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CAPITOLUL I INTRODUCERE  
 
               Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai 
importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, condiţionând şi influenţând în bună 
măsură evoluţia acestora. Acest tip de strategii clarifică direcţiile şi domeniile spre care se 
orientează efortul de dezvoltare al comunităţilor pe termen mediu şi lung.  
Principiile de bază care au stat la baza elaborării acestei strategii au fost următoarele: 
 principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Programul a fost elaborat în urma unei analize  
atente a realităţilor din această comună; 
 principiul realităţii. Acest plan strategic prezintă potenţialul, stadiul de dezvoltare şi  
baza de plecare în cadrul procesului dezvoltării durabile;  
 principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Programul va fi îmbunătăţit continuu şi după 
adoptarea acestuia de către primărie; 
 principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul Uniunii Europene; 
 Relevanţa acestui tip de activitate constă în faptul că, aplicarea strategiei de dezvoltare 
regională şi rurală va conduce la reducerea disparităţilor din cadrul spaţiului rural şi la 
participarea României la propunerile de asistenţă a U.E 
                Scopul acestei lucrări este acela de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul 
comunei  Cleja , în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă această 
comunitate, precum şi definirii unei strategii de dezvoltare rurală.  
Diagnoza acestui spaţiu a fost realizată pe mai multe nivele:  
 nivel statistic;  
 evaluarea activităţii administraţiei publice locale; 
        Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei  Cleja reprezintă un document cuprinzător, 
care exprimă valorile comunităţii locale şi stabileşte obiectivele de dezvoltare, conturând 
viziunea asupra viitorului comunei, indicând direcţii de dezvoltare şi punctând traiectoria 
evoluţiei printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o listă finală de 
acţiuni. 
        De asemenea, Strategia de Dezvoltare se constituie ca principal instrument de lucru al 
Consiliului Local Cleja care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiectivele 
superioare sau către premisele obiectivelor. Contextul internaţional ales pentru trasarea 
Strategiei de dezvoltare este definit de aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, 
economică şi de mediu şi opţiunea faţă de modelul de dezvoltare durabilă.  
         Analiza contextului local a condus la un set compact de informaţii ce se regăsesc în 
analiza SWOT. 
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Cap.II. CONTEXT DE DEZVOLTARE  DURABILĂ 
 

II.1 CONTEXTUL INTERNAȚIONAL  
 
           Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional 
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții 
la nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a 
disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor la 
anumite resurse a evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile 
și neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal . Bazele progresului în domeniul 
protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda 
internațională la Conferința de la Stockholm (1972). Rezultatul a fost crearea Programului 
ONU pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind protecția mediului în scopul de „a 
apăra și îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente și viitoare”. La această 
conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: 
economic, social și de mediu  . Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă se structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 
 
ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;  
 
CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia 
de calitatea vieții din țările dezvoltate;  
 
  MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin 
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 
Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a 
limitelor”. S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt 
limitate, au fost depășite, creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, 
prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea 
simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare 
durabilă și la un viitor comun la nivel global. Primul Summit al Națiunilor Unite pentru mediu 
și dezvoltare de la Rio, în 1992, a abordat reducerea ponderii economice, astfel încât să nu 
fie afectată capacitatea de menținere a echilibrului biofizic al Pământului, fără a renunța însă 
la bunăstarea socială. Declarația de la Rio și Agenda 21 au dezvoltat teme de mediu în 
beneficiul social și anume: calitatea vieții, utilizarea resurselor naturale, protecția bunurilor 
globale, managementul comunităților umane și creșterea economică . 
Summit-ul Mileniului, din 2000, a ratificat Declarația Mileniului, primul document cadru la 
nivel internațional pentru combaterea sărăciei, a foametei, a bolilor și inegalităților la nivel 
mondial. Pentru a realiza aspirațiile Declarației Mileniului, s-au definit 8 obiective specifice de 
dezvoltare, cunoscute ca Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, 21 de ținte și 60 de 
indicatori. Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, din 2012, a elaborat 
documentul Viitorul, care a înregistrat progresele în direcția realizării Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului și a făcut trecerea către stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare 
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Durabilă pentru Agenda de după 2015. Acest document este o recunoaștere în continuare a 
importanței celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – social, economic și de mediu. 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, adoptată la 25 
septembrie 2015 de șefii de stat și guvernedin 193 de țări, în cadrul Adunării Generale a 
ONU, este o versiune, fundamental modificată, a cadrului conceptual al dezvoltării durabile, 
structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de ținte 
subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu 
venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să 
contribuie la creștere economică și abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educație, 
sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând în același timp problemele 
combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de asemenea, 
aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și 
industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin 
democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază 
responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile. 
 
