei - fostul Principat al Moldovei (1359 - 1859) a atins maximul 

de expansiune in timpul domniei lui Stefan cel Mare (1457 - 1504), dupa care a pierdut 

de-a lungul timpului anumite regiuni (Pocutia in 1531, Bugeac in 1538 - redobandit partial 

in 1856, Bucovina in 1775, Basarabia in 1812). 

Dupa unirea principatului Moldovei cu Tara Romaneasca (1859) si schimbarea denumirii 
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statului in „Romania” (1866), Bugeacul este din nou pierdut (1878) in schimbul dobandirii 

Dobrogei. Dupa primului razboi mondial (1914-1918) se realizeaza Marea Unire (1918), 

moment in care toate regiunile istorice ale Principatului Molodovei se reunesc in cadrul 

Romaniei Mari (cu exceptia Pocutiei). In urma semnarii pactului Ribbentrop-Molotov dintre 

Uniunea Sovietica si Germania Nazista (1939), Romania pierde nordul Bucovinei, Ţinutul 

Hertei, Basarabia si Bugeacul in favoarea URSS incepand din 1940. Intre 1941 si 1944, 

toate aceste teritorii reintra in componenta Romaniei (la care se adauga si Transnistria - 

desemnata atunci ca fiind teritoriul dintre raurile Nistru si Bug). Dupa al doilea razboi 

mondial este recunoscuta definitiv anexarea acestor teritorii de catre URSS, iar dupa 

destramarea acesteia in 1991, nordul Bucovinei, Ţinutul Hertei si nordul Basarabiei 

formeaza oblastul Cernauti, Bugeacul devine parte componenta a oblastului Odesa, 

ambele facand parte din Ucraina, iar restul Basarabiei formeaza, impreuna cu Transnistria 

- Republica Moldova. In urma ultimei reorganizari teritoriale, din 1968, teritoriul ramas in 

Romania a fostului Principat al Moldovei a fost impartit in 8 judete: Botosani, Bacau, lasi, 

Neamt, Suceava, Vaslui, Galati si Vrancea. Ultimele doua judete fac parte acum din 

Regiunea Sud-Est, celelalte 6 constituind Regiunea Nord-Est. 

 

1.3. Vecinatati 

Analizand localitatile urbane aflate in apropierea regiunii, se poate observa ca cel mai 

apropiat oras de dimensiuni mai mari aflat la mai putin de 50 de km de granita este 

Cernauti, cu aproximativ 259 mii locuitori. Astfel, prin punctele de trecere a frontierei Siret 

(rutier) si Vicsani (feroviar), se realizeaza o conexiune directa cu orasul ucrainian, iar fluxul 

de persoane si marfuri este permanent. In ceea ce priveşte localitatile urbane din 

Republica Moldova, cel mai apropiat oras fata de regiunea Nord-Est este Ungheni, situat 

chiar pe malul Prutului, avand conexiune directa doar feroviar cu Romania. Din punct de 

vedere rutier insa, acesta se afla la 25 km de puncul de trecere a frontierei Sculeni. In viitor 

se are in vedere reconstruirea podului rutier de la Ungheni, distrus in al doilea razboi 

mondial, pentru scurtarea drumului spre Chisinau, dar si pentru o dezvoltare economica a 

orasului lasi spre est printr-o mai buna cooperare cu orasul Ungheni. Cele mai mari orase 

din afara Romaniei situate relativ aproape de regiunea Nord-Est sunt Chisinau (capitala 

Republicii Moldova, situata la 130 km de granita si 145 km de municipiul lasi), Lviv\Liov 

(cel mai mare oras din vestul Ucrainei - 729 mii locuitorii, cu o zona metropolitana 

insumand aproximativ 1,5 mil. locuitori, situat la 300km de granita si 350 km de Suceava) 

si Odesa (cel mai mare port al Ucrainei si al treilea cel mai mare oras al tarii - peste 1 

milion de locuitori, situat la 270 km de granita si 340 km de lasi).  
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1.4. Relatii transfrontaliere euroregiuni 

Judetele Suceava si Botosani fac parte din Euroregiunea Carpatica, care include unitati 

administrative din Polonia, Slovacia, Ungaria, Ucraina si Romania. Aceste doua judete se 

invecineaza la nord cu oblasul Chernivtsi (Cernauti) din Ucraina. Celelalte judete din 

Romania care fac parte din aceasta euroregiune sunt Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures 

si Harghita. 

La nivel european a fost lansat pentru perioada 2007-2013 un program de incurajare a 

dezvoltarii comune a zonelor de granita, prin cooperarea dintre Romania si tarile cu care 

se invecineaza. Astfel, Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013 are un buget de 138 mil. euro, din care contributia celor trei tari este 

de aproximativ 8,25%. La acest program participa in principal judetele Suceava, Botosani, 

Iasi si Vaslui din Regiunea Nord-Est, judetele Galati si Tulcea din regiunea Sud-Est, 

oblasturile Odesa si Chernauti din Ucraina si Republica Moldova in intregime. La acestea 

se adauga judetul Braila si oblasturile Ivano-Frankivska, Vinniytska, Ternopilska si 

Khmelnyitska din Ucraina, insa doar pentru proiecte soft. 
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1.5. Aspecte cheie 

Regiunea Nord-Est se afla amplasata pe granita de est a Uniunii Europene, 184,2 km 

reprezentand granita cu Ucraina (terestra si fluviala) si 562,3 km granita cu Republica 

Moldova (in intregime fluviala - formata de raul Prut) 

Privind traficul international, in regiune exista un punct de trecere a frontierei rutier si unul 

feroviar spre Ucraina si 4 puncte de trecere a frontierei rutiere si unul feroviar spre 

Republica Moldova. Cel mai apropiat oras de dimensiuni mai mari aflat la mai putin de 50 

de km de granita este Cernauti (259 mii locuitori); Orase de peste 500 mii locuitori aflate in 

vecinatatea regiunii sunt: Chisinau (672 mii) - 130km, Bucuresti (1,9 mil) - 230km, Odesa 

(1 mil) - 270km, Lviv (729 mii) - 300km; Patru dintre judetele regiunii fac parte din trei 

Euroregiuni transfrontaliere; Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013 include si 4 judete din Regiunea Nord-Est. 

 

1.6. Relief 

Din punct de vedere al formelor majore de relief, regiunea este impartita in 3 zone: zona 

montana carpatica in vest, ocupand 28% din teritoriu, zona subcarpatica in partea 

mediana spre sud, cu 12% din teritoriu si zona de podis in est, ocupand cea mai mare 
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suprafata - 60% din teritoriu. Judetele Botosani, lasi si Vaslui se afla integral in aceasta 

ultima zona. 

Zona montana este caracterizata de cele trei aliniamente geologice care creeaza un peisaj 

diferit de la o zona la alta. Aliniamentul vestic, reprezentat in aceasta regiune doar de 

muntii Calimani – 2100 m, ofera un peisaj vulcanic specific, prin prezenta conurilor si 

craterelor vulcanice. Aliniamentul central, format din roci dure, cristaline, este caracterizat 

printr-un relief sters, monoton, exceptie facand muntii Rarau – 1651 m si Hasmas – 1792 

m unde, datorita activitatii geologice au aparut elemente spectaculoase precum Pietrele 

Doamnei, Piatra Şoimului sau Piatra Singuratica, obiective care sporesc potentialul turistic 

al zonei. Ultimul aliniament, situat in partea estica a Carpatilor Orientali, este alcatuit din 

strate sedimentare cutate si ofera un peisaj de culmi domoale, dintre care se remarca 

Obcinile Bucovinei - cu altitudini de pana in 1500m, faimoase datorita monumentelor 

istorice aflate in zona si a staţiunilor turistice. Tot din acest aliniament face parte si muntele 

Ceahlau - 1907m, considerat muntele simbol al Moldovei, important punct turistic prin 

prezenta statiunii Durau, a cascadei Duruitoarea, a varfului Toaca, dar si a lacului de 

acumulare Izvorul Muntelui din partea de est. 

Subcarpatii au inaltimi medii de 400-500 m (max. 911m - Culmea Plesu) si inconjoara 

muntii ca un brau, incepand la sud de raul Moldova. Acestia se despart de zona montana 

printr-o serie de depresiuni drenate de raurile Bistrita si Trotus. 

Zona de podis caracterizeaza partea de est a regiunii si este subdivizata in Podisul 

Sucevei in zona central nordica, Podisul Barladului in sud-est si Campia Moldovei in 

nord-est. Podisul Sucevei este drenat de Raurile Siret, Suceava si Moldova si este 

caracterizata printr-un relief neuniform de dealuri scunde si depresiuni, Podisul Barladului 

este puternic influentat de actiunea eroziva a raului Barlad si a afluentilor sai, generand vai 

orientate nord-sud, iar Campia Moldovei este denumita astfel datorita functiei agricole 

importante, relieful fiind insa dominat de dealuri scunde. 

 

II. CADRUL NATURAL AL REGIUNII 

 

2.1. Economia regiunii 

Regiunea Nord - Est este regiunea cea mai slab dezvoltata a României. Deşi aceasta 

regiune are cea mai mare populaţie dintre toate regiunile, aportul la Produsul Intern Brut 

naţional (PIB) a fost de numai 10,6 % in 2010.  

Criza economica si financiara si-a pus amprenta si asupra regiunii nord-est, aceasta 

avand cel mai mic număr de întreprinderi active la o mie de locuitori dintre toate regiunile 
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-13,1/1000, cu 38 % mai puţin decât media naţionala. 

 

2.2. Infrastructura 

Transportul 

Densitatea drumurilor publice este de 36,3 km/km², superioara mediei pe tara (33,5 

km/km2 ), fiind mai ridicata in laşi, Botoşani, Vaslui si Bacau, pentru ca regiunea este 

străbătută de o serie de coridoare europene (E85, E576, E574, E581, E583). Exista insa 

puţine drumuri publice modernizate, ponderea acestora fiind mult inferioara mediei pe tara 

(25,1%). 

In cadrul regiunii exista trei aeroporturi (Bacau, laşi si Suceava) care deservesc curse 

interne si ocazional zboruri externe. Judeţul Suceava dispune de 5 heliporturi, iar in judeţul 

laşi exista o aerobaza utilitara cu o experienţa de 30 ani in domeniu si care are ca obiect 

de activitate zboruri utilitare sî zboruri sanitare. 

Utilitati publice 

Atât reţeaua de alimentare cu apa potabila, cat si cea de canalizare sunt insuficient 

dezvoltate, ponderea localităţilor cu reţea de apa potabila fiind de 54,8%, comparativ cu 

media pe tara (61,0%). 

Din numărul total al localităţilor regiunii sunt conectate la reţeaua de distribuţie a gazelor 

naturale doar 13,8%, judeţele Bacau, Iaşi si Neamţ, avand ponderea cea mai mare. 

Mediu 

La nivelul regiunii principalele probleme de mediu sunt legate de: 

 proasta gestionare a deşeurilor industriale si menajere (colectare neselectiva, gradul 

redus de revalorificare si/sau tratare a deşeurilor, depozitare inadecvata sub aspectul 

amplasării si amenajării haldelor, existenta depozitelor de rumeguş pe malurile cursurilor 

de apa, de-a lungul cailor rutiere); 

 dezafectarea unor foste întreprinderi de stat; 

 despăduriri, cu implicaţii in accentuarea alunecărilor de teren; 

 fenomenele de eroziune a solului care afecteaza, in principal, partea de est a regiunii; 

 oluarea locala sau zonala. 

Educaţie 

Avand in vedere ca din cele opt regiuni de dezvoltare, Regiunea Nord Est deţine cea mai 

mare pondere a populaţiei si a elevilor (17,2% si respectiv 17,7%), numărul unităţilor 

destinate procesului educaţional este mic, acesta reprezentând numai 10,19% din 

numărul unităţilor de invatamant pe ansamblul tarii. Trei judeţe Bacau (23,6%), laşi 

(16,3%) si Suceava (14,4%) si deţin aproximativ 60% din numărul total al şcolilor existente 
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la nivel regional, avand cea mai numeroasa populaţie şcolara, comparativ cu celelalte 3 

judeţe din regiune. Ele sunt in acelaşi timp si centre universitare. 

Sanatate 

Regiunea Nord Est deţine 164 de unitati sanitare (spitale, policlinici, dispensare medicale, 

sanatorii TBC), reprezentând 12,07% din numărul total al unităţilor sanitare din Romanîa 

aflate in proprietate publica. 

 

 

2.3. Clima 

Diferitele tipuri de relief creeaza zone climatice cu diferente semnificative intre cele 

muntoase si cele de deal si de campie. 

Zona montana este influentata in nord de masele de aer scandinavo-baltice, iar pe directia 

vest-est de masele de aer oceanice transportate de Vanturile de Vest care duc la o 

crestere a precipitatiilor medii anuale pana la 1200mm in Ceahlau. Climatul este de tip 
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montan per ansamblu cu temperaturi medii anuale de 7oC la 1000m, fiind prezent insa si 

climatul alpin la peste 1800m cu temperaturi medii anuale de 0oC. 

In zona subcarpatica predomina circulatia aerului pe directia nord-vest - sud-est, pe vaile 

principalelor rauri, patrunzand uneori si crivatul dinspre nord-est. In depresiunile 

subcarpatice se produc iarna inversiuni termice, iar primavara fenomene de tipul 

foehnului. Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, situandu-se in jurul valorii 

de 8-9oC, iar precipitatiile nu depasesc 700mm/an. 

Zona de podis este caracterizata in est prin influente continentale estice, aride, cu 

temperaturi medii anuale de 9-10oC si precipitatii de 400-500mm/an, iernile fiind reci, fiind 

prezent si crivatul, iar verile foarte calduroase si secetoase. In nord temperaturile medii 

anuale scad pana la 6oC, insa precipitatiile cresc pana la 800mm, fiind resimtite influente 

baltice. 

 

2.4. Reţeaua hidrografica 

Regiunea este strabatuta de opt cursuri importante de apa, care dreneaza teritoriul pe 

directia Nord-Sud, intreaga hidrografie apartinand bazinului hidrografic al Siretului (42.890 

kmp) si al Prutului (10.990 kmp). Acesta din urma, reprezinta granita naturala cu 

Republica Moldova, pe o distanta de cca. 680 km. 

O parte dintre cursurile de apa ale regiunii au beneficiat de ample lucrari de amenajare si 

regularizare. Pe raul Bistrita s-a amenajat inca din anii '70 o “salba” de sapte hidrocentrale 

si cel mai mare lac de acumulare al regiunii - Izvorul Muntelui, cu un volum la nivel normal 

de retentie de 1.130 mil.mc. In judetul Neamt, se afla si cel mai mare lac de baraj natural 

din Romania - Lacul Cuejdel, cu o suprafata de cca. 15ha. In judetele Botosani si Iasi se 

afla numeroase lacuri antropice, formate prin bararea vailor, care constituie o 

caracteristica a teritoriului campiei colinare a Jijiei. 

 

2.5. Apele subterane 

Apele freatice din zona montana sunt considerate ape dulci, potabile, cu grad de 

mineralizare diferita in functie de substratul geologic. Astfel putem intalni de la 

mineralizare foarte mica - sub 0,1g/l, pana la mineralizare de 1g/l, obtinandu-se prin 

valorificare economica apa minerala in localitatile Dorna Candrenilor, Fundu Moldovei, 

Vatra Dornei, Paltinis - judetul Suceava, Tosorog, Bicazul Ardelean - judetul Neamt, iar in 

zona de podis la lasi. Pe langa acest tip de ape, mai exista si ape divers-mineralizate si 

mofete - Slanic Moldova, ape sulfuroase - Dranceni, jud. Vaslui, Nicolina, Strunga, jud. 

lasi. Sursa: www.hidro.ro- Broşura-Reţeaua de monitorizare a corpurilor de apa subterana 

http://www.hidro.ro/
http://www.hidro.ro/download/produse/Brosura-Retea_monitorizare.pdf
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In regiunea de Nord-Est sunt prezente 10 cursuri de apa subterana, 5 apartinand bazinului 

Siret si 5 apartinand bazinului Prut, dintre care 2 sunt de adancime, iar 2 sunt clasificate ca 

avand o stare proasta. Apa provenita din subteran este folosita la alimentarea cu apa a 

populatiei, pentru industrie sau zootehnie, principalii poluatori ai acestora fiind cei 

industriali si agricoli. 

 

2.6. Fauna si flora 

Din punct de vedere biogeografic, fauna si flora regiunii de Nord-Est fac parte din regiunea 

alpina in partea de vest (vestul judeţelor Suceava, Neamt si Bacau), regiunea continentala 

in partea centrala si de nord-est (estul judetelor Suceava, Neamt si Bacau, judetele 

Botosani, lasi si partial judetul Vaslui) si regiunea stepica in estul si sudul judetului Vaslui. 

Existenta diferitelor specii de plante si animale, precum si prezenta diferitelor habitate 

specifice, a dus la crearea unor arii de protectie fie a habitatelor (Natura 2000 - SCI), fie a 

pasarilor - avifaunistice (Natura 2000 - SPA). 

Dintre speciile desemnate ca fiind prioritare la nivelul Uniunii Europene, in Regiunea de 

Nord-Est se intalnesc urmatoarele: 

 mamifere - Canis lupus (lup), Ursus arctos (urs brun) 

 pasari - Aythya nyroca (rata rosie), Crex crex (cristelul), Aquila heliaca (acvila de 

camp), Aquila pomarina (acvila tipatoare mica), Anser erythropus (garlita mica), Falco 

vespertinus (vanturelul de seara), Falco cherrug (soim dunarean), Phalacrocorax 

pygmeus (cormoran mic) 

 nevertebrate - Osmoderma eremita (pustnicul, gandacul sihastru), Rosalia alpina 

(croitor de fag), Nymphalis vaualbum (fluturele testos), Callimorpha quadripunctaria 

(fluturele tigru de Jersey) 

 plante - Campanula serrata (clopotel) 

De asemenea se intalnesc si 5 exemplare din specia Bison bonasus (zimbru), puse in 

libertate in martie 2012 de catre rezervatia de zimbri de la Pacul Natural Vanatori-Neamt. 

Exista, de asemenea si o serie de specii de plante si animale care pot fi valorificate 

economic, fiind incluse pe liste privind autorizatii de recoltare, respectiv vanatoare 

(conform ordinului nr.410/2008). Intre aceste specii se numara: 

 plante: Soc, Paducel, Maces, Tei, Ghebe, Hribi, Galbiori, Bureti, Fragi, Coacaz, Mar, 

Visin, Cais, Par, Urzica, Sunatoare, Afin, Rostopasca, Alun, Zmeur, Mur, Coada 

soricelului, etc. 

 mamifere: Caprior (Capreolus capreolus), Cerb comun (Cervus elaphus), Mistret (Sus 

scrofa), Viezure (Meles meles), Vulpe (Vulpes vulpes), Jder de copac (Martes martes), 
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Pisica salbatica (Felis silvestris), Urs brun (Ursus arctos), Capra neagra (Rupicapra 

rupicapra), Ras (Lynx lynx), Lup (Canis lupus), Hermelina (Mustela erminea), Dihor 

(Putorius putorius), Nevastuica (Mustela nivalis), etc. 

 pasari: Cocos de munte (Tetrao urogallus), Porumbel de scorbura (Columba oenas), 

Rata mare (Anas platyrhynchos), Sitar de padure (Scolopax rusticola), Cioara de 

semanatura (Corvus frugilegus), Cotofana (Pica pica), Turturica (Streptopelia turtur), 

Ierunca (Bonasa bonasia), Prepelita (Coturnix coturnix), Ciocarlie (Alauda arvensis), 

Graur (Sturnus vulgaris), Becatina comuna (Gallinago gallinago), Gaita (Garrulus 

glandarius), Sturz cantator (Turdus philomelos), Lisita (Fulica atra), Gasca de vara (Anser 

anser), Gainusa de balta (Gallinula chloropus), Fazan (Phasianus colchicus),etc. 

 

2.7. Resursele solului 

Invelisul pedogeografic este deosebit de variat datorita condiţiilor geomorfologice, 

climatice si substratului geologic. 

In zona carpatica sunt prezente urmatoarele tipuri de soluri: andosoluri, soluri brune acide 

si andosoluri (pe rocile vulcanice), soluri brune acide (in zona flisului), spodosoluri (in zona 

cristalino - mezozoica), soluri brune (in depresiuni si munti scunzi). 

In zona subcarpatica solurile predominante sunt solurile argiloiluviale, solurile cenusii si 

cernoziomice (frecvente in depresiunile Neamt si Cracau - Bistrita). In Podisul Moldovei 

defrisarea si procesele erozionale pe pante au determinat degradarea in stadii diferite a 

solurilor si scaderea corespunzatoare a posibilitatii lor de folosire. 

Invelisul de soluri cuprinde: 

 zona solurilor argilo - iluviale - se desfasoara la inaltimi de 300 - 600 m si are in 

alcatuire podzoluri (la contactul podisului cu subcarpatii, in podisul din interior, sub 

padurile de fag),  

 oluri brune (in Podisul Sucevei, Podisul Central Moldovenesc, formate sub paduri de 

stejar si gorun), protoziomurile (areale din Podisul Falticeni); 

 zona molisolurilor (in sudul podisului si in Campia Moldovei); 

 soluri cenusii (la altitudini de 200 - 300 m) dezvoltate in fasiile de racord dintre 

domeniul forestier si cel de silvostepa; 

 soluri intrazonale - soluri aluviale (in lunci), lacovisti (in sud - estul podisului), soluri 

gleice (in Podisul Sucevei), soluri halomorfe (in Campia Moldovei, Culoarul Prutului, 

Dealurile Falciului, pe marne si argile); 

 erodisoluri. 

Resursele subsolului (activitati sistate/inchise, situatii incerte) 
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minereu uranifer - sectoarele miniere Crucea-Botusana - jud.Suceava - singura unitate de 

exploatare a acestui tip de minereu din tara; Grinties, judetul Neamt - in procedura de 

obtinere a autorizatiilor pentru o noua exploatare 

 minereu polimetalic - Manaila, comuna Breaza, judetul Suceava, cu preparare 

mecano-chimica pentru obtinerea concentratului de cupru la uzina de preparare Iacobeni - 

jud.Suceava 

 minereu cuprifer   

 baritina  Ostra, Lesu Ursului, Alunis, prelucrate la Tarnita - activitati sistate in  

 mangan - Bazinul Dornelor (cariera Ulm - Dorna Arini), cariera Oita - Ciocanesti,  

 sare gema - Salina Cacica, cu preparare a sarii geme prin recristalizare in instalatia 

de preparare de la Partestii de Jos - jud.Suceava; Moinesti, Sarata, Targu Ocna - 

jud.Bacau; Targu Neamt, Dobreni, Piatra Neamt, Borlesti - jud.Neamt 

 sulf - Prajeni, pe vaile Teisoara si Ursoaia - jud.Botosani; muntii Calimani -  

 tuf ardezic - Hudesti - jud.Botosani 

 turba - Poiana Stampei (exploatare si prelucrare mecanica) - jud.Suceava; Dersca - 

jud.Botosani 

 nisipuri cuartoase - Miorcani, Hudesti, Suharau, Bajura - jud.Botosani 

 gips - Paltinis, Crasnaleuca - jud.Botosani; Perchiu, Onesti - jud.Bacau; 

 saruri de potasiu - Arsita, Solont, Stanesti, Galeanu - jud.Bacau; Cracaoani, 

Negresti, Garcina, Cut, Mastacan, Borlesti, Baltatesti, Tazlau - jud.Neamt 

 namoluri - Letcani, Lungani - jud.Iasi 

 andezite - Dornisoara, Poiana Negri, Voroava - jud.Suceava 

 calcare - Pojorata, Lelici si Valea Seaca - Carlibaba - jud.Suceava; Bicaz-Chei, 

Damuc - jud.Neamt 

 calcare dolomitice - Paraul Cailor - jud.Suceava 

 calcare recifale - Ripiceni si Stanca-Stefanesti- jud.Botosani 

 calcare oolitice - Vorona, Cosula, Magura-Ibanesti, dealul Holm- jud.Botosani; 

 Harmanesti, Crivesti, Repedea - jud.Iasi 

 serpentinite - Breaza - jud.Suceava 

 nisipuri si pietrisuri - Tudora, Corni - jud.Botosani; Cornatel, Urechesti Garleni, Orbeni 

- jud.Bacau; Buda-Siretel, Barnova, Scheia, Paun, Cristesti-Miroslovesti, Lespezi- 

Mircesti, Pascani, Grozesti, Victoria, Probota, Stolniceni-Prajescu, Luncasi, Butea, Motca 

- jud.Iasi; bazinele raurilor Bistrita, Moldova, Siret si la Girov, Caciulesti, Cracauani, Targu 

Neamt, Vanatori, Leghiu, Braniste - jud.Neamt; bazinele raurilor Siret, Suceava, Moldova 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI TG. TROTUS PERIOADA 2015-2020  Pagina 18 

 

si cu o pondere mult mai mica de pe raul Bistrita - jud. Suceava o argile - Dofteana, 

Magura, Luizi-Calugara - jud.Bacau; Ciritei, Sagna, Raucesti, Gadinti, Tasca-Bicaz, 

Roman, Vanatori-Targu Neamt, Tarcau - jud.Neamt; Dorohoi, Mihaileni - jud.Botosani; 

Tomesti-Vladiceni - jud.Iasi 

 luturi loessoide - Tomesti, Holboca, Vladiceni, Ciurea - jud.Iasi 

 gresii - Ghimes Faget si la Est de zona Slanic Moldova - jud.Bacau; Deleni-Harlau - 

jud.Iasi; Tarcau-Paraul Capra, Ardeluta - jud.Neamt 

 petrol si gaze naturale - Frasin, Todiresti, Valea Moldovei, Comanesti, Fratauti - 

jud.Suceava; in zona dintre Tazlau si Oituz cu exploatari la Zemes, Moinesti, Lucacesti, 

Solont, Stanesti, Darmanesti, Dofteana si in Podisul Moldovei - jud.Bacau; Tazlau, 

Roman, Pipirig - jud.Neamt; 

 carbune brun - Comanesti - jud.Bacau 

 sisturi bituminoase - jud.Neamt 

 ape minerale terapeutice 

 sulfuroase si feruginoase - Dranceni, Murgeni, Pungesti, Gura Vaii - jud.Vaslui; 

Moinesti, Lucacesti - jud.Bacau; 

 clorosodice, clorurate, iodurate, bromurate - Nicolina, Raducaneni - jud.Iasi; 

Lucacesti, Schela Moinesti, Lunca, Poiana Sarata, Targu-Ocna, Sarata-Bai - jud.Bacau; 

Durau, Baltatesti, Oglinzi-Bai, Piatra Soimului - jud.Neamt o bicarbonatate, magneziene, 

calcice - Parcovaci - jud.Iasi; Poiana Cosnei, Poiana Vinului, Dorna Candrenilor, Poiana 

Negri, Rosu - jud.Suceava o sulfuroase, bicarbonatate, sodice, sulfatate - Strunga, 

Breazu, Gradina Botanica, Baiceni, Bohotin, Cucuteni - jud.Iasi 

Statiuni turistice cu componenta balneara sau balneo-climaterica  

 Slanic Moldova - pentru afectiuni respiratorii,  

 Vatra Dornei (cu mofeta Negresti) - pentru afectiuni cardiovasculare,  

 Targu Neamt (Baile Oglinzi) - pentru afectiuni reumatismale, Baltatesti,  

 Targu Ocna, etc. 

Ape minerale carbogazoase: 

 Tosorog,  

 Bicazu Ardelean,  

 Dealul Gherman - jud.Neamt;  

 Poiana Negri,  

 Vatra Dornei,  

 Dorna Candrenilor - jud.Suceava;  
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 Iasi - jud.Iasi 

Ape minerale necarbogazoase (plate) –  

 perimetrul Munticelul,  

 Bicazu Ardelean,  

 Leghin-Pipirig,  

 Izvorul Muntelui,  

 Tazlau-Ardeluta - jud.Neamt;  

 Iasi, Harlau, Strunga, Cucuteni, Raducaneni, Deleni, Rediu, Aroneanu,  

 Mircesti - jud.Iasi;  

 Moara Dracului, Izvorul Alb - jud.Suceava 

 

2.8. Aspecte cheie 

Zona montana ocupa 28 % din teritoriu, zona subcarpatica –12% si zona de podis – 60%; 

Regiunea este drenata de cursuri de apa apartinand bazinelor hidrografice ale Siretului 

(42890 kmp) si Prutului (10990 kmp); 

In judetul Neamt se afla cel mai mare lac de baraj natural in Romania - lacul Cuejdel, dar si 

cel mai mare lac de acumulare de pe raurile interioare din Romania - lacul Izvorul 

Muntelui; Din punct de vedere biogeografic, flora si fauna regiunii fac parte din regiunea 

alpina (in vest), regiunea continentala (in centru si nord-est) si respectiv din regiunea 

stepica (in est si sud); 

Regiunea dispune de o gama larga, diversificata de resurse ale solului si subsolului. 

 

III. PREZENTAREA JUDETULUI BACAU 

 

3. STRUCTURA SISTEMULUI DE ASEZARI 

 

3.1. Localizare 

Judeţul Bacau este poziţionat in partea estica a României, pe coordonatele de 260 - 270 

longitudine estica si 460 - 300 latitudine nordica. Teritoriul judeţului este traversat de 

bazinele râurilor Şiret, Trotus si Bistriţa si cuprinde în interiorul sau versantul estic al 

Carpatilor Orientali în partea vestica sî Colinele Tutovei in partea estica. 

Vecinii judeţului Bacau sunt: 

 in partea de nord cu judeţul Neamţ; 

 in partea de sud cu judeţul Vrancea; 
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 in partea de est cu judeţul Vaslui; 

 in partea de vest cu judeţul Harghita si judeţul Covasna. 

 

Judeţul Bacau are o suprafaţa de 6.621 km2 si o populaţie la data de 20 octombrie 2011 de 

616.168 locuitori, densitatea fiind de 93,06 locuitori/km2. Este al doilea judeţ din cadrul 

regiunii Nord Est, după judeţul laşi, ca număr de locuitori. Judeţul Bacau reprezintă 2,8 % 

din suprafaţa României, fiind considerat unul din judeţele mari ale tarii. Din punct de 

vedere administrativ judeţul Bacau cuprinde 3 municipii (Bacau, Oneşti, Moinestî), 5 oraşe 

(Comanesti, Tg. Ocna, Darmanesti, Buhusi, Slanic- Moldova) si 85 de comune. 

 

3.2. Cadrul natural 

3.2.1. Relieful 

Judeţul este acoperit in proporţie de 48,5% de teren arabil si 39,8% de păduri (fag, stejar, 

pin, molid, brad). Variaţia reliefului arata distribuţia egala a 

munţilor, dealurilor, platouriior si câmpiilor, scazand in altitudine de la 1.664 m in vest 

(Munţii Tarcaului) la 100 m in est (Valea Şiretului). 

In judeţul Bacau sunt 23 arii naturale protejate de interes naţional avand o suprafaţa totala 

de 9725,7 ha. 

Varietatea peisajului, staţiunile balneare, monumentele istorice si de arta conferă judeţului 

Bacau titlul de judeţ turistic, principalele regiuni turistice fiind Slanic-Moldova, pentru 
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izvoarele sale de ape curative, Poiana-Sarata, Targu Ocna si Poiana Uzului. 

3.2.2. Hidrografie 

Reţeaua hidrografica este alcatuita in principal din apele din bazinul mijlociu al Şiretului si 

din lacurile de acumulare construite pe cursurile inferioare ale râurilor Bistriţa, Tazlau, Uz 

si Siret. Râul Siret străbate judeţul Bacau de ia nord la sud fiind colectorul principal al 

reţelei hidrografice desfasurata pe o lungime de 125 km. Principalii afluenţi sunt râurile 

Trotus si Bistrîta. 

Râul Trotus are o lungime totala de 158 km din care 125 km pe teritoriul judeţului Bacau si 

ca principali afluenţi suntTazlaul si Asau pe partea stanga, Sulta, Ciobanus, Uzul, 

Dofteana, Slanicul, Tg. Trotus, Casinul, Bogdana, Caiuti si Balca pe partea dreapta. 

Râul Bistriţa străbate judeţul de la nord la sud pe o lungime de 42 km, intrând pe o albie 

veche a Siretului. 

Volumul maxim scurs pe sezoane înregistrează primavara valori de 45 - 50 % din volumul 

mediu anual, iar cel minim iarna de 11 -12 % din volumul mediu anual. 

3.2.3. Clima 

Clima este specifica zonei de dealuri si podişuri, respectiv climatul subcarpatilor estici si 

intr-o măsură restrânsă climatul montan, in extremitatea vestica. 

Partea de vest a judeţului este caracterizata de o clima temperat continentala cu caracter 

răcoros datorita reliefului predominant muntos, iar partea estica are un pronunţat caracter 

continental marcat de amplitudini termice mari, lunare si anuale, verile fiind călduroase si 

secetoase si iernile friguroase cu viscole puternice. 

Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse intre 9°C in jumatatea 

estica a judeţului si 2° - 3° C in extremitatea vestica, mediile lunii celei mai calde (iulie) 

avand valori cuprinse intre 18°C in vest si 35°C in est si mediile lunii celei maî reci 

(ianuarie) cu valori cuprinse intre -10°C in estul si centrul judeţului ajungând in dreptul 

ariilor montane la -15°C. 

Regimul precipitaţiilor atmosferice se incadreaza intre 550 mm (la limita de est a judeţului) 

si 1.000 mm pe culmile montane. Cantitatile medii anuale ale lunii iulie sunt cuprinse intre 

60 - 100 mm (in vest) ajungând in partea de est la 20 - 30 mm si cantitatile medii anuale ale 

lunii ianuarie cuprinse intre 30 - 60 mm. 

 

3.3. Economie 

Varietatea resurselor naturale ale judeţului a impulsionat dezvoltarea unor anumite 

sectoare economice. Calitatea solurilor a stimulat dezvoltarea agriculturii, in zonele de 

deal si de munte s-a dezvoltat exploatarea si prelucrarea lemnului, existenta izvoarelor 
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minerale cu proprietăţi curative a susţinut dezvoltarea turismului balnear in staţiunea 

Slanic Moldova, reţeaua hidrografica sî acumulările de apa au condus la dezvoltarea 

sectorului piscicol. 

Datorita poziţionării geografice, judeţul Bacau se înscrie in zonele cu potenţial in 

exploatarea resurselor de energie alternativa: biomasa, microhidro si energie eoliana. 

Luând in considerare numărul de întreprinderi active din punct de vedere economic si cifra 

de afaceri a acestora la nivelul anului 2008, judeţul Bacau se claseaza al doilea in cadrul 

regiunii de dezvoltare Nord Est, după judeţul laşi. Municipiul Bacau reprezintă un centru 

foarte important pentru dezvoltarea economica a judeţului, aici fiind realizata cea mai mare 

parte din cifra de afaceri judeţene (67,6%). 

 

3.4. Unitati administrative, componente ale regiunii (municipii, orase si comune) 

Regiunea Nord-Est este alcatuita din sase judete (Bacau, Botoşani, Iaşi, Neamt, Suceava, 

Vaslui), cu o populatie de 3.302.217 locuitori, situandu-se din acest punct de vedere, pe 

primul loc intre cele opt regiuni ale tarii (16,4% din populatia totala a Romaniei). 

Populatia regiunii este concentrata in 46 centre urbane si 506 comune. Ponderea 

populatiei rurale (in 2011) din populatia totala este de 58,37%. In tabelul urmator este 

redata situatia comparativa pe intervalul de timp 2006-2011 la nivel regional si national, pe 

medii de rezidenta: 

Unitati administrativ teritoriale si localitati - 2011 – 

Unitate 

teritoriala 

Suprafata 

totala 

(kmp) 

Densitatea 

populatiei 

Numar 

municipii 

Numar 

orase 

Numar localitati si 

sate componente 

ale municipiilor si 

oraselor 

Numar 

comune 

Numar sate 

apartinand 

comunelor 

Bacau 6621 93,1 3 5 24 85 486 

Botosani 4986 82,8 2 5 28 71 322 

Iasi 5476 141 2 3 15 93 414 

Neamt 5896 79,8 2 3 14 78 341 

Suceava 8553 72,2 5 11 57 98 355 

Vaslui 5318 74,4 3 2 22 81 443 

Regiunea 

Nord-Est 
36850 89,6 17 29 165 506 2361 

Sursa: Prelucrari baza de date TEMPO, Recensamant 2011 INS 
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Situatia comparativa pe medii de rezidenta, la nivel regional si national (2006-2011) 

 
2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 

Recensamant 

2011 

Total Romania 21584365 21537563 21504442 21469959 21431298 21354396 20121641 

Total 
Regiunea 

Nord-Est 
3732583 3726642 3719102 3714050 3707600 3695831 3302217 

Urban Romania 55,20% 55,15% 55,04% 55,07% 55,05% 54,92% 53,97% 

Urban 
Regiunea 

Nord-Est 
43,65% 43,43% 43,24% 43,21% 43,13% 42,95% 41,63% 

Rural Romania 44,80% 44,85% "”44,96% 44,93% 44,95% 45,08% 46,03% 

Rural 
Regiunea 

Nord-Est 
56,35% 56,57% 56,76% 56,79% 56,87% 57,05% 58,37% 

Sursa: Institutul National de Statistica *date provizorii INS 

Judetul Bacau este situat in partea de sud-vest a Regiunii Nord-Est, in bazinul mijlociu al 

raului Siret. Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei, beneficiind de avantajele 

drumului european E85 ce il traverseaza. Orase, precum Targu Ocna si Moinesti s-au 

dezvoltat datorita resurselor naturale (sare, petrol, etc.). Statiunea turistica Slanic Moldova 

si-a dobandit o faima internationala inca din secolul al XlX-lea datorita apelor curative 

bogate in saruri. Municipiul de resedinta, Bacau, s-a dezvoltat ca centru comercial in 

secolele al XlV-lea si al XV-lea antrenand relatii de schimb intre Moldova, Transilvania si 

Tara Romaneasca. In prezent, in Polul de Dezvoltare Urbana Bacau, se concentreaza o 

gama diversificata de intreprinderi si institutii din sectorul industrial, infrastructura 

afacerilor, sectorul bancar, precum si institutii de invatamant, de stat si particulare. In 

judetul Bacau, 43,4% din populatie are domiciliul in mediul urban (dintre care 23,4% in 

Municipiul Bacau). Cele mai importante comune din punct de vedere al numarului 

populatiei sunt Dofteana (9346 locuitori), Sascut (8564 locuitori), Oituz (8152 locuitori) si 

Margineni (7993 locuitori). 

Judetul Botosani este situat in extremitatea de nord-est a regiunii, intre cursurile 

superioare ale raurilor Siret la vest si Prut la est. Municipiul Botosani a aparut la o 

intersectie favorabila de drumuri comerciale, care i-au asigurat prosperitate pana in 

secolul al XlX-lea. Judetul este recunoscut mai ales prin geniile pe care le-a dat culturii 

romanesti precum Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae lorga si multi altii. In mediul 

urban traieste 40,7% din populatia totala a judetului (dintre care 27,5% in Municipiul 

Botosani). Comunele cu cei mai multi locuitori sunt Vorona (7492) si Mihai Eminescu 

(6954). 

Judetul Iasi este situat in partea central-estica a regiunii, in bazinele mijlocii ale raurilor 

Prut si Siret. Municipiul Iasi, a detinut rolul de capitala a Principatului Moldovei din 1568 
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pana in 1859. Este cel mai mare oras din regiune (290422 locuitori), fiind declarat Pol de 

Crestere National prin Hotararea de Guvern nr. 998/2008. Este un important centru 

universitar avand 11 institutii de invatamant superior, aici functionand si prima universitate 

din Romania (1860). In municipiu s-a dezvoltat un important nucleu de 

cercetare-dezvoltare, orientat spre sectorul industrial, reprezentat in majoritatea ramurilor 

sale. In Iasi se afla cel mai mare lacas de cult ortodox din Romania - Catedrala 

Mitropolitana (1840-1880), precum si numeroase manastiri fortificate aflate pe lista 

monumentelor istorice de importanta nationala. 

Populatia judetului domiciliaza in proportie de 46% in mediu urban (dintre care 37,6% in 

municipiul Iasi). Comunele cu cei mai multi locuitori sunt Holboca (11971), Miroslava 

(11958), Ciurea (11640), Tomesti (11051), Belcesti (10555) si Deleni (9969). 