II.2 CONTEXT EUROPEAN  
 
            În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat 
în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca 
obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, 
pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în 
mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în 
vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 
In 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 
de promovare a creșterii inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare), durabile 
(bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență energetică, resurse regenerabile) și 
incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). Alături de statele membre 
și respectând principiul subsidiarității UE s-a angajat să devină lider în punerea în aplicare a 
Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 
Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori pentru un 
viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 și 
confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în 
prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai 
relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a 
angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți 
respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea  COM(2016)793 - 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Next steps for a 
sustainable European future European action for sustainability” . și eficiența economică, 
societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. Răspunsul UE la 
Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii 
efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD 
sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră a 
acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea integrată a obiectivelor din 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 
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II.3 CONTEXT NAȚIONAL  
 
              Pornind de la ideea că beneficiile dezvoltării economice trebuie să fie mai mari 
decât costurile, inclusiv cele legate de conservarea și îmbunătățirea mediului, prima strategie 
de Dezvoltare Durabilă a României din 1999 a avut ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și 
menținerea bunăstării populației în corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor 
naturale și ale conservării ecosistemelor. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a ajustat 
prioritățile naționale, prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013-
2020-2030 (SNDD), aprobată de Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând reducerea 
decalajului socio-economic față de cel al statelor membre ale Uniunii Europene. 
            Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 
2030, împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul 
cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea 
durabilă prezintă un cadru de gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la 
crearea unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate și care să poată face 
față schimbărilor aduse de probleme actuale globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea 
demografică. Grija statului față de cetățean și respectul cetățeanului față de instituții, față de 
aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate 
durabilă. 
               Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen 
lung de care să beneficieze cetățenii României. Deși economia unei țări adeseori se măsoară 
prin cifre, care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea economiei într-
una durabilă și competitivă necesită un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, 
optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului 
în care cetățeanul se poate realiza material și aspirațional. 
            Sub aspect social este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de 
îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și 
femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în 
care cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței populației, în 
așa fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile acasă. 
În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului prin abordarea 
problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere, probleme la care se 
poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat pentru toți 
cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere între 
cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin 
forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. Conștientizarea 
importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea ce privește mediul 
natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea tuturor datorită 
impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un scop 
nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. Realizarea unui mediu antropic durabil 
poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să elimine 
simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă 
instanță, a funcționării comunitare. 
 
OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
 OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE  
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Tinte 2030  
 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  
     •  Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă 
     • Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 
ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 
evenimente climatice extreme 
 
 OBIECTIVUL 2:FOAMETE ZERO  
Tinte 2030  

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul 
înregistrat în anul 2014 

 Finalizarea cadastrului agricol 
 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 
 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite 
 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 
 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole  
 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a 

plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin 
creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea 
geografică 
 
OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE  
Tinte 2030  

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 
promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 
registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 
medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân 
sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile 
vulnerabile și defavorizate 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub 
media UE 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 
vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, 
pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 
companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu 
în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 
transmisibile 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 
prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 
 Reducerea consumului de substanțe nocive 
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OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIE DE CALITATE  
Tinte 2030  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 
 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o 

mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii 
de materii opționale 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 
pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și 
stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii 
și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 
durabilă 

 Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi 
noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile 
democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și 
înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe 
fenomenul de violenţă în școli  

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-
învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 
dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit 
cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 
parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 
cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale 
UE 

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile 
locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 
programe  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 
inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 
decente și antreprenoriatul  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  
 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți 
durabile 
 
 OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN  
Tinte 2030  

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe 
 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice 

și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare 
 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 
publică 
 
II.4 CONTEXT REGIONAL 
 Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027, este un document 
strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, 
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digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, 
biodiversitate,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în 
considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și 
Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și 
echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea 
infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei 
ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile 
infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor 
locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime. 
      Regiunea NE isi propune pentru anul 2030 urmatoarele elemente de ordin strategic: 
 - viziunea: regiunea NE va fi un spatiu competitiv, durabil si incluziv, unde iti vei dori sa 
locuiesti, sa lucrezi si sa investesti! 
 - obiectivul general: derularea in regiune a unei dezvoltari echilibrate printr-un proces 
de crestere economica durabil, favorabil incluziunii sociale, care sa conduca la cresterea 
standardului de viata si reducerea decalalajelor de dezvoltare intra si inter regionale. Pentru 
atingerea obiectivului general sunt avute in vedere sase obiective strategice si sapte 
prioritati, dupa cum urmeaza: 
 obiectivul strategic nr.1 - Imbunatatirea competitivitatii regionale prin cresterea 
productivitatii in domenii cu valoare adaugata, prin stimularea capacitatilor de inovare si 
cercetare si promovarea utilizarii tehnologiilor avansate si a serviciilor tehnologiei informatiei 
si comunicatiilor dezvoltat pe prioritatile : 

- nr 1: NE - o regiune mai competitiva, mai inovativa  
-  nr 2: NE - o regiune mai digitalizata;  

-obiectivul strategic nr.2 - Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor prin 
sprijinirea si promovarea eficientei energetice, prin reducerea emisiilor de carbon si 
dezvoltarea infrastructurii verzi in mediul urban dezvoltat pe prioritatea nr.3: NE - o 
regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul;  
-obiectivul strategic nr. 3 - Cresterea accesibilitatii, conectivitatii si sigurantei prin 
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne si durabile dezvoltat pe 
prioritatea nr.4: NE - o regiune mai accesibila;  
-obiectivul strategic nr. 4 – Cresterea accesului si participarii la un invatamant de 
calitate, corelat cu cerintele pietii muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educationale 
moderne dezvoltat pe prioritatea nr.5: NE - o regiune educata;  
-obiectivul strategic nr. 5 – Sprijinirea dezvoltarii locale prin valorificarea si promovarea 
potentialului local existent dezvoltat pe prioritatea nr.6: NE - o regiune mai atractiva; 
-obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea capacitatii administrative pentru managementul 
si controlul POR la nivel regional dezvoltat pe prioritatea nr.7 – asistenta tehnica.  
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CAPITOLUl III. ANALIZA-DIAGNOSTIC A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE  
 