Judetul Neamt este situat in partea central vestica a regiunii, in bazinele raurilor Bistrita, 

Siret si Moldova. Municipiul de resedinta Piatra-Neamt, atestat istoric din anul 1392 sub 

numele de Piatra lui Craciun, este situat in apropierea masivului Ceahlau, munte 

considerat sfant in mitologia romaneasca. Fiind situat la o rascruce de drumuri turistice, 

municipiul este un important obiectiv industrial si turistic, detinand monumente istorice si 

de arhitectura. Judetul se bucura si de numeroase obiective naturale si istorice precum 

Parcul National Ceahlau, Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas, Parcul Natural 

Vanatori-Neamt, Cetatea Neamtului, precum si numeroase lacasuri de cult. 

Populatia judetului domiciliaza cu preponderenta in mediul rural, procentul celor din orase 

si municipii fiind de doar 36% (18,1% din totalul populatiei traieste in Municipiul Piatra 

Neamt). Cele mai importante comune din punct de vedere al populatiei sunt: Sabaoani 

(9901 locuitori), Pipirig (8372), Raucesti (7781) si Vanatori-Neamt (7595). 

Judetul Suceava este situat in partea de nord-vest a regiunii, in bazinele superioare ale 

raurilor Siret si Bistrita. Bisericile cu pictura exterioara din Suceava se bucura de o faima 

mondiala, 8 dintre ele fiind incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Municipiul 

Suceava a fost avantajat de faptul ca aici a functionat principala vama a tarii Moldovei, 

care detinea rolul de depozit, avand privilegiul de a fi un mijlocitor pentru comertul cu 

produse orientale atat catre Polonia cat si catre Ungaria. 

In prezent populatia domiciliaza in proportie de 41,3% in mediul urban (dintre care 14% 

traiesc in Polul de dezvoltare urbana Suceava), judetul avand 16 municipii si orase. 

Comunele cele mai importante din judet, ca numar de locuitori, sunt Scheia (9577 

locuitori), Marginea (8552 locuitori), Udesti (7566 locuitori) si Dumbraveni (7480 locuitori). 

Judetul Vaslui este situat in partea de sud-est a regiunii, pe cursul mijlociu al raului 

Barlad. Vaslui, atat de bogat in istorie, este mai putin reprezentat prin monumente. Cele 
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care au existat, nu au rezistat vitregiilor timpurilor decat refacute. Bogatia naturala care 

face faima acestor locuri o reprezinta viile (remarcabilele vinuri de Husi). Tot aici, printr-un 

sistem de rafinare a vinului, experimentat perioada indelungata, se obtin coniacuri de 

foarte buna calitate. Populatia judetului domiciliaza in proportie de 38,7% in mediu urban. 

Localitatile rurale sunt in general de dimensiuni mici in ceea ce priveste populatia, 

comparativ cu celelalte judete ale regiunii. Cele mai importante comune sunt Zorleni (8595 

locuitori), Banca (5389 locuitori), Stanilesti (5117 locuitori) si Falciu (5103 locuitori). 

 

3.5. Centre principale ale regiunii 

Regiunea Nord-Est are 46 orase impartite astfel (conform rezultatelor Recensamantului 

Populatiei si al Locuintelor din octombrie 2011): 

 3 localitati urbane mari (cu peste 100.000 locuitori) - municpiile Iasi, Bacau si Botosani 

 5 localitati urbane mijlocii (50.000 - 100.000 locuitori) - municipiile Suceava, 

Piatra-Neamt, Barlad, Vaslui, Roman 

 20 localitati urbane mici (10.000 - 50.000 locuitori) - 9 municipii si 11 orase 

 18 localitati urbane foarte mici (sub 10.000 locuitori) 

Conform clasificării localitatilor din Legea nr. 351 /2001 cu modificările si completările 

ulterioare, regiunea include: 

 2 localitati de rangul I (municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel 

european) - Municipiile Iaşi si Bacau. 
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 15 localitati de rang II (municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de 

echilibru in reteaua de localitati) - Barlad, Botosani, Campulung Moldovenensc, Dorohoi, 

Falticeni, Husi, Moinesti, Onesti, Pascani, Piatra Neamt, Radauti, Roman, Suceava, 

Vaslui, Vatra Dornei, 

 29 localitati de rang III (orase)  

 Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic Moldova, Targu Ocna - judetul Bacau,  

 Bucecea, Darabani, Flamanzi, Saveni, Stefanesti - judetul Botosani,  

 Harlau, Podu Iloaiei, Targu Frumos - judetul Iasi  

 Bicaz, Roznov, Targu Neamt - judetul Neamt 

 Brosteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Gura Humorului, Liteni, Milisauti, Salcea, Siret, 

Solca, Vicovu de Sus - judetul Suceava  

 Murgeni, Negresti - judetul Vaslui 
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 506 localitati de rang IV (sate resedinta de comuna) 

 2526 localitati de rang V (sate componente ale comunelor si sate apartinand 

municipiilor si oraşelor) 

O alta clasificare a polilor urbani din Romania, conform Conceptului Strategic de 

Dezvoltare Teritoriala Romania 2030, propune impartirea localitatilor urbane din Regiunea 

Nord-Est in urmatoarele categorii: 

 1 Pol metropolitan MEGA cu vocatie international - municipiul Iasi 

 1 Pol national OPUS cu potential metropolitan MEGA pe termen lung – mun. Bacau 

 1 Pol regional OPUS cu specificitate functionala - municipiul Suceava 

 6 Poli regionali OPUS - municipiile Barlad, Botosani, Onesti, Piatra-Neamt, Roman, 

Vaslui 

 6 Poli subregionali OPUS - municipiile Campulung Moldovenesc, Dorohoi, Falticeni, 

Husi, Pascani, Radauti 

 31 Poli locali - municipiile Moinesti si Vatra Dornei si toate celelalte orase ale regiunii 

(cele considerate de rang III) 
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DEFINIREA CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SPAŢIALA 

STRUCTURAREA INDICATIVA A POLILOR SI REŢELELOR TERITORIALE 

Reţeaua Europeana de Observare a Planificării Spaţiale (ESPON) desemnează ca „stalpi” 

ai policentricitatii o serie de Arii Funcţionale Urbane (Funcţional Urban Area - FUA). 

ESPON dezvolta un sistem mai amplu de analiza, propunand si alte concepte cheie 

precum cel de Arie Metropolitana de Crestere MEGA, Orizont Potential Urban Strategic 

OPUS (Potential Urban Strategic Horizont - PUSH) si de Arie de Integrare Policentrica 

Potentiala (Potential Polycentric Integration Area - PIA). Orizontul Potential Urban 

Strategic este definit ca perimetrul din vecinatatea Ariilor Functionale Urbane la care se 

poate ajunge in maxim 45 de minute de mers cu masina pornind din centrul FUA. 

Pol de Crestere si Poli de Dezvoltare 

Demarata prin Hotararea de Guvern nr. 998 / 2008, politica polilor de crestere in Romania 

si-a propus inducerea unei cresteri economice rapide, crearea de locuri de munca, 

impulsionarea productivitatii care sa iradiaze dezvoltare in orasele mici si mijlocii, precum 

si in zonele rurale adiacente polilor. Pentru a contribui la dezvoltarea economiei intregii 

regiuni de influenta, au fost definite mai multe categorii de centre urbane: 7 poli de crestere 

(cate unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, cu excepţia regiunii Bucuresti-Ilfov) si 13 

centre de dezvoltare urbana de importanta regionala. 

Plecand de la caracteristicile existente, prin HG 998 / 2008, in regiunea Nord-Est, 

municipiul lasi a fost desemnat pol de crestere, iar municipiile Bacau si Suceava - poli de 

dezvoltare. 

Atat la nivel national cat si in interiorul regiunii de Nord-Est, polii identificati dispun de un 

potential semnificativ de influenta atat la nivelul regiunii din care fac parte, cat si dincolo de 

granitele acestora, asa cum arata si harta de mai jos: 

In domeniul comerţului sunt prezenţi cei mai multi dintre retailerii importanţi de pe piata 

romaneasca: Metro Cash & Carry, Praktiker, Carrefour, Bricostore, Selgros, Kaufland, 

Auchan, Baumax, Billa, Dedeman, Lidl. 

Structura agriculturii in polul de crestere este data de varietatea formelor de relief, zona 

fiind cunoscuta prin productia de vinuri de o calitate superioara (lasi - Bucium, 

Copou-Breazu; Barnova, Tomesti). 
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Analizand polul de crestere lasi din perspectiva nationala, putem constata ca domeniile in 

care firmele iesene ocupa un loc fruntas (unul din primele trei pozitii la nivel national) sunt 

urmatoarele1: 

 Pentru intreprinderi foarte mari (peste 1000 de angajati) 

 Fabricarea produselor farmaceutice de baza (cod CAEN 2110) - Antibiotice SA  

 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 

motoare de autovehicule (2931) - Delphi Diesel Systems Romania SRL 

 Pentru intreprinderile mari (250 - 999 de angajati) 

 Cultivarea strugurilor (0121) - Cotnari SA o Productia de tesaturi (1320) - IASITEX SA 

 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 

(2651) - Totalgaz Industrie SRL o Constructii hidrotehnice (4291) - Constructii 

Hidrotehnice SA 

 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (4322) - DAS SRL o 

Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract (6832) - Termo-Service SA 

 Activitati de intretinere peisagistica (8130) - Servicii Publice Iasi SA 
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 Pentru intreprinderile mijlocii (50 - 249 de angajati) 

 Fabricarea preparatelor farmaceutice (2120) - Fiterman Pharma SRL o Fabricarea 

caramizilor, tiglelor si altor produse pt constructii, din argila arsa (2332) - Ceramica SA Iasi 

 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel (2420) - 

Technosteel Lbr Srl 

 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice (2620) - Quartz Matrix SRL o 

Fabricarea de aparate electrocasnice (2751) - Tehnoton SA 

 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 

transmisie (2815) - BMT Aerospace Romania SRL  

 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse nealimentare (4719) - Flux SRL 

 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor (5630) - Master Entertainment SRL  

 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat (8219) - PIM SRL 

In afara de firmele enumerate anterior, exista si alte firme mari si foarte mari aflate in polul 

de crestere Iasi care au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri superioara valorii de 100 de 

milioane de lei: 

 E.ON Moldova Distributie - 3513 - Distributia energiei electrice 

 Remat SA - 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

 IG Watteeuw Romania SRL - 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de 

viteza si a elementelor mecanice de transmisie 

 Constructii Feroviare Iasi SA - 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 

 Build Corp SRL si Iasicon SA - 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale  

La nivelul polului de creştere, ponderea cea mai mare in cifra de afaceri, in 2011, revenea 

industriei de fabricare de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si 

pentru motoare de autovehicule. Reprezentanta acestei categorii este Delphi Diesel 

Systems Romania, care, la nivelul anului 2011 avea o cifra de afaceri de 305.003.411 

Euro si 2070 angajati, fiind principalul angajator cu profil industrial din Zona metropolitana 

lasi si chiar din judet. Se pastreaza astfel caracteristicile nationale ale acestui domeniu 

care, la nivel national a generat o cifra de afaceri de 15 mld Euro si a oferit un numar de 

255.032 locuri de munca, detinand o pondere de peste 6,5% din cifra de afaceri si din 

efectivul de salariati raportat la nivelul intregii economii. 

Raportat la acest indicator, pe urmatoarea pozitie se situeaza sectorul de lucrari de 

constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, si, la o distanta considerabila, de 
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distributia energiei electrice (E.ON), productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii 

pentru acestea, din otel (Arcelor Mittal - Technosteel Lbr SRL) si sectorul de lucrari de 

instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (DAS SRL). 

Industria farmaceutica, reprezentata de 3 producatori, dintre care cel mai reprezentantiv 

este Antibiotice SA lasi, ocupa la randul ei un loc fruntas in acest top. Cu un numar de 

1465 de angajati la finalul anului 2012 si cu un portofoliul de format din peste 140 produse 

din 13 clase terapeutice, compania este cel mai important producator roman de 

medicamente generice antiinfectioase si un producator important de medicamente 

antiinflamatoare, dermatologice, pentru tract digestiv, de uz cardiovascular, oncologice si 

pentru sistemul nervos central. Compania Antibiotice SA se numara printre cele trei 

companii din Europa si singura din Romania precalificata OMS pentru gama de 

medicamente antituberculoase esentiale. 

POLUL DE DEZVOLTARE BACAU 

Municipiul Bacau se afla in partea central-sud-vestica a regiunii, fiind traversat de raul 

Siret. In 2006 a fost constituita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona 

Metropolitana Bacau, din care face parte municipiul Bacau, impreuna cu alte 20 de 

comune din proximitate. In prezentarea polului de dezvoltare Bacau vom face referire strict 

la municipiul Bacau, fara ceilalti componenti ai zonei metropolitane. 

Suprafaţa polului de dezvoltare, in anul 2012 

 Suprafaţa Suprafaţa agricola Suprafaţa neagricola 

 totala (ha) totala (ha) totala (ha) 

Municipiul Bacau 4319 1235 3084 

                     Sursa: Aplicaţia TEMPO a INS 

Beneficiind de o pozitie relativ centrala, la intersectia a cinci drumuri nationale (din care 

doua cu indicativ european), municipiul Bacau se afla la o distanta rutiera de 30 de minute 

fata de municipiul Roman si de orasul Buhusi, si la o distanta de 60 de minute, fata de 

municipiile Piatra- Neamt, Moinesti, Onesti, Adjud si de orasele Roznov, Targu Frumos, 

Comanesti, Darmanesti si Marasesti. 

Numarul de locuitori ai municipiului Bacau in urma recensamantului din 2011 era de 

144307 persoane, din care 68834 barbati (47,7%) si 75473 femei (52,3%). 

Populaţia polului de dezvoltare 

  
Populatie 2011 

(Recensamant) 

 
Populatie 

2002 

 Diferenta 

2011-2002 (numar 

locuitori) 

 Diferenta 

2011-2002 

(procente) 

Municipiul Bacau 144307 184542 -40235 -21,8% 

          Sursa: Aplicaţia TEMPO a INS si Rezultatele finale ale Recensamantului din 2011 
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Analizând evoluţia populaţiei municipiului Bacau intre recensamintele din 2002 si 2011, 

observam o scadere puternica a numarului locuitorilor, cu peste 40 mii de persoane, 

scadere care nu se reflecta printr-o crestere puternica a populatiei in comunele limitrofe 

(doar 3 comune inregistreaza o crestere a populatiei in perioada 2002-2011, insa doar cu 

1600 de persoane cumulat). 

Avand in vedere numarul mediu al salariatilor din municipiul Bacau, in anul 2011 se 

inregistrau 51663 de salariati, iar numarul somerilor din luna decembrie a aceluiasi an a 

fost de 2217. 

In ceea ce priveste infrastructura de apa potabila, canalizare si gaze, in anul 2011, situatia 

se prezenta astfel: lungimea totala a retelei simple de distributie a apei era de 241,7 km, 

lungimea totala simpla a conductelor de canalizare totaliza 212,6 km, iar lungimea totala a 

conductelor de distributie a gazelor insuma 264,3 km. 

Spatiile verzi amenajate din polul de dezvoltare Bacau totalizau 152 de ha in anul 2011, 

revenind astfel o suprafata de 10,5 mp/locuitor, mult sub valoarea tinta, la nivel european, 

de 26 mp/locuitor. 

Referitor la infrastructura de locuinte, la sfarsitul anului 2012, exista un numar total de 

67808 de locuinte, din care 1689 in proprietate publica si 66119 in proprietate privata. 

Infrastructura de cazare turistica este reprezentata prin 5 hoteluri, un motel, o vila turistica 

si 6 pensiuni turistice. 

La nivelul anului 2012, in municipiul Bacau se gaseau 9 gradinite, 19 unitati de invatamant 

primar si gimnazial, 19 licee, o scoala postliceala si 2 unitati de invatamant superior 

(Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau - publica si Universiatatea „George Bacovia” - 

privata). 

La sfarsitul anului 2011, in municipiul Bacau existau 6 spitale, dintre care 3 in proprietate 

privata, 6 ambulatorii integrate acestor spitale, din care 3 private, o policlinica, 2 

dispensare medicale, 2 centre de sanatate mintala - toate in proprietate publica, 2 centre 

medicale de specialitate - unul public si unul privat, iar in ceea ce priveste cabinetele 

medicale, ele sunt intr-un numar total de 288, din care doar 40% in proprietate privata. De 

asemenea, exista 95 de farmacii si puncte farmaceutice pe teritoriul municipiului Bacau, 

din care 95% sunt in proprietate privata, precum si 7 depozite farmaceutice. In ceea ce 

priveste stomatologia, in municipiul Bacau existau, la sfarsitul anului 2011, 198 de 

cabinete stomatologice, din care 75% in proprietate privata, la care se adauga 56 de 

laboratoare de tehnica dentara, toate in proprietate privata. 

Din punct de vedere al firmelor clasate pe primele locuri (dupa cifra de afaceri) in topul 

national din anul 2011, domeniile in care exceleaza municipiul Bacau sunt: 
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 Pentru intreprinderi foarte mari (peste 1000 de angajati) 

o Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru 

vopsit, in magazine specializate (cod CAEN 4752) - Dedeman SRL o Lucrari de constructii 

a drumurilor si autostrazilor (4211) - Tehnostrade SRL o Prelucrarea si conservarea carnii 

de pasare (1012) - Agricola International SA o Fabricarea de aeronave si nave spatiale 

(3030) - Aerostar SA 

 Pentru intreprinderile mari (250 - 999 de angajati) 

o Comert cu ridicata al produselor din tutun (4635) - Simba Invest SRL o Fabricarea 

ingrasamintelor si produselor azotoase (2015) - Amurco SRL o Fabricarea produselor de 

morarit (1061) - Pambac SA 

 Pentru intreprinderile mijlocii (50 - 249 de angajati) 

o Comert cu ridicata al produselor chimice (4675) - Comfert SRL o Alte intermedieri 

financiare n.c.a. (6499) - Societatea de Investitii Financiare Moldova SA 

Pe locul al doilea judeţean ca cifra de afaceri si pe locul 1 naţional in domeniul sau, se afla 

o firma cu doar 33 de angajaţi la nivelul anului 2011 - Spedition UMB SRL, din domeniul 

Lucrari de construcţii a drumurilor si autostrazilor (4211). 

POLUL DE DEZVOLTARE SUCEAVA 

Municipiul Suceava este situat in partea de NE a Romaniei, 47°40'38" latitudine nordica si 

26°19'27" longitudine estica, aproximativ in centrul Podisului Sucevei - pe doua trepte de 

relief: un platou a carui altitudine maxima atinge 385 m pe Dealul Zamca si lunca si 

terasele raului Suceava, cu altitudine sub 330 m. 

In 2011 a fost constituita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana 

Suceava, din care face parte municipiul Suceava, orasul Salcea si alte 12 comune din 

proximitate. Prezentarea polului de dezvoltare Suceava va face referire strict la municipiul 

Suceava, fara celelalte localitati componente ale zonei metropolitane. 

 

3.6. Zone metropolitane 

In regiunea Nord-Est s-au conturat mai multe structuri metropolitane (aflate in diferite 

stadii de organizare), reprezentand asocieri ale unui municipiu cu unitatile administrativ 

teritoriale invecinate, unele constituite ca Asociatii de Dezvoltare Intercomunitata (ADI), 

avand in vedere influenta pe care centrul urban o are asupra acestora. 