A.LA NIVELUL JUDEȚULUI  BACAU 
        Scurt  istoric   
       Izvoarele scrise ca şi cercetările arheologice, atestă faptul că unitatea timpurie etno – 
culturală a populaţiei care locuia în spaţiul extracarpatic  şi-a menţinut permanenţa din cele 
mai vechi timpuri până în zilele noastre. Diversitatea urmelor de cultură materială  rămase, 
dovedeşte  permanenţa locuirii teritoriului încă din Epoca neolitică. Obiectele din piatră 
şlefuită, din ceramică şi a altor obiecte casnice descoperite pe teritoriul judeţului, 
demonstrează că populaţia se stabilise în aşezări stabile  iar oamenii îşi procurau prin 
muncă cea mai mare parte a bunurilor necesare traiului (eneolitic – aşezarea fortficată de la 
Brad – cultura Cucuteni AB). 
         Pe teritoriul Judeţului Bacău, au fost peste 160 de staţiuni arheologice cu descoperiri 
din diferite faze ale epocii neolitice (Tg.ocna, Blăgeşti-Buda, Ţigăneşti, Gura Văii, Poiana 
Negri) 
        Epoca metalelor reprezintă a doua mare subdiviziune a istoriei străvechi din teritoriului 
Judeţului Bacău; epoca bronzului şi a fierului (Hallsttat-ului timpuriu şi mijlociu) este 
prezentă în numeroase locuri ale judeţului demonstrând o mare dezvoltare din punct de 
vedere economic şi social. 
        Epoca geto-dacică aparţine sfârşitului sec. IV şi începutul sec. III î.e.n. este bine 
reprezentată prin urme materiale ce constau din fragmente de chirpici de la locuinţe şi 
vetre, oase de animale, fragmente ceramice. unelte şi  obiecte de podoabă. Aceste 
materiale cât şi prezenţa vetrelor şi locuinţelor de formă ovală la suprafaţă sunt 
caracteristice  fazei „clasice” a culturii geto-dacice prezente la Răcătău, Poiana, Brad-Negri. 
         Perioada se caracterizează prin apariţia „davelor”-cetăţi sau fortificaţii închise cu 
şanţuri de apărare, sanctuare, pieţe pavate, canale de scurgere a apei pluviale dar şi a 
„aşezării deschise” din apropierea primelor în care se desfăşura activitatea agricolă şi 
meşteşugărească a întregii comunităţi. De asemenea trebuie amintită existenţa necropolei şi 
a tumulilor (morminte) în apropierea „davei”(Brad, Răcătău, Tiseşti ş.a) 
        Epoca medievală  este marcată de apariţia primelor formaţiuni socio-politice cu 
caracter feudal, aşezate îndeosebi pe văile apelor – Valea Siretului şi în locurile mai ferite 
din Subcarpaţi şi Carpaţi. O parte din acestea s-au dezvoltat şi întărit vechile aşezări fie au 
apărut altele mărind numărul aşezărilor omeneşti.  
        Valea Siretului a oferit posibilităţi diverse privind practicarea unor vechi îndeletniciri 
ale oamenilor din toate timpurilor: cultivarea  plantelor, creşterea  vitelor, pescuitul, 
vânatul, precum şi diverse meşteşuguri legate de varietatea materialelor existente aici. 
Începând cu această epocă, valea devine principala cale de comunicaţie între ţinuturile 
nordice şi sudice fapt ce adus la înfiinţarea drumurilor comerciale şi înfiinţarea numeroaselor 
târguri şi mai apoi oraşe. La 6 octombrie 1408, cancelaria domnitorului Alexandru cel Bun, 
emite documentul de atestarea a târgurilor Bacău şi Trotuş. Între anii 1681 şi 1700 atât 
ţinutul Bacăului cât şi al Trotuşului cunoaşte o deosebită dezvoltare şi extindere teritorială 
încât s-a făcut necesară unirea acestora. 
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         Prin „Legea Comunală” dată în 1864 de Al. I. Cuza denumirea de „ţinut” a fost 
înlocuită cu cea de „judeţ”; la această dată apare pentru prima oară denumirea de „Judeţul 
Bacău” aflat la „întretăierea drumurilor comerciale”  
         Epoca modernă continuă evoluţia şi dezvoltarea socio-economică a judeţului conform 
fenomenului general al întrgii ţări. Resursele naturale ale judeţului au permis o dezvoltare 
economică în domenii foarte diverse.                                                               
AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 
Judeţul Bacău este situat, din punct de vedere geografic, în partea de est a ţării, având o 
suprafaţă de 6622 km2, ceea ce reprezintă circa 2,8% din teritoriul României, fiind al 14-
lea judeţ după dimensiunea teritorială (conform datelor INS, 2018). În actuala configuraţie 
spaţială, se învecinează cu judeţul Neamţ (N), judeţul Vrancea (S), judeţul Vaslui (E) şi 
judeţele Covasna şi Harghita (V) (fig. 1). De la nord la sud acesta este străbătut de râul 
Siret, prezentând un relief variat, compus din unităţi componente ale Munţilor Carpaţi, 
Subcarpaţilor şi Podişului Moldovei. 

 

Judeţul Bacău face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, fiind situat în partea de 
sud-vest a acesteia, reprezentând al doilea judeţ ca suprafaţă după Suceava . Din punct de 
vedere administrativ-teritorial, judeţul Bacău, prezintă:3 municipii (Bacău, Moineşti, 
Oneşti),5 oraşe (Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Târgu Ocna) şi 85 de 
comune . 