• Zona metropolitana Iasi - constituita in 2004, este formata din municipiul Iasi si 13 

comune inconjuratoare, la care se adauga alte 5 comune cu statut de observator. Zona 

metropolitana Iasi este singura care a reusit sa demareze proiecte vizand dezvoltarea 

intregii arii metropolitane pana la nivelul anului 2013. 
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• Zona metropolitana Bacau - constituita in 2006, este compusa din municipiul Bacau si 

20 de comune 

• Zona metropolitana Suceava - constituita in 2011, este formata din municipiul 

Suceava, orasul Salcea si 12 comune limitrofe 

• Zona metropolitana Botosani - constituita in 2012, este formata din municipiul 

Botosani si 6 comune care il inconjoara, cu dorinta de extindere spre orasul Bucecea si 

inca 3 comuneDesi conform legii 215/2001 si apoi a legii 264/2011, zonele metropolitane 

pot fi constituite doar in jurul Bucurestiului, a localitatilor de rang I si a municipiilor 

resedinta de judet, a fost infiintata si a alta zona metropolitana, aflata insa in stadiu 

incipient: 

• Zona metropolitana Roman - constituita in 2009, este compusa din municipiul Roman 

si 24 de comune 
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IV. PREZENTAREA COMUNEI TARGU TROTUS 

 

4.1.     Localizare si relatii in teritoriu 

Comuna Oituz este situata in partea de sud-vest a judeţului Bacau, in zona central-estica a 

României, la intersecţia paralelei de  46°15'48.94" latîtudine nordica, cu meridianul de  

26°40'25.06" longitudine estica 

 

Distanta fata de oraşele din judeţul Bacau pe traseul cel mai scurt: 

 Tg. Trotus - Bacau - 56 km 

 Tg. Trotus - Oneşti - 12 km 

 Tg. Trotus - Moinesti - 34 km 

 Tg. Trotus - Comanesti - 31 km 

 Tg. Trotus -Targu Ocna - 6 km 

 Tg. Trotus - Darmanesti – 25 km 

 Tg. Trotus - Slanic Moldova - 24 km 
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Tg. Trotus - Buhusi - 81 km. 

Distanta fata de principalele oraşe ale României 

 Tg. Trotus - Bucureşti - 277 km 

 Tg. Trotus - laşi - 181 km 

 Tg. Trotus – Cluj Napoca - 361 km 

 Tg. Trotus - Braşov - 134 km 

 Tg. Trotus - Timisoara – 546 km 

 Tg. Trotus - Constanta - 372 km. 

 

Comuna Tărgul Trotuş este situată în partea de vest a Depresiunii Caşin, pe cursul inferior 

al râului Trotuş. Comuna Târgu Trotuş are în componenţă trei sate: , satul de reşedinţă, 

Tuta şi Viişoara. Se învecinează la nord şi nord-est cu comuna Bârsăneşti, la nord-vest cu 

oraşul Târgu-Ocna, la sud-vest cu comuna Pârgăreşti, la sud cu comuna Bogdăneşti, la 

sud-est cu oraşul Oneşti. 
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4.2. Cadrul natural 

4.2.1.  Relieful 

Comuna Tg. Trotus se afla situata in zona de trecere a doua sectoare carpatice, Grupa 

Centrala a Carpatilor Orientali, reprezentata de Munţii Nemirei in vest si nord-vest, care au 

înălţimi si de peste 1000 de metri si Grupa Carpatilor de Curbura, reprezentata de Munţii 

Vrancei in sud-estul si estul comunei, din care ies o serie de măguri de peste 1.000 de 

metri, dar si in zona de trecere dintre Carpatii Orientali si Subcarpatii Moldovei, in bazinul 

superior si mijlociu al Tg. Trotusului, in partea sud- vestica a judeţului Bacau. 

Zona carpatica se desfasoara de la izvoarele si confluenta paraului Caraclau cu Tg. 

Trotusul, incluzând depresiunea Poiana Sarata-Harja si pana la satul Calcai. Zona 

subcarpatica prezintă un areal restrâns fata de cea montana incluzând depresiunea Tg. 

Trotus, parte a ulucului depresionarTazlau-Casin, desfasurata de la satul Calcai pana la 

est de satul Marginea, la confluenta paraului Bahna cu Tg. Trotusul, in apropierea 

comunei Bogdanesti. 

 

 

4.2.2 Hidrografía 

Alături de relief, clima influienteaza hidrografía bazinului Tg. Trotusului. Relieful impune 

direcţia de curgere a râului si afluientilor sai, precipitaţiile si debitul lor, precum si regimul 
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de inghet-dezghet. Râul Tg. Trotus are ca principali afluienti: Lesunt, Caraslau, Nistoroaia, 

Halos, Brezoaia, Lupchianu,Tolghes, Cernica, Fesca, lordogatu si Parau! Sarat. 

Pe langa apele de suprafaţa, apele de adâncime din amonte si aval de Poiana Sarata 

reprezintă o bogăţie a văii Tg. Trotusului, unde se mai găsesc si izvoare cu apa 

mineralizata (ape clorurate, carbonatate, carbogazoase). 

 

 

4.2.3 Clima 

Clima zonei se înscrie in cadrul climatului temperat-continental, prezentând insa anumite 

particulari ta ti determinate de altitudinea reliefului. 

Temperatura medie multianuala este de 9,40 C. Cea mai scăzută temperatura medie 

anuala (7,80C) s-a înregistrat in anul 1985, iar cea mai ridicata (10,60C) s-a înregistrat în 

anii 1994 si 1999. Luna cea mai calda este iulie, cu media multianuala de 20,IOC, iar cea 

mai rece este ianuarie, cu media multianuala de - 1,20C, rezultând pentru perioada 

menţionata o amplitudine termica medie multianuala de 18,90C.Valoarea anuala a 

precipitaţiilor este de sub 500 mm în anii secetosi, ajungând la valori de peste 800 mm in 

anii ploiosi. Vânturile dominante in comuna Tg. Trotus sunt cele din sectorul nordic si 

nord-vestic. 
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4.2.4 Solurile 

In comuna Tg. Trotus sunt specifice doua mari grupe de soluri: montane si intrazonale. 

Solurile montane (forestiere) prezintă subtipuri diverse de soluri brune de pădure, datorita 

diferentelor teritoriale de relief, clima si vegetaţie: soluri brune podzolite (prielnice pentru 

cultura cartofului si a porumbului), soluri argilo-iluviale podzolice (favorabile culturii 

porumbului, orzului, cartofilor, secarei si plantelor furajere), soluri brune-aluviale (folosite 

pentru culturile de porumb, orz, cartofi, secara, dar si pentru viticultura si pomicultura). Pe 

alocuri, apar soluri brune acide, soluri brune mezobazice (fiind folosite pentru păduri si 

păşuni), soluri brune- podzolite si soluri brune-acide, soluri brune feriiluviale. 

Solurile intrazonale cuprind: pseudorendzinele montane din categoria solurilor litomorfe 

(care sunt legate de roci argiloase si luto-argiloase, fiind utilizate pentru păşuni si fanete 

naturale), soluri aluviale de lunca din categoria solurilor hidromorfe. 

Eroziunea solurilor de suprafaţa sî de adâncime este moderata in zona montana, si mai 

intensa de-a lungul văii Tg. Trotusului. Fenomenul se datoreaza defrişărilor pentru 

pasunat, extinderii culturilor si aşezărilor umane. Eroziunea se manifesta prin spălări si 

siroiri de suprafaţa, intense pe pantele mai înclinate, ravene si alunecări de teren. Pentru 

combaterea fenomenului trebuie luate masuri ca: terasarea versantilor, împădurirea 

pantelor mai înclinate cu esenţe care au rădăcini pivotante, dirijarea organismelor 

torenţiale. 

4.2.5 Caracteristici geotehnice 

Comuna Târgu Trotuş se situează în partea de sud-est a judeţului Bacău şi s-a dezvoltat 

de-a lungul Râului Trotuş, în Depresiunea Trotuşului. Teritoriul administrativ al comunei 

este limitat: 

 La nord de teritoriul administrativ al comunei Bârsăneşti; 

 La sud de comunele Bogdăneşti şi Pârgăneşti;  

 La est de oraşul Târgu Ocna; 

 La vest de Municipiul Oneşti. 

Comuna Târgu Trotuş se compune din trei localităţi: Târgu Trotuş - reşedinţa de comună, 

Tuta şi Viişoara - sate componente. 

Târgu Trotuş, având coordonatele geografice de 26°41' longitudine estică şi 46°15' 

latitudine nordică, este situat în partea central-vestică a Moldovei (sud-vestică a Moldovei 

din secolele XIV-XVII) pe cursul mijlociu al Trotuşului, pe partea lui stangă.  

Comuna Târgu Trotuş este situată în zona de sud-est a judeţului şi s-a dezvoltat de-a 

lungul râului Trotuş în depresiunea Trotuşului. Teritoriul comunei se întinde pe o suprafaţă 

de 3.210 ha. 
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Limita nordică a localităţii Târgu Trotuş şi împrejurimi, corespunde unei linii, care este 

situată la nord de culmile dealurilor Docman, Deasa, Straja, Sărătura, Bercaru şi Cocoara, 

ce o desparte de comuna Bârsăneşti. Limita estică este formată de cursul meandrat a 

pârâului Caraclău, o linie ce intersectează lunca râului Trotuş, dealul Furcii cu pădurea 

Rusi, o delimitează de teritoriul actualului oraş Oneşti. 

La sud dealul Tutei şi Furcii, Mateeasa o desparte teritorial de comuna Pârgăresti. Limita 

vestică o formează pârâul Găleana, dealurile Arcaci şi Deasa, ce o delimitează de actualul 

oraş Târgu Ocna. 

Teritoriul localităţii Târgu Trotuş se încadrează în zona colinar-depresionară a 

supcarpaţilor Moldovei, relieful de depresiune subcarpatică, dealurile ce o înconjoară, 

climatul continental, râul Trotuş, celelalte pâraie care drenează localitatea, sunt favorabile 

vietii umane, fapt atestat de vechimea locuirii pe aceste meleaguri. Vatra localităţii Târgu 

Trotuş este situată pe terasa de 10-12 m altitudine a râului Trotuş. 

 

4.3. Istoric 

Atestat documentar, pentru prima oară, la 6 octombrie 1408, în privilegiul comercial 

acordat de domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, negustorilor lioveni, Trotuşul apare ca 

un centru vamal al Moldovei (vezi pe larg în articolul semnat de Al. Artimon, Noi contribuţii 

arheologice privind istoria aşezării urbane de la Trotuş, în revista Carpica, Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Artă, Bacău, XVI, 1985). 

Situat în apropierea unei vechi şi însemnate ocne de sare şi, în acelaşi timp, în locul unde 

începea drumul care, suind pe apa Oituzului, ajungea în Transilvania la Breţcu şi de acolo 

la Braşov, la început Trotuşul era o veche alezare rurală românească, dar în secolul al 

XIV-lea a devenit un important oraş al Moldovei. 

Un alt document ulterior celui dintâi arată că oraşul a fost reşedinţa unui vechi ţinut 

moldovean căruia i-a dat şi numele său. Ţinutul Trotuşului e constatat documentar la 18 

februarie 1466 prin care Ştefan cel Mare întăreşte lui Ioaniş Izvoreţ satul Munte, ţinutul 

Trotuş, pe care acesta l-a cumpărat de la Ivanco Ungureanu şi de la soţia sa, fiica lui Turău 

(Al. Artimon, Geneza şi evoluţia oraşelor din sud-vestul Moldovei, în revista Carpica, 

XXIV, 1993). 

Comuna Târgu-Trotuş se înscrie între oraşele ca centre meşteşugăreşti şi comerciale care 

au jucat un rol deosebit în istoria social-economică a societăţii româneşti din secolele 

XIV-XVII. 

Despre orasul medieval Targu Trotus se mai pot spune foarte multe lucruri si e necesar sa 

amintim ca locuitorii acestuia au fost alaturi de Stefan cel Mare in luptele pentru 
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consolidarea Moldovei. Voievodul a rasplatit contributia locuitorilor din tinutul Trotus si 

faptele lor de arme cu acte de intarire a unor proprietati si danii. In 1502 Stefan cel Mare 

intarea un privilegiu pentru ctitoria sa de la Putna, prin care aceasta lua in fiecare an de la 

„Ocna noastra de la Trotus” cate 150 drobi de sare. Trotusenii l-au sprijinit mai tarziu pe 

Mihai Viteazul, care a trecut pe aici spre Suceava, pentru a indeplini unirea politica a 

romanilor. In 1646, Marcus Bandini, probabil un trimis al Papei care a vizitat biserica 

catolica din Targu Trotus, a facut o descriere interesanta asezarii, mentionand: „de la 

acest oras (Trotus), intregul district se cheama al Trotusului si este o regiune fertila. Orasul 

are la rasarit o vale foarte fertila, prin care serpuieste raul. La miazazi apare un munte 

frunzos, plantat pe alocuri cu vita producatoare de vin. La miazanoapte, munti acoperiti cu 

vita de vie si un ses foarte roditor... La apusul orasului este groapa de sare, pe coasta unui 

munte. Din aceasta ocna se intrebuinteaza sare nu numai in Moldova, ci si in Rusia, 

Podolia, Ucraina, Turcia”. In 1632, un alt vizitator al tinutului Trotus, Paulo Bonici ne spune 

ca „de la Trotus se merge de-a lungul aceluiasi rau care desparte Tara Romaneasca de 

Moldova, pana la Agiud (Adjud)”. 

Lucruri deosebite despre orasul medieval Targu Trotus au iesit la iveala si in urma 

cercetarilor arheologice care au fost intreprinse intre 1976-2006 de catre profesorul si 

arheologul Alexandru Artimon. In urma sapaturilor efectuate in vatra veche a fostului oras, 

in locul denumit „Tarna noua” (aflat in partea nordica a actualei asezari Targu Trotus), au 

fost elucidate multe aspecte necunoscute. S-au descoperit numeroase locuinte, precum si 

ateliere mestesugaresti, cuptoare etc. Din cele 48 de locuinte descoperite, 22 apartin 

secolelor XIV-XV si 26 secolelor XVI-XVII. In zona supusa cercetarii au fost scoase la 

iveala fundatiile unei biserici romanesti din secolul al XI-lea si un cimitir din secolele 

XV-XVI, cu 214 morminte. La Targu Trotus au fost descoperite obiecte de podoaba 

(cercei, inele, brose etc.), dar si monede moldovenesti si straine (unguresti, poloneze, 

germane, turcesti). Bogatia si varietatea materialului arheologic ne arata ca acest oras, 

situat intr-o pozitie geografica admirabila, a cunoscut in secolele XV-XVII o perioada de 

maxima dezvoltare.  

Târgu Trotuş a fost un vechi oraş şi centru catolic aproape de hotarele Transilvaniei, azi 

centru comunal din judeţul Bacău, situat pe terasa superioară din stânga râului Trotuş, la o 

depărtare de 8 km vest de municipiul Oneşti, pe drumul naţional D12A. 

Prima menţiune documentară a oraşului apare în privilegiile comerciale acordate de 

domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun la 6 octombrie 1408. Începând din secolul al 

XIV-lea şi până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea oraşul Târgu Trotuş a ajuns unul 

din centrele cele mai importante în exploatarea sării din Moldova, important punct de 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI TG. TROTUS PERIOADA 2015-2020  Pagina 45 

 

apărare şi de vamă, un centru meşteşugăresc, comercial şi reşedinţa pentru ţinutul 

Trotuşului. 

Pentru a ne da seama de viaţa catolică şi puterea economică a catolicilor din Târgu Trotuş, 

ajunge să ne gândim că în registrul studenţilor de la Universitatea din Cracovia în anul 

1470 era înscris Jonan Stanislau din Trotuşul Moldovei, iar pe plan cultural şi religios în 

anul 1440 în Târgu Trotuş s-a făcut prima traducere a Bibliei în limba maghiară de către 

doi pastori husiţi din Ungaria care erau expulzaţi şi s-au stabilit în Târgu Trotuş. 

Localitatea Târgu Trotuş este cuprinsă aproape în toate rapoartele şi relaţiile care descriu 

situaţia Bisericilor Catolice din Moldova. Ca reşedinţă parohială, în secolele XV-XVII are în 

subordine toate comunităţile catolice din zona Trotuş Oituz şi Caşin însumând un număr 

de şase filiale. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, mutarea populaţiei către Târgu 

Ocna şi contopirea ţinutului Trotuşului cu cel al Bacăului au determinat scăderea 

numărului catolicilor. În această situaţie Trotuşul va rămâne o comunitate mică şi va fi o 

filială a Parohiei Grozeşti (azi Oituz) timp de aproape 150 de ani, până la începutul 

secolului al XIX-lea când va deveni iarăşi un centru parohial puternic şi reşedinţa 

Protopopiatului de Trotuş. 

La Târgu Trotuş se pare că a fost construită prima biserică din zid, una din cele mai 

frumoase şi mai mari, de către Margareta Muşat, principesa Moldovei, bunica domnitorului 

Alexandru cel Bun (1375) despre care vor aminti toţi vizitatorii apostolici ai Moldovei în 

rapoartele lor până la sfârşitul secolului al XVII-lea, iar începând din anul 1696 se 

aminteşte de o altă biserică din lemn lângă actuala biserică. 

Localitatea Târgu Trotuş este o localitate rurală din judeţul Bacău, situată între două oraşe 

semnificative ale ţării noastre, Oneşti şi Târgu Ocna, aproape de staţiunea Slănic 

Moldova, bucurându-se totodată de renumele celei mai vechi comunităţi de pe valea 

Trotuşului, păstrând şi astăzi frumoasele obiceiuri creştine mai ales devoţiunea către 

sfânta Fecioară Maria. Este o localitate unde convieţuiesc atât creştini de confesiune 

catolică, cât şi ortodoxă. 

Satul Viişoara se pierde în vechime, urmele de locuinţe şi fragmente ceramice, lucrate la 

mână sau la roată, atestă existenţa unei aşezări geto-dacice. Ceramica este formată dibn 

străchini, pahare amorfe, alte obiecte pictate şi caracteristice tipurilor din faza 

«CucuteniB». Complexul ceramic de la Viişoara aparţine celor două faze «Cucuteni B1 şi 

B2». Tot la Viişoara s-a descoperit un tezaur format din 806 monede greceşti de argint, 

monede emise pentru oraşele greceşti Dyrrhachium (800 exemplare), Apollonia (1 

exemplar) şi încă 5 monede de argint, aşa-numitele Tetradrahme thasiene. Se cred că 

acest tezaur a fost îngropat aici în secolul al II-lea sau în primele decenii ale secolului 
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următor. Aceste urme arheologice constituie mărturii de seamă asupra vechimii localităţii 

Viişoara. Despre vechimea bisericii se poate spune că prima datare o avem în anul 1848, 

când s-a construit o biserică cu pereţii din zid de piatră din albia pârâului Văratici, ce trece 

pe lângă biserică, şi acoperită cu şindrilă. În anul 1892 s-a reparat, învelindu-se cu tablă şi 

pardosindu-se cu piatră. Înainte de această construcţie a fost o alta construită din nuiele 

împletite, cu pari şi temelie de stâlpi de stejar, acoperită cu şindrilă, cu osârdia monahului 

Iustin ce se găseşte în pomelnicul bisericii pe la anul 1774. 

Biserica de azi are o suprafaţă de 105 metri pătraţi, este lungă de 15 metri şi lată de 7 

metri. Rezidirea şi mărirea bisericii s-a început în anul 1954 şi s-a sfinţit în 17 noiembrie 

1957. În urma cutremurului din 1977, s-au făcut mari reparaţii, resfinţirea bisericii având 

loc în data de 23 mai 1982. O altă reparaţie generală a avut loc în anul 1989 când s-a sfinţit 

iarăşi biserica. 

Viişoara este un sat ce aparţine comunei Târgu-Trotuş, judeţul Bacău. 

Comuna Târgu-Trotuş se înscrie între oraşele ca centre meşteşugăreşti şi comerciale care 

au jucat un rol deosebit în istoria social-economică a societăţii româneşti din secolele 

XIV-XVII. 

Situat în apropierea unei vechi şi însemnate ocne de sare şi, în acelaşi timp, în locul unde 

începea drumul care, suind pe apa Oituzului, ajungea în Transilvania la Breţcu şi de acolo 

la Braşov, la început Trotuşul era o veche alezare rurală românească, dar în secolul al 

XIV-lea a devenit un important oraş al Moldovei. 

Despre vechimea bisericii din Viişoara se poate spune că prima datare o avem în anul 

1848, când s-a construit o biserică cu pereţii din zid de piatră din albia pârâului Văratici, ce 

trece pe lângă biserică, şi acoperită cu şindrilă. În anul 1892 s-a reparat, învelindu-se cu 

tablă şi pardosindu-se cu piatră. Înainte de această construcţie a fost o alta construită din 

nuiele împletite, cu pari şi temelie de stâlpi de stejar, acoperită cu şindrilă, cu osârdia 

monahului Iustin ce se găseşte în pomelnicul bisericii pe la anul 1774. 