GEOLOGIE ŞI RELIEF 
În ceea ce priveşte caracteristicile geologice şi configuraţia reliefului, în judeţul Bacău se 
remarcă o structură complexă, evidenţiindu-se subdividiziuni ale trei mari unităţi de relief, şi 
anume Carpaţii Orientali, Subcarpaţii  şi Podişul Moldovei . 
Carpaţii Orientali. 
 Zona montană (Carpaţii Orientali) se desfăşoară în partea vestică a judeţului Bacău fiind 
constituită dintr-un segment al Grupei Centrale a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Moldavo- 
Transilvani) şi o porţiune redusă a Grupei Carpaţilor de Curbură (Curburii). 
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Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Moldavo-Transilvani) 
Această grupă este reprezentată, pe teritoriul judeţului Bacău, prin Munţii Trotuşului care 
sunt alcătuiţi din subunităţile Munţii Tarcăului, Goşmanu, Berzunţi la nord de valea 
Trotuşului şi Munţii Ciucului şi Nemira la sud . Munţii Trotuşului aparţin în întregime, din 
punct de vedere geologic, flişului, cea mai mare extindere având-o pânzele de Ceahlău şi 
de Tarcău. Tectonica complexă este caracterizată prin prezenţa a numeroase falii şi fracturi 
de fundament .Pe teritoriul judeţului Bacău se desfăşoară parţial Munţii Tarcăului, 
Goşmanu, Ciucului, Nemira şi integral Munţii Berzunţi. 
Munţii Tarcăului sunt delimitaţi la sud şi sud-vest de Valea Trotuşului, iar la est de valea 
Camenca. Altitudinile se menţin, în general, sub 1500 m, cu excepţia câtorva înălţimi 
(Grinduşu 1663 m - situat spre limita cu judeţul Neamţ, cel mai înalt vârf din judeţ, 
Ciudomir 1649 m, ş.a.). Aceştia sunt alcătuiţi predominant din gresii (gresie de Tarcău, de 
vârstă paleogenă). 
La est de valea Camenca se află Munţii Goşmanu, cu altitudinea maximă în vârful Cracu 
Geamăna (1442 m), poziţionat la limita cu judeţul Neamţ . Munţii Goşmanu prezintă o 
culme principală, orientată NNV-SSE, cu altitudini în general de 1000-1200 m (cu excepţia 
câtorva vârfuri mai înalte) din care se desprind culmi secundare îndeosebi către est, cu 
altitudini de 700-900m . 
Munţii Berzunţi sunt situaţi între valea Trotuşului la sud şi vest, Şaua Moineştilor la nord şi 
valea Tazlăului la est. Aceştia domină aria subcarpatică cu câteva sute de metri înălţime pe 
aliniamentul unui abrupt morfotectonic la baza căruia se află un glacis.  
Munţii Ciucului, situaţi între văile Trotuşului la nord şi Uzului la sud sunt formaţi dintr-o 
culme principală care descrie un larg arc de cerc între Ghimeş-Făget şi depresiunea 
Dărmăneşti, cu o deschidere spre nord-nord-est, pe o lungime de peste 50 km. Înălţimile 
mai importante de pe această culme depăşesc în câteva locuri 1500 m (vârful Şoiul 
Mare/Gura Muntelui - 1553 m, vârful Cărunta - 1517 m), însă, în general se încadrează sub 
această altitudine.  
Munţii Nemira se întind între văile Uzului la nord, Oituzului la sud şi depresiunea 
subcarpatică Tazlău- Caşin la est. Cu excepţia unui areal redus din partea de vest, aceşti 
munţi s-au format pe unităţile de Tarcău şi de Vrancea, structurile interne fiind, în general, 
cute normale cu orientarea nord-sud. Culmea principală prezintă aspect de hogback, al 
cărui versant abrupt domină cu câteva sute de metri culmile secundare estice, separate de 
principalii afluenţi ai Trotuşului.  
Culoarul Trotuşului reprezintă un areal de discontinuitate morfologică, alternanţele de 
faciesuri litologice, pe mari compartimente structural-tectonice, imprimând procesului de 
eroziune un caracter selectiv. Astfel, de la Ghimeş-Făget la Goioasa, valea se menţine largă, 
iar ulterior până în amonte de Asău aceasta se îngustează, căpătând un caracter de defileu. 
Confluenţa Asău-Trotuş, în condiţiile prezenţei depozitelor miocene, recunoscute printr-o 
slabă rezistenţă la eroziune în raport cu formaţiunile de fliş a favorizat o nouă lărgire a văii.  
Grupa Carpaţilor de Curbură (Curburii) 