Biserica de azi are o suprafaţă de 105 metri pătraţi, este lungă de 15 metri şi lată de 7 

metri. Rezidirea şi mărirea bisericii s-a început în anul 1954 şi s-a sfinţit în 17 noiembrie 

1957. În urma cutremurului din 1977, s-au făcut mari reparaţii, resfinţirea bisericii având 

loc în data de 23 mai 1982. O altă reparaţie generală a avut loc în anul 1989 când s-a sfinţit 

iarăşi biserica. 

Viişoara este un sat ce aparţine comunei Târgu-Trotuş, judeţul Bacău. 

Comuna Târgu-Trotuş se înscrie între oraşele ca centre meşteşugăreşti şi comerciale care 

au jucat un rol deosebit în istoria social-economică a societăţii româneşti din secolele 

XIV-XVII. 
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Situat în apropierea unei vechi şi însemnate ocne de sare şi, în acelaşi timp, în locul unde 

începea drumul care, suind pe apa Oituzului, ajungea în Transilvania la Breţcu şi de acolo 

la Braşov, la început Trotuşul era o veche alezare rurală românească, dar în secolul al 

XIV-lea a devenit un important oraş al Moldovei. 

Atestat documentar, pentru prima oară, la 6 octombrie 1408, 

iişoara este un sat ce aparţine comunei Târgu-Trotuş, judeţul Bacău. 

Comuna Târgu-Trotuş se înscrie între oraşele ca centre meşteşugăreşti şi comerciale care 

au jucat un rol deosebit în istoria social-economică a societăţii româneşti din secolele 

XIV-XVII. 

Situat în apropierea unei vechi şi însemnate ocne de sare şi, în acelaşi timp, în locul unde 

începea drumul care, suind pe apa Oituzului, ajungea în Transilvania la Breţcu şi de acolo 

la Braşov, la început Trotuşul era o veche alezare rurală românească, dar în secolul al 

XIV-lea a devenit un important oraş al Moldovei. 

Atestat documentar, pentru prima oară, la 6 octombrie 1408, în privilegiul comercial 

acordat de domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, negustorilor lioveni, Trotuşul apare ca 

un centru vamal al Moldovei (vezi pe larg în articolul semnat de Al. Artimon, Noi contribuţii 

arheologice privind istoria aşezării urbane de la Trotuş, în revista Carpica, Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Artă, Bacău, XVI, 1985). 

Un alt document ulterior celui dintâi arată că oraşul a fost reşedinţa unui vechi ţinut 

moldovean căruia i-a dat şi numele său. Ţinutul Trotuşului e constatat documentar la 18 

februarie 1466 prin care Ştefan cel Mare întăreşte lui Ioaniş Izvoreţ satul Munte, ţinutul 

Trotuş, pe care acesta l-a cumpărat de la Ivanco Ungureanu şi de la soţia sa, fiica lui Turău 

(Al. Artimon, Geneza şi evoluţia oraşelor din sud-vestul Moldovei, în revista Carpica, 

XXIV, 1993). 

Satul Viişoara se pierde în vechime, urmele de locuinţe şi fragmente ceramice, lucrate la 

mână sau la roată, atestă existenţa unei aşezări geto-dacice. Ceramica este formată dibn 

străchini, pahare amorfe, alte obiecte pictate şi caracteristice tipurilor din faza 

«CucuteniB». Complexul ceramic de la Viişoara aparţine celor două faze «Cucuteni B1 şi 

B2». Tot la Viişoara s-a descoperit un tezaur format din 806 monede greceşti de argint, 

monede emise pentru oraşele greceşti Dyrrhachium (800 exemplare), Apollonia (1 

exemplar) şi încă 5 monede de argint, aşa-numitele Tetradrahme thasiene. Se cred că 

acest tezaur a fost îngropat aici în secolul al II-lea sau în primele decenii ale secolului 

următor. Aceste urme arheologice constituie mărturii de seamă asupra vechimii localităţii 

Viişoara. 
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Despre orasul medieval Targu Trotus se mai pot spune foarte multe lucruri si e necesar sa 

amintim ca locuitorii acestuia au fost alaturi de Stefan cel Mare in luptele pentru 

consolidarea Moldovei. Voievodul a rasplatit contributia locuitorilor din tinutul Trotus si 

faptele lor de arme cu acte de intarire a unor proprietati si danii. In 1502 Stefan cel Mare 

intarea un privilegiu pentru ctitoria sa de la Putna, prin care aceasta lua in fiecare an de la 

„Ocna noastra de la Trotus” cate 150 drobi de sare. Trotusenii l-au sprijinit mai tarziu pe 

Mihai Viteazul, care a trecut pe aici spre Suceava, pentru a indeplini unirea politica a 

romanilor. In 1646, Marcus Bandini, probabil un trimis al Papei care a vizitat biserica 

catolica din Targu Trotus, a facut o descriere interesanta asezarii, mentionand: „de la 

acest oras (Trotus), intregul district se cheama al Trotusului si este o regiune fertila. Orasul 

are la rasarit o vale foarte fertila, prin care serpuieste raul. La miazazi apare un munte 

frunzos, plantat pe alocuri cu vita producatoare de vin. La miazanoapte, munti acoperiti cu 

vita de vie si un ses foarte roditor... La apusul orasului este groapa de sare, pe coasta unui 

munte. Din aceasta ocna se intrebuinteaza sare nu numai in Moldova, ci si in Rusia, 

Podolia, Ucraina, Turcia”. In 1632, un alt vizitator al tinutului Trotus, Paulo Bonici ne spune 

ca „de la Trotus se merge de-a lungul aceluiasi rau care desparte Tara Romaneasca de 

Moldova, pana la Agiud (Adjud)”. 

Lucruri deosebite despre orasul medieval Targu Trotus au iesit la iveala si in urma 

cercetarilor arheologice care au fost intreprinse intre 1976-2006 de catre profesorul si 

arheologul Alexandru Artimon. In urma sapaturilor efectuate in vatra veche a fostului oras, 

in locul denumit „Tarna noua” (aflat in partea nordica a actualei asezari Targu Trotus), au 

fost elucidate multe aspecte necunoscute. S-au descoperit numeroase locuinte, precum si 

ateliere mestesugaresti, cuptoare etc. Din cele 48 de locuinte descoperite, 22 apartin 

secolelor XIV-XV si 26 secolelor XVI-XVII. In zona supusa cercetarii au fost scoase la 

iveala fundatiile unei biserici romanesti din secolul al XI-lea si un cimitir din secolele 

XV-XVI, cu 214 morminte. La Targu Trotus au fost descoperite obiecte de podoaba 

(cercei, inele, brose etc.), dar si monede moldovenesti si straine (unguresti, poloneze, 

germane, turcesti). Bogatia si varietatea materialului arheologic ne arata ca acest oras, 

situat intr-o pozitie geografica admirabila, a cunoscut in secolele XV-XVII o perioada de 

maxima dezvoltare.  

Evidentiind personalitatea istoricului si arheologului Alexandru Artimon (1938-2008), 

mentionam ca acesta s-a nascut in judetul Botosani. A absolvit Liceul „A. T. Laurian” din 

Botosani si Facultatea de istorie a Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi. Intre anii 1963-1967 a 

fost director la Muzeul de Istorie din Tg. Neamt. A intreprins primele cercetari arheologice 

la Cetatea de Scaun a Sucevei, la Manastirea Slatina si la biserica din Volovat (ambele din 
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judetul Suceava). A fost muzeograf si sef de sectie (1969-2001), precum si director 

adjunct (intre anii 1992-1999) la Muzeul de Istorie Bacau. Intre 2001-2008 a fost expert 

arheolog la Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Bacau. 

Artimon a intreprins numeroase cercetari arheologice, metodice, in vetrele fostelor orase 

medievale Adjud, Bacau si Targu Trotus. In 1999 si-a sustinut teza de doctorat la 

Universitatea „Al. I. Cuza” cu titlul „Civilizatia medievala urbana din sud-vestul Moldovei 

(Bacau, Targu Trotus, Adjud)”. Timp de 22 ani acest expert profesor a desfasurat o 

neobosita activitate, efectuand cercetari arheologice la Targu Trotus, pe urmele vechiului 

oras medieval din secolele XIV-XVII de aici. Pana in ultimele ceasuri ale vietii a pregatit 

pentru tipar lucrarea „Istoria Targului Trotus din cele mai vechi timpuri pana la Marea Unire 

din 1918”. Numele sau va fi asociat intotdeauna de Targu Trotus, pentru care s-a trudit la 

cunoasterea trecutului acestei asezari. Pasiunea, consecventa si profesionalismul acestui 

mare om de omenie, de care m-am legat sufleteste, va ramane o amintire vie in intreaga 

mea fiinta. Pot afirma ca, asa cum localitatea Targu Trotus nu va pieri niciodata, si 

amintirea eminentului doctor Alexandru Artimon va fi vie mereu. (prof. Romica Cernea) 

Târgu Trotuş a fost un vechi oraş şi centru catolic aproape de hotarele Transilvaniei, azi 

centru comunal din judeţul Bacău, situat pe terasa superioară din stânga râului Trotuş, la o 

depărtare de 8 km vest de municipiul Oneşti, pe drumul naţional D12A. 

Prima menţiune documentară a oraşului apare în privilegiile comerciale acordate de 

domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun la 6 octombrie 1408. Începând din secolul al 

XIV-lea şi până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea oraşul Târgu Trotuş a ajuns unul 

din centrele cele mai importante în exploatarea sării din Moldova, important punct de 

apărare şi de vamă, un centru meşteşugăresc, comercial şi reşedinţa pentru ţinutul 

Trotuşului. 

Pentru a ne da seama de viaţa catolică şi puterea economică a catolicilor din Târgu Trotuş, 

ajunge să ne gândim că în registrul studenţilor de la Universitatea din Cracovia în anul 

1470 era înscris Jonan Stanislau din Trotuşul Moldovei, iar pe plan cultural şi religios în 

anul 1440 în Târgu Trotuş s-a făcut prima traducere a Bibliei în limba maghiară de către 

doi pastori husiţi din Ungaria care erau expulzaţi şi s-au stabilit în Târgu Trotuş. 

Localitatea Târgu Trotuş este cuprinsă aproape în toate rapoartele şi relaţiile care descriu 

situaţia Bisericilor Catolice din Moldova. Ca reşedinţă parohială, în secolele XV-XVII are în 

subordine toate comunităţile catolice din zona Trotuş Oituz şi Caşin însumând un număr 

de şase filiale. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, mutarea populaţiei către Târgu 

Ocna şi contopirea ţinutului Trotuşului cu cel al Bacăului au determinat scăderea 

numărului catolicilor. În această situaţie Trotuşul va rămâne o comunitate mică şi va fi o 
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filială a Parohiei Grozeşti (azi Oituz) timp de aproape 150 de ani, până la începutul 

secolului al XIX-lea când va deveni iarăşi un centru parohial puternic şi reşedinţa 

Protopopiatului de Trotuş. 

La Târgu Trotuş se pare că a fost construită prima biserică din zid, una din cele mai 

frumoase şi mai mari, de către Margareta Muşat, principesa Moldovei, bunica domnitorului 

Alexandru cel Bun (1375) despre care vor aminti toţi vizitatorii apostolici ai Moldovei în 

rapoartele lor până la sfârşitul secolului al XVII-lea, iar începând din anul 1696 se 

aminteşte de o altă biserică din lemn lângă actuala biserică. 

Din statisticile Bisericilor Catolice din Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se 

menţiona că biserica din lemn de la Târgu Trotuş a fost construită în anul 1816 şi apoi 

refăcută din cărămidă în anul 1844. În locul acestei biserici, pr. paroh Domenic della 

Posta, în anul 1885, va termina construirea bisericii actuale cu ajutoare băneşti primite de 

la Sfântul Scaun, iar în anul 1937, prin grija pr. paroh Alois Herciu se va clădi turnul 

clopotniţă actual. Numărul credincioşilor după terminarea bisericii va creşte rapid de la 400 

în anul 1885 la peste 700 de credincioşi în anul 1937. În sediul Parohiei Târgu Trotuş, din 

anul 1915 până în anul 1956 va funcţiona Decanatul de Trotuş, având în subordine patru 

parohii de pe Valea Oituzului, Trotuşului şi Tazlăului. Ca preoţi parohi şi decani în această 

perioadă au fost preoţii Iosif Giorgini, Vincentius Vella, Nazaren Cipolloni, Alois Herciu, 

Petru Lucaci, Felix Raffaelli, Anton Tălmăcel, Mihai Ghiuzan şi Gheorghe Patraşcu. 

Începând cu anul 1955 şi până în anul 1986 s-au dezmembrat un număr de şapte filiale din 

care cinci au devenit centre parohiale. În prezent, Parohia Târgu Trotuş are trei filiale în 

subordine (Caraclău, Glodosu şi Viişoara); parohia este încredinţată părinţilor franciscani, 

paroh fiind pr. Damian Pişta ajutat de pr. Ionel Cristian Diac, pr. Ioan Ghercă şi pr. 

pensionar Anton Dămoc. În cursul anului 2001, până la data de 1 noiembrie s-au oficiat 19 

căsătorii, 22 botezuri, 8 înmormântări şi 39 de copii au primit prima sfântă Împărtăşanie. 

Cultul Madonei de Lourdes 

Localitatea Târgu Trotuş este o localitate rurală din judeţul Bacău, situată între două oraşe 

semnificative ale ţării noastre, Oneşti şi Târgu Ocna, aproape de staţiunea Slănic 

Moldova, bucurându-se totodată de renumele celei mai vechi comunităţi de pe valea 

Trotuşului, păstrând şi astăzi frumoasele obiceiuri creştine mai ales devoţiunea către 

sfânta Fecioară Maria. Este o localitate unde convieţuiesc atât creştini de confesiune 

catolică, cât şi ortodoxă. 

Anul acesta, Târgu Trotuş sărbătoreşte două evenimente importante. La 25 septembrie 

s-au împlinit 120 de ani de la inaugurarea solemnă a cultului Madonei de Lourdes, iar la 6 

octombrie se împlinesc 600 de ani de la prima menţiune documentară a localităţii. 
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Localitatea Târgu Trotuş apare menţionată pentru prima dată în privilegiul comercial 

acordat de domnul Moldovei, Alexandru cel Bun negustorilor lioveni la 6 octombrie 1408, 

stabilind taxele vamale pentru diferite feluri de mărfuri, precum şi locurile unde aceşti 

negustori urmau să plătească respectivele taxe. În acest document se arată că negustorii 

lioveni care transportau postav la Braşov trebuiau să plătească "la vama principală în 

Suceava, de grivnă trei groşi, în Bacău de grivnă un gros şi jumătate, iar în Trotuş de 

grivnă un gros şi jumătate. Iar când se vor întoarce, de fiecare povară, la Trotuş, câte doi 

groşi...". Conform cercetărilor arheologice localitatea era mult mai veche. 

Dincolo de aceste date istorice se poate descoperi o bogată istorie pe care oamenii locului 

o duc în spate, cât şi o credinţă fermă care a rămas în sufletul lor în pofida diferitelor 

influenţe protestante care s-au perindat pe aceste meleaguri. În acest context istoric, un 

merit deosebit l-au avut misionarii franciscani care au vegheat ca flacăra credinţei să 

rămână mereu trează în conştiinţa credincioşilor. 

La nivelul stadiului actual al cercetărilor, rezultă că localităţile Brăila, Galaţi, Butea, 

Răchiteni şi Târgu Trotuş au fost primele care au inaugurat statui ale Madonei de Lourdes. 

După o lungă perioadă de pregătire pe care a desfăşurat-o parohul acestei comunităţi 

Domenico Della Posta a sosit şi fericita zi de 25 septembrie 1888, atunci când s-a sfinţit 

noua statuie a Maicii Domnului de la Lourdes şi în mod oficial se instaura cultul Madonei 

de Lourdes. 

La această sărbătoare au fost prezenţi credincioşi din Târgu Trotuş şi din satele învecinate 

Tuta, Oneşti, Slănic Moldova, Grozeşti, Satu Nou, Tiseşti, care erau filiale la acea dată, cât 

şi credincioşi din sate mai îndepărtate, precum Pustiana. 

Cu fast somptuos, la ora 10.30, episcopul Iosif Camilli şi-a făcut intrarea în biserică printre 

două şiruri de credincioşi îngenuncheaţi, unde a început celebrarea şi, însoţit de preoţi, s-a 

aşezat în faţa statuii Madonei de Lourdes. În momentul dezvelirii acesteia, a răsunat ca un 

tunet cântecul Fecioara la munte. La cuvântul de învăţătură, episcopul i-a îndemnat pe 

credincioşi să fie buni creştini, să practice legile lui Isus Cristos, aşa cum Biserica ne 

propune. Acesta este de altfel şi motivul apariţiilor sfintei Fecioare la Lourdes, unicul şi 

adevăratul motiv de bucurie pentru Dumnezeu şi pentru mântuire. 

După terminarea sfintei Liturghii, s-a făcut o procesiune solemnă prin localitate. 

Procesiunea s-a sfârşit cu recitarea rugăciunii de consfinţire către sfânta Fecioară Maria, 

s-a dat binecuvântarea cu preasfântul sacrament şi astfel la ora 14.20 s-a încheiat această 

sărbătoare despre care necatolicii spuneau că niciodată nu au mai văzut în aceste locuri 

ceva mai frumos şi mai evlavios. 

Ca un gest de recunoştinţă pentru toate harurile primite de la sfânta Fecioară Maria, 
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comunitatea din Târgu Trotuş s-a reunit în ziua de joi, 25 septembrie, la ora 10.30, într-o 

celebrare euharistică de mulţumire şi apoi s-a făcut o procesiune prin localitate cu statuia 

Madonei de Lourdes în compania cântecelor mariane şi a rugăciunii Rozariului. 

(Informaţiile istorice din acest articol au fost preluate din cartea Adu-ţi aminte, Marie, şi de 

România, de Dănuţ Doboş, Ed. Sapientia, 2005). 
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V. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE A COMUNEI TG. TROTUS 

 

5.1. Demografie 

5.1.1. Populaţia 

Primele izvoare care conţin informaţii de natura demografica cu privire la satele aflate in 

componenta actuala a comunei Tg. Trotus dateaza din secolul al XVIl-lea, mai precis de la 

mijlocul acestui veac.  

Cele mai vechi si mai importante surse statistice din perspectiva demografica pentru 

satele comunei Tg. Trotus sunt o serie de izvoare statistice ecleziastice, militare si civile. 

Dintre acestea cele mai importante sunt cele ecleziastice. Dintre cele militare se remarca 

recensământul fiscal operat de armata tarista in anul 1774, iar dintre cele civile 

recensămintele oficiale ale populaţiei, efectuate începând din secolul al XlX-lea: 1859 - 

1860, 1899, 1912, 1930,1941,1948,1956,1966,1977, 1992, 2002, 2011. 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistica Bacau, la nivelul lunii 

octombrie 2011 comuna Tg. Trotus figurează cu o populaţie stabila de 8152 locuitori, fiind 

a treia ca mărime dintre cele 85 de comune existente la nivelul judeţului Bacau, după 

comunele Dofteana si Sascut. Distribuţia teritoriala a locuitorilor comunei indica satul Tg. 

Trotus ca avand cel maî mare număr de locuitori, deţinând circa 68% din populaţia 

comunei. 

Comuna Tg. Trotus a înregistrat o involuţie începând cu anul 2011 (anul ultimului 

recensământ general al populaţiei) după ce, in perioada 1956-2002, modificările anuale 

ale populaţiei stabile au fost pozitive. Scăderea populaţiei comunei se înscrie in trendul 

invoIutiv general al întregului judeţ 

In acest context, a variat si densitatea locuitorilor, in anul 2011 s-a înregistrat o densitate 

demografica totala de 40,15 locuitori/km2, in scădere fata de anul 2002 când densitatea 

înregistrata a fost de 47,72 iocuitori/km2.  

Aceste valori se situează sub nivelul mediu al densităţii locuitorilor localităţilor rurale din 

judeţul Bacau (52,71 Iocuitori/km2), explicaţia fiind ponderea mare a terenurilor agricole si 

silvice in suprafaţa totala a comunei. 

Distribuţia pe sexe a populaţiei comunei arata o situaţie destul de echilibrata, cu o uşoara 

superioritate numerica a populaţiei masculine. 

In ceea ce priveşte structura etnica a populaţiei comunei, conform recensământului din 

anul 2011 aceasta este covârşitor romaneasca - 99,81 %, diferenţa fiind reprezentata de 

maghiari - 0,13 % si alte etnii - 0,06 %. 
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POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 
2015 pe grupe de varsta 

Ani Numar persoane 

2011 5760 

2012 5759 

2013 5764 

2014 5767 

2015 5742 

 

Nascuti vii pe judete si localitati 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

persoane persoane persoane persoane persoane 

Bacau 
TIRGU 
TROTUS 63 60 53 51 51 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

Sporul natural al populatiei rezidente pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Medii de 
rezidenta 

Macroregiuni, 
regiuni dezvoltare 
si judete 

Ani 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

persoane persoane persoane persoane 

Rural Bacau -1720 -1482 -1551 -1603 

 

Plecari cu resedinta pe judete si localitati 

Judete Localitati 

Ani 

1990 2011 2012 2013 2014 2015 

persoane persoane persoane persoane persoane persoane 

Bacau 
TIRGU 
TROTUS 192 40 41 39 45 42 

 

Populatie stabila Populatia stabila din 
gospodariile 
populatiei 

Numarul 
gospodarii 

Nr. mediu  
persoane 
pe 
gospodarie  

Numar 
cladiri 

din care: 

TOTA
L 

masculi
n 

feminin TOTAL masculi
n 

feminin Cladiri 
locuite 

4836 2476 2360 4836 2476 2360 1719 2.81 1847 1847 

 

Stabiliri de resedinta pe judete si localitati 

Judete Localitati 

Ani 

1990 2011 2012 2013 2014 2015 

persoane persoane persoane persoane persoane persoane 

Bacau 
TIRGU 
TROTUS 2 9 12 16 29 27 

 

5.1.2. Biodiversitatea 

Vegetaţia - in zona se întâlnesc păduri de fag, brad, molid, mesteacăn, plop. In număr 

redus apare si paltinul, ulmul de munte, teiul, carpenul. 
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Condiţiile micro-climatice din depresiunea Poiana Sarata-Harja impun inversiunea de 

vegetaţie prin apariţia unor zone de quercinee in zona fagului si rasinoaselor, 

predominând gorunul. Dintre speciile ierboase predomina vinarita, tataneasa, aliorul. 

Vegetaţia acvatica este alcatuita din plante specifice bălţilor (lîntita, ostratel de balta, 

troscot) sî plante de mlaştina (stuf, rogoz). 

Factorul uman a intervenit continuu in zona, in special in ultimii ani, modificând arealul 

pădurii. Padurea constituie o adevarata „fabrica de oxigen", retine precipitaţiile, contribuie 

la menţinerea unei umidităţi mai ridicate, favorizează scurgerea permanenta a râului Tg. 

Trotus si afluenţilor, împiedica accelerarea eroziunii solului. 

In trecut padurea era predominanta pe teritoriul comunei, insa in timp, odata cu extinderea 

terenurilor agricole, cu apariţia industriei forestiere, teritoriul aferent a scăzut din ce in ce 

mai mult. Despăduririle au determinat modificări de albii, alunecări de teren, ravenari pe 

mari suprafeţe, surpări de maluri, viituri etc. Pe teritoriul comunei Tg. Trotus au fost luate si 

o serie de masuri privind încetinirea urmărilor fenomenelor menţionate mai sus. Astfel, au 

avut loc împăduriri, lucrări hidrotehnice concretizate prin construirea unui mic lac de 

acumulare la Ferăstrău, regularizări de albii, etc. 

Fauna - fauna ce populează teritoriul comunei Tg. Trotus este una bogata si in acelaşi 

timp variata. Astfel, familia mamiferelor cuprinde: căpriorul, jderul, cerbul carpatin, pisica 

salbatica, rasul, vulpea, lupul, nevastuîca, bursucul. Lumea păsărilor este prezenta prin: 

coţofana, pitigoiul de bradet, corbul, ciocanitoarea pestriţa, bufnita, gaiţa, cucul, sitarul, 

cocosul de munte. Lumea acvatica populează si ea râul principal si afluenţii sai: păstrăvul, 

mreana, cleanul, molanul, racul de rau etc 

. 

5.2. Resurse antropice 

Valorile de patrimoniu cultural istoric ale comunei Tg. Trotus generează, alaturi de 

resursele naturale un important potenţial care poate fi valorificat din punct de vedere 

turistic. 

 

5.3. Calitatea factorilor de mediu 

5.3.1.  Calitatea aerului 

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, deoarece 

constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al acestora in mediul 

inconjurator. Poluanţii atmosferici se prezintă in toate stările de agregare, sunt de naturi 

diferite si pot coexista intr-o anumita zona. Aceştia pot afecta mediul atat pe termen scurt 

cat si pe termen lung, prin fenomene cum ar fi: ploile acide, smogul, efectul de sera, 
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degradarea stratului de ozon, etc.Realizarea monitorizării calitatii aerului alaturi de ceilalţi 

factori de mediu, se desfasoara in cadrul legal stabilit prin transpunerea la nivel national a 

cerinţelor din directivele europene, si regăsite in legislaţie, in planuri la nivel national si 

local, avand ca scop imbunatatirea condiţiilor de viata la toate nivelurile precum si 

asigurarea unei dezvoltări durabile. 

Calitatea aerului in judeţul Bacau este monitorizata prin măsurări continue in sistem 

automat prin trei statii amplasate in zone reprezentative ale judeţului (municipiul Bacau - 

zonele parc prefectura si cartier izvoare, municipiul Oneşti - cartierTCR), darsî prin 

măsurări in cadrul reţelei manuale de monitorizare a calitatii aerului. 

La nivel local, principalele elemente care exercita o influenta negativa asupra calitatii 

aerului sunt: 

✓ procesul tehnologic al SC OMV Petrom SA si al industriei de prelucrare a lemnului care 

generează emisii de noxe in aer; 

Traficul rutier-cele mai importante valori de trafic se înregistrează pe DN11 

Brasov - Bacau care traversează localitatea de la vest la est. Monitorizarea calitatii aerului 

ambiental la nivelul judeţului Bacau a permis identificarea următorilor poluanţi: 

Dioxidul de azot (NO2) si oxizii de azot (NOx) - provin in principal din arderea 

combustibililor solizi, lichizi si gazosi in diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, 

instituţionale si din transportul rutier. Rezultatele monitorizării NO2 pentru anul 2013 indica 

o concentraţie maxima orara zilnica de 45,95 pg/mc. Valoarea medie orara este mai mica 

decât valoarea de 200 pg/mc corespunzătoare valorii limita orara pentru protecţia sanatatii 

umane si respectiv, pragul de alerta pentru NO2 de 400 pg/mc. 

Dioxidul de sulf (SO2) - gaz puternic reactiv, provenit din arderea combustibililor fosili 

sulfurosi pentru producerea de energie electrica si termica si a combustibililor lichizi 

(motorina) in motoarele cu ardere interna ale autovehiculelor rutiere care poate afecta atat 

sanatatea oamenilor prin efecte asupra sistemului respirator cat si mediul in general 

(ecosisteme, 

construcţii, monumente) prin efectul de acidîfiere. In anul 2013, nu s-au înregistrat depăşiri 

ale valorii nivelului critic anual (20 pg/mc) si nici ale valoni pragului de alerta (concentraţia 

500 pg/m3 masurata timp de 3 ore consecutivj pentru dioxidului de sulf. 

Monoxidul de carbon (CO) - gaz extrem de toxic ce afecteaza capacitatea organismului 

de a retine oxigenul; provine de la funcţionarea sistemelor centralizate si individuale de 

încălzire sî mai ales din arderi in aer liber (arderea miriştilor, deşeurilor, incendii etc.). 

Concentraţiile de CO din aerul inconjurator se evalueaza folosind valoarea limita pentru 

protecţia sanatatii umane (10 mg/mc). La nivelul anului 2013, valorile maxime zilnice ale 
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mediilor concentraţiilor pe 8 ore, s-au situat mult sub valoarea de 10 mg/mc, cea mai 

ridicata valoare 4,39 pg/mc inregistrandu-se in luna noiembrie. 

Benzenul (C6H6) - provine in principal din traficul rutier si din depozitarea, 

incarcarea/descarcarea benzinei (depozite, terminale, statii de distribuţie carburanţi), darsi 

din arderea combustibililor fosili, a lemnului si deşeurilor lemnoase, controlata sau in aer 

liber. Conform datelor disponibile, la nivelul anului 2013 a fost înregistrata o valoare medie 

anuala de 0,83 pg/mc, situata sub valoarea limita anuala pentru protecţia sanatatii umane 

de 5 pg/mc. 

Ozonul (O3) - se formează sub influenta radiaţiilor ultraviolete, prin reacţii fotochimice in 

lanţ intre o serie de poluanţi; este deosebit de toxic, avand o acţiune puternic iritanta 

asupra cailor respiratorii, ochilor si potenţial cancerigen. In anul 2013, nici o concentraţie 

medie orara nu a atins sau depăşit pragurile de informare sau de alerta (180 pg/mc, medie 

orara si respectiv 240 pg/mc, medie orara), insa au fost înregistrate 9 depăşiri ale valorii 

tînta pentru protecţia sanatatii umane (120 pg/mc), stabilita prin Legea nr. 104/2011. 

Metalele grele - sunt emise in atmosfera ca rezultat al diferitelor procese de combustie. 

Metalele grele monitorizate in anul 2013 au fost plumbul (Pb), cadmiul (Cd), nichelul (Ni) si 

arsenul (As). La niciunul dintre acestea nu s-au semnalat depăşiri ale valorii limita (Pb), 

respectiv valorilor tinta (Cd ,Ni si As) anuale. 

 5.3.2.  Calitatea solului 

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule 

minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care 

îndeplineşte multe funcţii si este vital pentru activitatile umane sî pentru supravieţuirea 

ecosistemelor. 

Principalii factori de presiune asupra calitatii solurilor, inclusiv la nivelul localităţii Tg. 

Trotus sunt: 

 ingrasamintele chimice - in vederea realizării unor producţii cantitative si calitative 

superioare, producătorii agricoli locali executa lucrări de fertilizare a terenurilor, utilizând 

atat îngrăşăminte organice cat si chimice. Conform datelor disponibile, in prezent nu exista 

pericolul de supradozare a solurilor; 

 produsele pentru protecţia plantelor - deşi insecticidele, fungicidele, 

erbicidele sunt utilizate de producătorii agricolul locali, nu se poate aprecia ca in arealul 

vizat, prin aplicarea acestor tratamente se intervine agresiv asupra  

 solurilor ezidurile zootehnice - depozitarea dejecţiilor animale pe sol sau administrarea 

acestora in agricultura in exces fata de necesarul de nutrienti sau in mod incorect conduce 

la poluarea solului cu nitrati, fosfaţi, poate conduce de asemenenea la poluarea pânzei 
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freatice; 

 dezastrele naturale - inundaţii - la nivelul satelor Tg. Trotus si au fost executate o serie 

de lucrări în vederea diminuării riscurilor de inundaţii provocate de râul Tg. Trotus. 

Amenajările efectuate nu au generat impact negativ asupra solului si au condus la 

stoparea erodării malurilor sî reducerea riscului de alunecări de teren; 

 activitatile industriale - activitatea desfasurata de unii agenţi economici locali 

generează efecte negative asupra solului. O sursa de poluare este reprezentata de SC 

OMV Petrom SA, activitatea acestei unitati fiind diminuata in ultima perioada deoarece nu 

s-au mai executat foraje noi, extragandu-se doar ţiţeiul din forajele existente; 

 depozitarea deşeurilor - o potenţiala ameninţare la adresa calitatii solului este 

reprezentanta de depozitarea necontrolata a deşeurilor de construcţii, menajere, 

industriale. 

5.3.3. Calitatea apei 

Apa reprezintă o resursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, de aceea este 

tratata ca un patrimoniu natural care trebuie protejat si aparat. 

Cadrul legislativ pentru gestionarea durabila a resurselor de apa este asigurat prin Legea 

Apelor nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare. 

Strategia si politica naţionala în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea 

unei politici de gospodărire durabila a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativa si 

calitativa a apelor, apararea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum sî 

valorificarea potenţialului apelor in raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii si in 

acord cu directivele europene in domeniul apelor. 

In judeţul Bacau, calitatea apelor de suprafaţa si a apelor subterane este controlata si 

monitorizata de A.N. "Apele Romane" - Administraţia Bazinala de Apa „Şiret" Bacau. 

Calitatea apei subterane este monitorizata si de către societăţile economice pentru 

indicatorii specifici activitatilor acestora. 

Resursele de apa ale judeţului Bacau sunt constituite din apele de suprafaţa - râuri 

interioare, lacuri naturale si artificiale si intr-o măsură mai mica, din apele subterane. Deşi 

resursele de suprafaţa reprezintă preponderent resursa cea mai reprezentativa, totuşi 

procentul de utilizabilitate al apei subterane 82,3% este cu mult superior celui din apa de 

suprafaţa 35,8%. Aceasta se datoreaza in principal lipsei sistemelor centralizate de 

alimentare cu apa din multe comune/sate ale judeţului. 

A. Ape de suprafata 

Teritoriul comunei Tg. Trotus este traversat de râul Trotus, acesta colectând toate 

cursurile de apa minore care strabat teritoriul analizat. 
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Starea ecologica si chimica a râului Tg. Trotus a fost evaluata in conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 161/2006, pentru aprobarea Normativului privind clasificarea 

calitatii apelor de suprafaţa in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa, prin 

activîtatî de monitorizare a unei singure secţiuni de control, Tg. Trotus - amonte Oneşti cu 

tipurile de programe: S (program de supraveghere), ZV (program pentru zone vulnerabile), 

IH (program pentru ihtiofauna). 

Evaluarea stării ecologice a corpului de apa 

o. Elemente biologice 

Evaluarea biologica a acestui corp de apa s-a făcut in funcţie de fitobentos si 

macronevertebrate, el avand o stare finala buna (B). 

b. Elemente fizico - chimice 

Evaluarea stării corpului de apa pe baza elementelor fizico - chimice suport a evidenţiat o 

stare moderata a corpului de apa (M) determinata de grupele de indicatori: condiţii de 

oxigenare (CBOs), condiţii de salinitate (conductivitate) si nutrienti (N-NO3). 

c. Poluanţi specifici 

Evaluarea stării corpului de apa pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare buna a 

corpului de apa (B). 

Evaluarea stării chimice a corpului de apa - râul Tg. Trotus a înregistrat in anul 2013 o 

stare chimica buna. 

B. Ape subterane 

In anul 2013, evaluarea stării chimice a apelor subterane din judeţul Bacau (corpul de apa 

ROGWSI03), s-a realizat pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice din forajele 

hidrogeologice după cum urmeaza: Comanesti F4, Ştefan cel Mare F2, Targu Ocna F3, 

Oneşti F5, Tg. Trotus F2, Comatei F2, Racaciuni F4, Helegiu F2, Bacau/Furnicari F3, 

Galbeni F3R, Gheraesti/ Saucesti F5, Buhusi F8, Filipesti F5, Fantanele F5, Gheraesti F2, 

Darmanesti F2. 

In urma analizelor, s-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag la următorii indicatori: 

S Sulfaţi (S042+) mg/l: Targu Ocna F3 = 273,6; 

S Amoniu (NH/) mg/l: Ştefan cel Mare F2 = 47,45; Racaciunî: F4 = 4,429 si 

5,396; Galbeni F3R = 11,56 si 13,38; 

S Cloruri (Ct) mg/l: Targu Ocna F3 = 879; Tg. Trotus: F2 = 264,1; Helegiu F2 = 457,2; 

Bacau Furnicari F3 = 282,1; 

✓ Nitrati (NO3 (mg/l): Comanesti F4 = 201,7; Targu Ocna F3 = 59,04; Tg. Trotus F4 

= 55,39; 

S Fosfaţi (PO43) mg/l: Comanesti F4 = 0,996; Targu Ocna F3 = 0,983. 
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Corpul de apa subterana ROGWSI03 se caracterizează printr-un fond natural 

bicarbonato-sulfato-cloro-sodîc. In acest corp de apa subterana funcţionează un număr 

mare de alimentari cu apa potabila pentru localitati mari si mici. Depăşirile înregistrate au 

reprezentat un procent foarte mic fata de numărul punctelor de monitorizare situate in 

acest corp de apa si sunt considerate depăşiri izolate (locale). 

Având in vedere aceste considerente, corpul de apa subterana ROGWSI03, s- a încadrat, 

la nivelul anului 2013, in stare chimica buna. 

 

5.4. Gestionarea deseurilor 

In ultimii ani, cantitatile de deşeuri menajere si similare acestora au fost si sunt in 

continuare proplema principala de mediu cu care se confrunta administraţiile locale, 

neexsistand centre de depozitare adecvate normelor, cantitatea de deşeuri fiind in 

continua creştere. 

In prezent, in comuna Tg. Trotus serviciul de salubritate este prestat de o societate 

particulara specializata in domeniu, care asigura servicii de colectare, transport si 

depozitare a deşeurilor menajere. întrucât la nivelul localităţii, nu sunt amenajate statii de 

transfer si/sau gropi ecologice. 

Comuna Tg. Trotus este membra a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Salubirzare Bacau- ADIS Bacau ce s-a constituit in scopul înfiinţării, organizării, 

reglementarii, exploatării, monitorizării si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare 

din judeţ. Asociaţia a obtinut finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Mediu in 

valoare totala de 183.692.760 lei din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 

Bugetul de stat 134.234.156 lei, prin proiectul "Sistem integrat de management al 

deşeurilor in Judeţul Bacau" care urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

 imbunatatîrea si extinderea colectării si transportului deşeurilor la nivelul integului judeţ; 

 optimizarea transportului deşeurilor reziduale; 

 extinderea sistemului de colectare separata a deşeurilor reciclabile, astfel incat tintele 

privind deseurile de ambalaje sa fie îndeplinite; 

 extinderea sistemului de colectare separata a deşeurilor biodegradabile; 

 implementarea compostării individuale a deşeurilor biodegradabile in zonele rurale; 

 promovarea valorificării energetice si materiale a deşeurilor; 

 reducerea cantitatîi de deşeuri biodegradabile depozitate. 

Complexul de gestionare a deşeurilor din municipiul Oneşti ce cuprinde cele trei statii 

(sortare, compostare, transfer) ocupa o suprafaţa de 39.600 mp, si va deservi locuitorii din 

municipiul Oneşti, oraşele Tg. Ocna, Slanic Moldova si Darmanesti si 16 comune 
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învecinate, printre care si comuna Tg. Trotus, astfel: 

- Statia de transfer Oneşti cu o capacitate de 35.000 tone/an, este proiectata sa 

servească la eficientizarea transportului deşeurilor reziduale din zona de colectare pana la 

depozitul conform Bacau. Capacitatea maxima proiectata este de 167 tone/zi. Transportul 

containerlor de 30 mc din dotarea statiei de transfer, va fi asigurat de 11 autovehicule 

pentru transport containere de 30 mc, care vor efectua 

un număr de 10 transporturi pe zi. 

- Statia de sortare Oneşti are o capacitate de 14.000 tone/an, unde se separa deşeuri le 

provenite din colectarea selectiva pe tip de material, in vederea reciclării. Capacitatea 

medie zilnica a statiei de sortare va fi de 46 tone/zi, cantitatea de deşeuri reciclabile 35 

tone/zi. In statia de sortare nu vor ajunge decât deseurile colectate separat: deşeuri hârtie 

si carton, deşeuri metalice, deşeuri din plastic si sticla. 

- Statia de compostare Oneşti cu o capacitate de 8.500 tone, va deservi 35 de localitati 

din partea de vest a judeţului. Deseurile biodegradabile care vor fi compostate sunt 

deşeuri menajere biodegradabile colectate separat, deseurile verzi din parcuri si grădini, 

deşeuri biodegradabile dîn pieţe, cantine, restaurante si alte tipuri de deşeuri asimilate 

celor biodegradabile. Capacitatea medie zilnica a zonei de compostare este de 27 tone/zi. 

In perioada următoare, serviciul de salubrizare va fi prestat de catre un operator unic pe 

judeţ - SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA care va colecta si transporta deseurile 

din 65 de localitati ale judeţului Bacau pe o perioada de 8 ani. 

Pentru asigurarea colectării selective, in comuna Tg. Trotus au fost construite 39 de 

puncte de colectare selectiva a deşeurilor care urmeaza a fi dotate prin proiect cu 3 

recipienti de colectare: 1 recipient pentru deseurile de hârtie si carton, 1 recipient pentru 

deseurile de plastic si metale si 1 recipient pentru deseurile de sticla. 

In ceea ce priveşte colectarea deşeurilor stradale, conform Planului regional de gestionare 

a deşeurilor, cat si PNGD, deseurile stradale trebuie gestionate direct de autoritatea locala 

sau delegate unui operator privat Acestea trebuie colectate si transportate la staţiile de 

transfer sau direct la depozit. Din pacate, in comuna nu au fost montate pana in prezent 

coşuri de gunoi stradale, deşi se poate observa necesitatea acestora, mai ales in preajma 

instituţiilor si autoritatilor publice. 

Deseurile din echipamente electrice si electronice se colectează de catre Asociaţia 

Romana pentru Reciclare - RoRec, care are un centru de colectare in comuna si primeşte 

toate tipurile de deşeuri electrice (orice se baga in priza sau funcţionează pe baterii). De 

asemenea, la nivelul instituţiilor si şcolilor din comuna au fost organizate puncte de 

colectare a deşeurilor mici, a becurilor si bateriilor, din raţiuni ce tin de protecţia mediului 
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înconjurător, de riscul pe care il prezintă potenţialul lor toxic, precum si de protejarea 

resurselor naturale ale pământului. In marea lor majoritate, acestea sunt constituite din 

componente ce conţin materiale ce pot fi recuperate si reintroduse in industrie, ca materii 

prime secundare, pentru a preveni exploatarea iraţionala a resurselor primare. 

 

5.5.  Gradul de utilizare a resurselor regenerabile 

Pentru Romania, Anexa I a Directivei 2009/28/EC prevede ca, in anul 2020, ponderea 

energiei dîn surse regenerabile in consumul final brut de energie sa fie de 24%. Din 

analiza potenţialului energetic al surselor regenerabile de energie rezulta ca, pentru 

atingerea tinteî stabilite pentru 2020, Romania va trebui sa valorifice 63.5% din potenţialul 

total al surselor regenerabile de energie de care dispune. 

In acest context, la nivel naţional, regional si local se impune intensificarea demersurilor 

necesare pentru promovarea unor investiţii in valorificarea surselor de energie primara 

care prezintă un potenţial deosebit si oferă totodată avantaje semnificative sub raportul 

conservării resurselor si a mediului înconjurător. 

Principalele surse de energie regenerabile si neconventionale sunt: 

✓ energia radiaţiei solare (energie solara); 

✓ energia hidraulica a acumulărilor de apa, exploatata în amenajari hidrotehnice 

denumite microhidrocentrale si centrale hidro mici, cu putere instalata de maximum 10MW 

si care nu fac parte din amenajari hidroenergetice complexe; 

S energia geotermala; 

S energia eoliana; 

✓ energia conţinuta in masa lemnoasa si in alte materii vegetale care formează 

împreuna categoria combustibilului solid, denumita biomasa; 

✓ energia conţinuta in produse secundare gazoase obţinute prin fermentare din materii 

reziduale organice, alcătuind categoria de combustibil gazos, denumita biogaz; 

O analiza a gradului de utilizare a diverselor tipuri de surse de energie neconventionala la 

nivelul localităţii Tg. Trotus permite relevarea următoarelor aspecte: 

5.5.1. Biomasa 

Potenţialul privind energia obtinuta din biomasa (in special cea rezultata din domeniul 

silviculturii si industriei lemnului) este apreciabil si a fost si este din ce in ce mai mult 

valorificat pentru obţinerea agentului termic (industrial si pentru încălzirea rezidenţiala), 

dar si pentru producerea de combustibili neconventionali (brichete/peleti de rumeguş). In 

prezent, la nivelul localităţii, nu sunt utilizate formele alternative de valorificare energetica 

a biomasei: arderea prin piroliza, cu generare de singaz, fermentarea, cu generare de 
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biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3- CH2-OH), degradarea enzimatica a biomasei cu 

obţinere de etanol sau biodiesel, etc. 

5.5.2. Energia solara 

In prezent, la nivel local, utilizarea energiei solare se regăseşte la asigurarea apei calde 

menajere si, in unele cazuri, in vederea asigurării agentului termic in locuinţele individuale. 

In majoritatea cazurilor, soluţia este utilizata in paralel cu centrale termice clasice, cu 

ardere pe gaz sau combustibili solizi, ca metoda de diminuarea costurilor. 

La nivelul clădirilor publice din localitatea Tg. Trotus, nu sunt utilizate panouri solare, in 

pofida faptului ca, datorita condiţiilor climatice specifice, un captator solar-termic 

funcţionează, in condiţii normale de siguranţa, pe perioada martie - octombrie, cu un 

randament de 40 - 90%. 

In ceea ce priveşte utilizarea tehnlologiilor de baza pentru producerea de electricitate din 

energie solara (celulele fotovoltaice si tehnologiile termoelectrice solare care capteaza 

energia solara si o folosesc pentru a produce abur), acestea se regăsesc mai ales la 

nivelul locuinţelor temporare (case de vacanta). 

5.5.3. Energia geotermala 

Datorita costurilor relativ ridicate pe care le implica aceasta tehnologie, utilizarea pompelor 

de căldură de diferite tipuri (a pa-a pa, sol-apa, etc.) este inexistenta la nivelul localităţii Tg. 

Trotus. 

5.5.4. Energia eoliana 

Costurile ridicate pe care le implica aceasta soluţie, face ca energia eoliana sa fie puţin 

valorificata la nivelul localităţii. In comuna, nu exista societăţi care au ca obiect de 

activitate producerea de energie eoliana, deşi aceasta este sursa de energie cu cea mai 

rapida dezvoltare la nivel mondial. 

5.5.5. Potenţialul hidroenergetic 

In afara râului Trotus (care prezintă posibilităţi reduse de amenajare in zona), reţeaua 

hidrografica a localitatiî Tg. Trotus nu cuprinde cursuri de apa al căror potenţial sa poata fi 

valorificat prin amplasarea unor microhidrocentrale. 

Sintetizând aspectele anterior prezentate, se remarca faptul ca la nivelul comunei, 

resursele regenerabile de energie sunt inca insuficient valorificate, chiar daca unele 

prezintă potenţial (in special energia solara si biomasa), nefiînd înregistrate investiţii de 

anvergura realizate de autoritatile publice si de agenţii economici în acest domeniu. 

Orice comuna trebuie sa asimileze, sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste 

dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce Ia o activitate administrativa 

haoticã, in cadrul cäreia se pot rata oportunitati  se consumã irationaI resurse pretioase.   
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5.6. Analiza swot a comunei Tg. Trotus 

Experiena intenationaIa  a aràtat  ca proiectele  programele operationaIe funcioneaza cel 

mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent,  cand existã o coordonare Ia nivel 

strategic. 

Procesul de planificare strategica a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunitãtii pe o perioada de 5 ani. Etapele metodologice principale au fost urmãtoarele:  

 realizarea unei analize preliminare, 

 stabilirea viziunii asupra dezvoltãrii strategice a comunitatii,  

 analiza sectorialã a domeniilor strategice principale articularea documentului 

strategic. 

Principiile care au stat Ia baza PPS au fost asigurarea validitãtii stiintifice, implicarea 

cornunitãtii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si  continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, insã, planificarea strategicã trebuie insotita de promovarea, Ia nivelul 

administratiei publice, a unui management strategic integrat, Ia toate nivelurile, capabil sa 

identifice  sa speculeze oportunitatiIe aparute In beneficiul comunitatii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analizã a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitãti), Threats 

(riscuri). Pentru a avea certitudine ca politicile programele existente corespund 

necesitãtilor de dezvoltare a comunei Targu Trotus in cadrul limitärilor impuse de 

resursele locale disponibile  pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeanã 

sustine politica de dezvoltare regionalã s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare 

localã pentru perioada 2015-2020. 

Punctele forte si  cele slabe sunt legate de comunã si de strategiile acesteia, de modul 

cum se compara cu concurena.  

Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performanteIe acesteia, produsele 

cheie si pietele strategice. Analiza  SWOT permite concentrarea  atentiei  asupra zonelor  

cheie si realizarea  de  prezumtii (presupuneri) in zonele asupra cãrora existã cunostinte 

mai putin detaliate.  

 

5.6.1 Analiza swot - social 

Serviciile sociale  sunt definite ca reprezentand ansamblul de mãsuri si actiuni realizate 

pentru a raspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii 

unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei protectiei persoanei, pentru 

prevenirea marginalizãrii si excluziunii sociale promovarea incluziunii sociale. Serviciile 
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sociale sunt asigurate de catre autoritatile administraiei publice locale, precum si de 

persoane fizice sau persoane juridice publice sau private, in condiiiIe actelor normative in 

vigoare. 

Rolul administratiei locale este de a asigura acordarea asistentei sociale prin dezvoltarea 

sau infiinarea de servicii proprii, institutii de asistenã socialã, servicii pilot sau prin 

concesionarea de servicii sociale specializate. 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenta infrastructurii pentru educatie si 
culte 

Dezechilibru ocupational intre sexe 

Grad ridicat al absolventilor de nivel 
gimnazial 

Parasirea voluntara a comunei de catre 
tinerii casatoriti sau cu studii 

Relatii etnice bune la nivelul populatiei 
locale 

Imbatranirea populatiei 

Grad inalt de alfabetizare Migrarea catre zonele urbane a fortei de 
munca calificata 

Existenta unei biblioteci comunale Nevalorificarea optima a resurselor 
comunei 

Existenta unor centre sociale specializate in 
ingrijirea batranilor 

Lipsa organizatiilor ne-guvernamentale la 
nivelul comunei in plan social si cultural 

Posibilitatea accesarii fondurilor structurale Nivel scazut al veniturilor locuitorilor 

 

5.6.2. Analiza swot – economie locala 

Dezvoltarea economica localä este un concept larg reprezinta acel proces de unire   

combinare a eforturilor reprezentantilor tuturor sectoarelor - guvernamenlal, al mediului de 

ataceri  al societatii civile cu scopul creãrii unor conditii favorabile pentru creterea 

economica, crearea noilor locuri de muncä,  Aceste eforturi se necesitã a fi orientate in 

final spre un scop unic cresterea bunastarii populatiei. 

Definind dezvottarea economica localã ca un proces ce serveste intereselor populatiei 

locale, in care actoril locali autoritãti locale, imbunatalesc folosirea resurselor locale in 

scopul bunastarii comunitatii, actiunile legate de acest  domeniu  se refera Ia ridicarea  

veniturilor locale, combaterea somajului, imbunatätirea veniturilor publice, a infrastructurii 

si a mediului rural. 

Propuneri si masuri privind functiile economice, preväd in acest sens urrnätoarele actiuni 

necesare: 

 

Industria 

a) Relansarea activitãtilor industriale: 

Incurajarea dezvoltarii sectorului de intreprinderi mici si rnijlocii prin:  

 Crearea unui sistem informational adecvat prornovarii IMM. 
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 Eliminarea barierelor birocratice in dezvoltarea intreprinderilor particulare 

 Sprijinirea proiectelor menite sa incurajeze dezvoltarea zonelor neindustriale; 

b) Diversificarea activitàtilor industriale: 

c) Stirnularea relansãrii metesugurilor tradionaIe: 

Incurajarea practicãr  mesteugurii’or prin acordarea de faciiitãti diverse popua(iei din 

iocalitatile in care resursele materiale Si cele umane sunt disponibile; 

 

Agricultura 

a) Organizarea si dezvoltarea agriculturii pe baze durabile: 

 relansarea si dezvoltarea sectoarelor agroalimentare 

 finalizarea  actiunii legate de punerea in posesie  a proprietarilor  de teren Si de emitere 

a titLurilor de proorietate 

 promovarea unor noi forme asociative pnvind spnjinul social acordat de stat agentilor 

economici privati din agricultura si societãtilor comerciale cu profil de industrializare a 

materlilor prime; 

 promovarea unor forme de asociere a producãtonlor particulari.  

b) Dezvoltarea productiei vegetale, indeosebi Ia cultunle cu mare favorabilitate: 

 mentinerea in linii generale a suprafeelor cultivate in ultimil 4-5 ani cu uoare cresteri Ia 

suprafeele ocupate cu grau, orz, porumb, sfecla de zahar, cartofi, legume;  

 realizarea  unor producii superioare Ia principalele culturi care sã corespundã 

potenialului natural si amenajat al suprafeei arabile; 

c) Revitalizare sectorului zootehnic, indeosebi Ia ovine, bovine, vaci de lapte; 

d) Prevenirea unor forme de degradare a fondului funciar agricol prin lucranle masurile de 

ameliorare:  

 Amenajãri antierozionale asociate cu Iucran de delimitare a excesului de umiditate de 

pantã; 

 Amenajarea terenurilor cu alunecãri; 

 Lucrãri de agrozootehnica antierozionalã;  

 Indiguiri si regularizan ale cursurilor de ape; 

 Perdele de protecie sau Impadunri; 

e) Crearea si dezvoltarea unui sector de servicii in locaIitãile rurale: 

 protectia plantelor pnn dotarea centrelor cu maini si aparatura adecvatã tratamentelor 

fitosanitare, care sã asigure aprovizionarea cu produse chimice; 

f) Revitalizarea patrimoniului pomicol existent siinflinlarea de plantatii noi; 
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Silvicultura  

a) Imbunatãrea zonârii funcionaIe a padurilor; 

b) Reconstructia ecologica a padurilor aflate in evidentã stare de declin; 

c) Creterea gradului de accesibilitate si de dotare a pâdurilor prin: 

 Extinderea retelei de drumun forestiere; 

d) Normalizarea structuhi pãdunlor pe clase de varsta prim: 

 Respectarea cu strictee a volumului de masa lemnoasa exploatatã anual: 

e) Intensificarea actiunilor de protece a fondului forestier: 

 Masuri de combatere a poluarii industriale in atmosferã pe sol;  

 Mãsuri de preveniresi combatere a bolilor dãunatorilor; 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenta pe teritoriul comunei de operatori 
economici profilati pe comert, productie si 
constructii 

Folosirea de tehnologii invechite in 
agricultura duce la scaderea productivitatii 

Producatori agricoli arendasi Suprafete agricole lasate neexploatate 

Potential ridicat agro-turistic la zonei Inexistenta retelelor de colectare a 
produselor agricole 

Apropierea de municipiul Onesti, cu 
posibilitaea relocarii unor spatii de productie 

Costuri ridicate pentru retehnoloogizarea 
agriculturii 

Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a 
infrastructurii 

Inflexibilitatea micilor agricultori la cerintele 
pietei 

Existenta unor programe de dezvoltare a 
micilor agricultori 

Necomasarea in timp util a suprafetelor 
agricole 
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5.6.3. Analiza swot – Educatie si cultura 

Strategia guvernamentala in domeniul educatiei in mediul rural acoperá o serie de directii 

de lucru, care  pot sta Ia baza unei in acest domeniu Ia nivel local, dupã curn urmeazä: 

 reabilitarea scolilor din mediul rural, construca de noi scoli si dotarea lor cu utilitáti prin 

abocalii de Ia bugetul de stat, in sistem de cofinantare Cu contributia utoritãtilor 

administraei  publice locale 

 alocarea distinctä, anual, pentru reabilitarea scoIilor si constructii scolare in rnediul rural 

 dotarea scolilor cu materiale didactice si echipamente intormatice destinate procesului 

didactic (calculatoare. softuri educationale. echipamente multimedia); 

 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenta unui numar corespunzator de 
scoli pe teritoriul comunei 

Inexistenta de spatii adecvate pentru 
desfaurarea de activitati culturale 

Existenta unui numar corespunzator de 
gradinite 

Schimbari dese ale sistemului de 
invatamant si a programelor scolare 

Prezenta internetului in scoli Lipsa unei surse de informare la nivel local 

Dotarea adecvata a salilor de clasa pentru 
desfasurarea orelor 

Nivelul de salarizare scazut in ramura 
invatamant 

Existenta unei biblioteci comunale Natalitate redusa 

Scolile sunt dotate cu laboratoare de 
specialitate 

Interes scazut pentru cadrele didactice de 
profesare in mediul rural 

Colaborare buna intre conducerea scolilor 
si administratia locala 

 

Accesarea de fonduri structurale pentru 
modernizarea  scolilor 

 

 

5.6.4. Analiza swot – Infrastructura 

Prograrnele din infrastruclura rurala sunt o dovadã a liniei do deivoltare pentru atingerea 

conditiilor de locuire conform cerintelor europene la noi in tarä, dar care, din lipsa surselor 

de finantare. nu a putut sa se dezvolte In ritmul cerut de necesitätile reale ale loCuitorilor. 

In principal, aceste programe vizeaza alirnentarea cu apã a satelor in sistem centralizat, 

constructa de sisteme de canalizare si epurare a apei, tratarea apelor uzate. crearea. 

modemizarea, dupà caz, de platforme pentru deseuri. imbunatatirea drumurilor rutiere de 

acces prin pietruire. reabilitare, asfaltare. construirea. extinderea sau rriodernizarea de 

poduri, podete sau punti  pietonale si dezvoltarea unor baze sportive din spatiul rural. 

Puncte tari Puncte slabe 
Existenta alimentarii cu apa potabila in 
satele comunei 

Lipsa retelei de canalizare in unele sate 

Toate gospodariile au acces la 
alimenntarea cu energie electrica 

Lipsa retea de alimentare cu gaze naturale 
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Exista retea de iluminat public Ulitele nu sunt asfaltate in mare parte 

Exista acces la reteaua feroviara Santurile si rigolele necesare scurgerii 
apei pluviale sunt insuficiente 

Exista acces partial la canalizare Lipsa trotuare pietonale 

 

Analiza swot – Mediu inconjurator 

Principille de actiune in domeniul mediului inconjuralor  sunt cele prevãzute de legislatia in 

vigoare (Legea nr. 265 /2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.195/2005 

privind protectia rnediuiui). dar principiile generale obiectivele prioritare identificate in 

Planul NaionaI de Actiune pentru Mediu, Strategia  Nationala  pentru Dezvoltare Durabilã, 

Planul National de Dezvoltare, precum si principiile democratice indispensabile 

prezentului. 

Cerintele care trebuie avute in vedere Ia elaborarea politicilor de mediu, se pot referi Ia: 

rezolvarea  problernelor  de mediu al  localitätilor comunei prin implementarea  unor actiuni 

concrete eficiente: 

 stabilirea prioritatiIor de actiune in dorneniul mediului in conforrnitate cu necesitatile 

comunitätii; 

 intãrirea cooperärii institutionale,  promovarea parteneriatului cu cetatenii; 

 cresterea capacitatii autoritätii locale in gestionarea si implementarea programelor 

respectarea reglementarilor nationale In domeniul mediului. 

Cadrul legislativ este asigurat de actele normative existente in legislatia României, acte 

prin care s-au transpus directivele Uniunii Europene in privinta protectiei  mediului. De 

asemenea, trebuie avute in vedere angajamentele asumate de tara noastra prin capitolul 

22 al documentului de pozitie pentru aderarea Romaniei Ia Uniunea Europeaná. 

Puncte tari Puncte slabe 
Calitatea aerului, la nivelul localităţii, se 
incadreaza in limitele admise pentru 
indicatorii monitorizaţi; 

Poluare fonica si atmosferica de-a lungul 
arterelor rutiere si in special a DN11; 
 

Nu exista cazuri majore de contaminare a 
solurilor si subsolului la nivelul localitatiî; 

Situarea localitatiî in zona vulnerabila la 
nitrati; 

La nivel local, nu sunt înregistrate societăţi 
comerciale a căror activitate economica sa 
genereze poluarea semnificativa a 
atmosferei sî solului 

Cantitatea ridicata de deşeuri a căror 
depozitare neconforma afecteaza 
calitatea mediului; 

 

Existenta la nivelul comunei a unui fond 
forestier privat 

Lipsa unui sistem de colectare selectiva a 
deşeurilor; 

Existenta la nivel de comuna a retelei de 
alimentare cu apa 

Lipsa de educaţie a populaţiei in ceea ce 
priveşte protejarea mediului înconjurător; 

 Lipsa canalizarii in unele zone din satele 
comunei 
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Partea a ll a - STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

 

I. VIZIUNE DE DEZVOLTARE 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Tg. Trotus a fost 

evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, evaluare care a 

permis analiza in detaliu a tuturor aspectelor pozitive si negative ale comunei. 

Scopul final al acestei evaluări este atat formularea obiectivelor strategice ale comunei Tg. 

Trotus pe termen lung, cat si stabilirea direcţiilor de dezvoltare in vederea atingerii 

obiectivelor stabilite. Strategia de dezvoltare durabila este un document de planificare, 

destinat sa orienteze utilizarea resurselor si valorificarea oportunităţilor din mediul socio- 

economic catre scopul dezvoltării durabile a comunei. 

Conceptul de dezvoltare durabila desemnează totalitatea formelor si metodelor de 

dezvoltare socio-economica, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci si pe termen lung, al 

căror fundament il reprezintă in primul rând asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme 

socio-economice si elementele capitalului natural. Cea mai cunoscuta definiţie a 

dezvoltării durabile este cu siguranţa cea data de Comisia Mondiala pentru Mediu si 

Dezvoltare (WCED) in raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut si sub numele de 

Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea 

nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-si satisface 

propriile nevoi". Totodată, strategia de dezvoltare locala reprezintă un instrument ce 

permite adaptarea si reacţia la condiţiile cadru in schimbare. Strategia este in acelaşi timp 

premisa pentru accesarea mijloacelor de finanţare, in acest scop fiind necesara o 

prioritizare a proiectelor de dezvoltare ale localităţii Tg. Trotus. 

Asigurarea egalltatii de sanse este un principiu al strategiei si el va fi respectat prin 

implementarea ei. Proiectele de dezvoltare vor prevedea in mod obligatoriu facilitaţi pentru 

persoanele cu dizabîlitati. Se va urmări utilizarea optima a resurselor umane ale localităţii, 

prin susţinerea masurilor de califi ca re/re- calificare profesionala specifica si prin 

susţinerea activitatilor economice care pot utiliza aceste resurse umane; se va atinge un 

dublu scop: al inserţiei pe piaţa muncii si al realizării incluziunii sociale. 

In vederea creşterii nivelului de trai, persoanele interdievate au susţinut necesitatea 

efectuării unor investiţii in domeniîle/directiile sintetizate si prezentate in graficul următor: 

Opiniile cetăţenilor comunei privind prioritatile/domeniile in care autoritatea publica locala 

ar trebui sa investească  

 modernizare reţele de drumuri de interes local; 

 implementare sistem de gestionare a deşeurilor menajere. 
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Pe baza informaţiilor colectate si a analizei stării actuale a diverşilor indicatori, se poate 

concluziona ca localitatea necesita accentuarea procesului de dezvoltare locala, avand un 

nivel relativ scăzut al calitatii vieţii (57% dintre cei chestionaţi apreciaza ca nivelul de trai al 

locuitorilor comunei este "scăzut" sau "foarte scăzut"). In acest sens, poziţia geografica 

permite comunei sa atraga resurse importante in ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare. 

Provocarea la care trebuie sa răspundă administraţia publica si întreaga comunitate este 

aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economica, care sa servească 

bunăstării locuitorilor comunei. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii trebuie sa 

ramana o prioritate pentru comuna Tg. Trotus. In acelaşi timp, creşterea competitivităţii 

sectorului agricol, revitalizarea tradiţiilor locale, promovarea patrimoniului cultural, 

revitalizarea comunităţii si dezvoltarea sentimentului de apartenenţa la comunitate sunt 

importante direcţii de dezvoltare locala. 

Astfel, pe baza nevoilor identificate in urma auditului teritorial si luând in calcul 

dezideratele cetăţenilor consultaţi, viziunea de dezvoltare a comunei Tg. Trotus poate fi 

definita astfel: 

1. Comuna Tg. Trotus va oferi locuitorilor sai accesul la serviciile publice de baza; 

2. Se va reduce decalajul existent între satele comunei; 

3. Economia comunei Tg. Trotus va fi una dezvoltata, bazata pe valorificarea superioara 

a resurselor locale si pe respectarea mediului înconjurător; 

4. Agroturismul va constitui una dintre ramurile importante ale economiei locale, prin 

valorificarea superioara a resurselor turistice din zona. 

 

II. OBIECTIVE SI MASURI 

Misiunea strategiei este dezvoltarea sustenabila a comunei in scopul creşterii calitatii vieţii 

cetăţenilor sai intr-un mediu prosper, participativ si sănătos. Se urmăreşte ca, la nivelul 

anului 2025, comuna Tg. Trotus sa devină o destinaţie turistica importanta a judeţului 

Bacau, o comunitate dinamica si durabila, care sa ofere locuitorilor sai un nivel ridicat al 

calitatii vieţii, cu o economie competitiva si cu emisii reduse de carbon, deschisa către 

investitori, cu o administraţie publica orientata către cetatean si o viata civica intensa. 

Pornind de la analiza teritoriului sî a doleanţelor cetăţenilor s-au conturat următoarele 

direcţii strategice de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

2. Crearea unui mediu economic competitiv si prosper; 

3. Dezvoltarea turismului si a sectorului de agrement; protecţia mediului; 

4. Creşterea nivelului calitatii vieţii. 
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II.1. Asfaltarea drumurilor secundare in comuna Tg. Trotus, sat Tg. Trotus  

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiului de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Planul National de Dezvoltare Locala 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Intretinerea drumurilor comunale. 

Va deveni o zona de confort pentru locuitori  
si de interes atat pentru investitori cat si pentru 
turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBŢINUTE: Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; Consolidarea terenurilor afectate de 
alunecari; Fluidizarea  transportului  de  marfuri  
cu impact direct asupra dezvoltarii economice 
teritoriale echilibrate. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

Locuitorii comunei Tg. Trotus 

Potentialii investitori 

Participantii la traficul rutier 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 
este importanta intretinerea drumurilor 
comunale. 
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II.2. Realizarea retelei de canalizare/statie de epurare in comuna Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Planul National de Dezvoltare Locala 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Realizarea sistemului de canalizare si a statiei 
de epurare va avea efecte benefice asupra 
dezvoltarii economice a zonei prin: 
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea si 
constructiile; 
- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 
activitatea acestora va genera venituri 
suplimentare la bugetul local. 

REZULTATELE OBŢINUTE: - accesul populatiei la infrastuctura edilitara 

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 
comunei; 
- scaderea factorului de poluare; 
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar 
fi inundatiile; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- turistii care tranziteaza comuna 

- institutiile publice din comuna 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
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IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 
cadrul consultarii opiniei publice realizate in 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
realizarea retelei de canalizare. 
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II.3. Imbunatatirea retelei de iluminat public in comuna Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Imbunatatirea retelei de iluminat public si 
cresterea randamentului energetic la sistemele 
de iluminat. Adaptarea retelei de iluminat la 
standardele europene, in acord cu CIE115/95. 
Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 
drumurile publice conform cu  norma romana 
SR 13433/1999. 

REZULTATELE OBŢINUTE: - marirea gradului de confort din punct de vedere 
al iluminatului public; 

- economii in ceea ce priveste consumul de 
energie. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici si institutiile publice 

- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul 
de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 
este importanta sa se realizeze lucrarile de 
reabilitare a retelei de iluminat public. 
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II.4. Infiintare parc si locuri de joaca in comuna Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se 
amenajeze un centru  de joaca si recreere 
destinat copiilor mici, se urmareste crerea unui 
spatiu prietenos, familiar, care sa stimuleze 
imaginatia si creativitatea. Un loc pictat in culori 
vii, o lume a basmelor si a jucariilor care ii 
intampina, stimuland si educand simtul artistic al 
copiilor. 
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 
publica locala se asteapta sa atraga atentia 
celor cu putere economica, pentru a demara 
proiecte de mai mare amploare in comunitate 

REZULTATELE OBŢINUTE: acces la centru de joaca si recreere a tuturor 
copiilor comunei; 

stimularea  implicarii  parintilor  in  educatia 
copiilor; 

desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale 
copiilor), educative si sportive pentru si impreuna 
cu copii. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 
- potentialii investitori 
- agentii economici din zona 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice printre scolari realizate 
in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea intervievata a 
raspuns ca este importanta sa se realizeze locuri 
de joaca publice. 
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II.5. Realizare si dotare asezamant cultural Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 
VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 

CHELTUIELI EFECTUATE: NU 
SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 

Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Realizarea unui asezamant cultural; 
REZULTATELE OBŢINUTE: Cresterea consumului de  cultura in  randul fiilor 

satului; 

Regenerarea mediului cultural si a valorilor 
acestuia 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor 
culturale. 
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II.6. Amenajare complex sportiv scolar (sala+teren) in Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Fonduri private 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se 
amenajeze un centru  educational destinat 
copiilor, se urmareste crerea unui spatiu 
prietenos, familiar, care sa stimuleze imaginatia 
si creativitatea pentru desfasurarea activitatilor 
extrascolare. 
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 
publica locala se asteapta sa atraga atentia 
celor cu putere economica, pentru a demara 
proiecte de mai mare amploare in comunitate. 

REZULTATELE OBŢINUTE: stimularea implicarii parintilor in educatia 

copiilor 

desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 
festive, educative si sportive pentru si impreuna 
cu copii 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este  cuprins ca  obiectiv in  Strategia 
de Dezvoltare Locala. 
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II.7. Reabilitare pod peste raul Trotus in Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin reabilitarea podului peste raul Trotus se 
urmareste asigurarea mentenantei curente, 
astfel incat elementele structurale sa asigure 
capacitatea portanta maxima, trecerea peste 
pod urmand a se face in deplina siguranta; 

Protejarea elementelor structurale de viiturile si 
inundatiile catastrofale 

REZULTATELE OBŢINUTE: Aducerea constructiei la nivelul standardelor in 
vigoare; 

Diminuarea riscurilor provocate de catre 
inundatii; 
Scaderea factorilor de risc pentru populatie; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala.  
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II.8. Amenajare protectii de mal pe raul Trotus in Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 
Directia apelor Siret Bacau 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin realizarea de amenajari protectii de mal pe 
raul Trotus se urmareste protejarea 
gospodariilor si terenurilor riverane de viiturile 
si inundatiile catastrofale, tot mai frecvente in 
decursul anilor anteriori 

REZULTATELE OBŢINUTE: Aducerea constructiei la nivelul standardelor in 
vigoare; 

Diminuarea riscurilor provocate de catre 
inundatii; 
Scaderea factorilor de risc pentru populatie; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 
cadrul consultarii opiniei publice realizate in 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
realizarea protectiilor de mal. 
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II.9. realizarea trotuarelor aferente DN 12A in Tg. Trotus, sat Tg. Trotus 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: NU 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 
Directia Drumuri Nationale 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin realizarea de trotuare se urmareste 
fluidizarea traficului de pietoni, care la aceasta 
data se face pe acostament, fiind o sursa de 
pericole continua, avand in vedere traficul auto 
ridicat din zona.. 

REZULTATELE OBŢINUTE: Aducerea constructiei la nivelul standardelor in 
vigoare; 
Scaderea factorilor de risc pentru populatie; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 
cadrul consultarii opiniei publice realizate in 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
realizarea trotuarelorl. 
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II.10. Asfaltarea drumurilor secundare in comuna Tg. Trotus, sat Tuta 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiului de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Planul National de Dezvoltare Locala 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Intretinerea drumurilor comunale. 

Va deveni o zona de confort pentru locuitori  
si de interes atat pentru investitori cat si pentru 
turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBŢINUTE: Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; Consolidarea terenurilor afectate de 
alunecari; Fluidizarea  transportului  de  marfuri  
cu impact direct asupra dezvoltarii economice 
teritoriale echilibrate. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

Locuitorii comunei Tg. Trotus 

Potentialii investitori 

Participantii la traficul rutier 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 
este importanta intretinerea drumurilor 
comunale. 
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II.11. Realizarea retelei de canalizare in comuna Tg. Trotus, sat Tuta 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

Reparatii: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Planul National de Dezvoltare Locala 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Realizarea sistemului de canalizare si a statiei 
de epurare va avea efecte benefice asupra 
dezvoltarii economice a zonei prin: 
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea si 
constructiile; 
- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 
activitatea acestora va genera venituri 
suplimentare la bugetul local. 

REZULTATELE OBŢINUTE: - accesul populatiei la infrastuctura edilitara 

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 
comunei; 
- scaderea factorului de poluare; 
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar 
fi inundatiile; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- turistii care tranziteaza comuna 

- institutiile publice din comuna 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 
cadrul consultarii opiniei publice realizate in 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
realizarea retelei de canalizare. 
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II.12. Imbunatatirea retelei de iluminat public in comuna Tg. Trotus, sat Tuta 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Imbunatatirea retelei de iluminat public si 
cresterea randamentului energetic la sistemele 
de iluminat. Adaptarea retelei de iluminat la 
standardele europene, in acord cu CIE115/95. 
Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 
drumurile publice conform cu  norma romana 
SR 13433/1999. 

REZULTATELE OBŢINUTE: - marirea gradului de confort din punct de vedere 
al iluminatului public; 

- economii in ceea ce priveste consumul de 
energie. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici si institutiile publice 

- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul 
de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 
este importanta sa se realizeze lucrarile de 
reabilitare a retelei de iluminat public. 
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II.13. Infiintare parc si locuri de joaca in comuna Tg. Trotus, sat Tuta 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Fonduri private 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se 

amenajeze un centru  de joaca si recreere 

destinat copiilor mici, se urmareste crerea unui 

spatiu prietenos, familiar, care sa stimuleze 

imaginatia si creativitatea. Un loc pictat in culori 

vii, o lume a basmelor si a jucariilor care ii 

intampina, stimuland si educand simtul artistic al 

copiilor. 

Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 
publica locala se asteapta sa atraga atentia 
celor cu putere economica, pentru a demara 
proiecte de mai mare amploare in comunitate 

REZULTATELE OBŢINUTE: acces la centru de joaca si recreere a tuturor 
copiilor comunei; 

stimularea  implicarii  parintilor  in  educatia 
copiilor; 

desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale 
copiilor), educative si sportive pentru si impreuna 
cu copii. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 
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STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice printre scolari 
realizate in procesul de elaborare a strategiei 
de dezvoltare locala, majoritatea intervievata a 
raspuns ca este importanta sa se realizeze 
locuri de joaca publice. 
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II.14. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Tg. Trotus, sat Tuta 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Fonduri private 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Realizarea unui asezamant cultural; 
REZULTATELE OBŢINUTE: Cresterea consumului de  cultura in  randul fiilor 

satului; 

Regenerarea mediului cultural si a valorilor 
acestuia 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor 
culturale. 
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II.15. Asfaltarea drumurilor secundare in comuna Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiului de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Planul National de Dezvoltare Locala 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Intretinerea drumurilor comunale. 

Va deveni o zona de confort pentru locuitori  
si de interes atat pentru investitori cat si pentru 
turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBŢINUTE: Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; Consolidarea terenurilor afectate de 
alunecari; Fluidizarea  transportului  de  marfuri  
cu impact direct asupra dezvoltarii economice 
teritoriale echilibrate. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

Locuitorii comunei Tg. Trotus 

Potentialii investitori 

Participantii la traficul rutier 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice realizate in procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 
este importanta intretinerea drumurilor 
comunale. 
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II.16. Realizarea retelei de canalizare in comuna Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Planul National de Dezvoltare Locala 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Realizarea sistemului de canalizare si a statiei 

de epurare va avea efecte benefice asupra 

dezvoltarii economice a zonei prin: 

- vor fi revigorate domenii ca proiectarea si 

constructiile; 

- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 

activitatea acestora va genera venituri 

suplimentare la bugetul local. 

REZULTATELE OBŢINUTE: - accesul populatiei la infrastuctura edilitara 

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei  

- scaderea factorului de poluare; 
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar 
fi inundatiile; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- turistii care tranziteaza comuna 

- institutiile publice din comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 

de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 

cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

realizarea retelei de canalizare. 
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II.17. Imbunatatirea retelei de iluminat public in comuna Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Imbunatatirea retelei de iluminat public si 

cresterea randamentului energetic la sistemele 

de iluminat. Adaptarea retelei de iluminat la 

standardele europene, in acord cu CIE115/95. 

Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 

drumurile publice conform cu  norma romana 

SR 13433/1999. 

REZULTATELE OBŢINUTE: - marirea gradului de confort din punct de vedere 
al iluminatului public; 

- economii in ceea ce priveste consumul de 
energie. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici si institutiile publice 

- turistii care tranziteaza comuna 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 

de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta sa se realizeze lucrarile de 

reabilitare a retelei de iluminat public. 
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II.18. Infiintare parc si locuri de joaca in comuna Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Fonduri private 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se 

amenajeze un centru  de joaca si recreere 

destinat copiilor mici, se urmareste crerea unui 

spatiu prietenos, familiar, care sa stimuleze 

imaginatia si creativitatea. Un loc pictat in culori 

vii, o lume a basmelor si a jucariilor care ii 

intampina, stimuland si educand simtul artistic al 

copiilor. 

Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 
publica locala se asteapta sa atraga atentia 
celor cu putere economica, pentru a demara 
proiecte de mai mare amploare in comunitate 

REZULTATELE OBŢINUTE: acces la centru de joaca si recreere a tuturor 
copiilor comunei; 

stimularea  implicarii  parintilor  in  educatia 
copiilor; 

desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale 
copiilor), educative si sportive pentru si impreuna 
cu copii. 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 
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STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 
consultarii opiniei publice printre scolari 
realizate in procesul de elaborare a strategiei 
de dezvoltare locala, majoritatea intervievata a 
raspuns ca este importanta sa se realizeze 
locuri de joaca publice. 
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II.19. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Fonduri private 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Realizarea unui asezamant cultural; 
REZULTATELE OBŢINUTE: Cresterea consumului de  cultura in  randul fiilor 

satului; 

Regenerarea mediului cultural si a valorilor 
acestuia 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor 
culturale. 
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II.20. Inlocuire conducta principala apa potabila in Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Fonduri private 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin modernizarea sitemului de alimentare cu 
apa potabila urmareste sa atinga urmatoarele 
obiective: 

- acoperirea necesarului si satisfacerea cerintelor 
de apa ale populatiei; 

- executarea de foraje,aductiuni, tratare, 
pompare apa; 
utilizarea eficienta a resurselor de apa; 

- asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; 
- asigurarea calitatii  corespunzatoare a  apei 

potabile in toata comuna; 
protectia mediului inconjurator; 
adaptarea la conditiile europene 

REZULTATELE OBŢINUTE: sistem de alimentare cu apa modernizat, 
conform standardelor in vigoare; 

diminuarea riscurilor provocate de catre seceta 
prin crearea si utilizarea sistemului de irigatii; 
scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei; 
scaderea factorului de poluare; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL S.F.: NU 
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PROIECTULUI: P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 
cadrul consultarii opiniei publice realizate in 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
realizarea retelei de apa. 
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II.21. Construire poduri si podete peste paraul Varatec in Tg. Trotus, sat Viisoara 

MANAGERUL DE PROIECT 
/SOLICITANT: 

Primaria si Consilui Local al comunei Tg. Trotus 

TARA: 
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA: 

Romania 
Regiunea de dezvoltare nord-est 
Bacau 
Targu Trotus 

CATEGORIA PROIECTULUI: Investitii:DA 

Reparatii: DA 
TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA 

VALOAREA PROIECTULUI: Va fi stabilit pe baza Studiilor de Fezabilitate 
CHELTUIELI EFECTUATE: NU 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE: Buget local 
Consiliul Judetean 
Fonduri europene 

Descrierea proiectului 

OBIECTIVE: Prin reabilitarea podului peste raul Trotus se 
urmareste asigurarea mentenantei curente, 
astfel incat elementele structurale sa asigure 
capacitatea portanta maxima, trecerea peste 
pod urmand a se face in deplina siguranta; 

Protejarea elementelor structurale de viiturile si 
inundatiile catastrofale 

REZULTATELE OBŢINUTE: Aducerea constructiei la nivelul standardelor in 
vigoare; 

Diminuarea riscurilor provocate de catre 
inundatii; 
Scaderea factorilor de risc pentru populatie; 

POTENŢIALII BENEFICIARI Al 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 
ACTIVITATILE PROIECTULUI: Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de 
posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

S.F.: NU 
P.Th.: NU 
Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia 
de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 
cadrul consultarii opiniei publice realizate in 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populatiei 
intervievate a raspuns ca este importanta 
realizarea podurilor si podetelor. 
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