La sud de valea Oituzului se desfăşoară Carpaţii de Curbură, pe teritoriul judeţului Bacău 
evidenţiindu-se subunitatea Munţii Vrancei. În această zonă, limita estică, de natură 
tectonică (falia externă a flişului), este marcată de abrupturi de 100-300 m, trecând pe la 
vest de localităţile Oituz şi Mănăstirea Caşin.  
Subcarpaţii  
Zona subcarpatică este reprezentată pe teritoriul judeţului Bacău prin subunităţi ale 
Subcarpaţilor Moldovei şi ale Subcarpaţilor de Curbură (Curburii), în zona sudică. 
Subcarpaţii Moldovei 
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Subcarpaţii Moldovei se desfăşoară la contactul dintre două unităţi structurale diferite şi 
anume Platforma Moldovenească în est şi orogenul carpatic în vest. Subcarpaţii Moldovei au 
o alcătuire orografică relativ simplă, evidenţiindu-se două aliniamente sub forma unui şir de 
depresiuni cu structură cutată în vest, închise de un aliniament de dealuri la est . 
 Depresiunea Tazlău-Caşin, se află în partea sudică desfăşurându-se în lungul Tazlăului şi 
pe Trotuş la confluenţa acestuia cu Oituzul şi Caşinul. Relieful depresiunii este alcătuit din 
luncile foarte largi ale râurilor principale, din multe terase, iar la contactul cu dealurile din 
glacisuri .În acelaşi timp, apar unele forme de relief structural pe roci mai rezistente - 
hogback-uri pe gipsuri şi gresii în sudul şi sud-vestul depresiunii, cueste pe depozitele 
sarmaţiene. Valea Trotuşului după ce iese din munţi, la vest de Târgu Ocna, se înscrie într-
un vast spaţiu depresionar (Oneşti-Caşin).  
Depresiunea Cracău-Bistriţa se desfăşoară în partea nordică a judeţului Bacău, în această 
unitate administrativă fiind inclus doar un segment redus. Aceasta este închisă spre est de 
dealul Runcu. Relieful este caracterizat prin larga dezvoltare a luncii şi teraselor Bistriţei. 
Dealurile subcarpatice care închid şirul de depresiuni la est prezintă pe sectoare 
caracteristici diferite determinate atât de alcătuirea structurală cât şi de înălţarea deosebită 
a acestora suferită în cuaternar . 
Subcarpaţii de Curbură (Curburii)-Subcarpaţii de Curbură reprezintă cea mai complexă 
subunitate a Subcarpaţilor, desfăşurându-se la sud de Valea Trotuşului, sub forma unor 
şiruri de dealuri şi depresiuni subcarpatice. Pe teritoriul judeţului Bacău se individualizează o 
parte redusă a subunităţii Subcarpaţii Vrancei.  
Podişul Moldovei. Zona estică a judeţului aparţine Podişului Moldovei şi mai precis 
subdiviziunii sudice a acestuia - Podişul Bârladului, la care se adaugă Culoarul Siretului. Pe 
teritoriul judeţului Bacău, Podişul Bârladului, include segmente din subunităţile Podişul 
Central Moldovenesc (în nord- estul judeţului) şi Colinele Tutovei (în estul şi sud-estul 
judeţului). 
Podişul Central Moldovenesc.Podişul Central Modovenesc ocupă partea de nord a 
Podişului Bârladului, iar pe teritoriul judeţului Bacău se desfăşoară de la Culoarul Siretului în 
vest şi valea Morii (afluent al Siretului) în sud până la limita estică şi nordică a judeţului. 
Structural acesta corespunde cu partea sudică a Platformei Moldoveneşti, cu constituţie 
omogenă şi mobilitate tectonică redusă, ceea ce a condiţionat dispunerea monoclinală a 
sedimentelor de cuvertură.  
Colinele Tutovei 
Colinele Tutovei se află în partea de vest - sud-vest a Podişului Bârladului, iar pe teritoriul 
judeţului Bacău se desfăşoară de la Culoarul Siretului în vest şi valea Morii în nord (afluent 
al Siretului) până la limita estică şi sudică a judeţului.Din punct de vedere al alcătuirii 
geologice, această unitate se suprapune pe un fundament ce aparţine Platformei 
Moldoveneşti (flancul sudic) şi părţii de nord-vest a Depresiunii Bârladului, puternic 
compartimentat şi faliat.  
Culoarul Şiretului 
Siretul formează o vale, cu aspecte şi caracteristici de culoar, caracterizată prin lăţime 
variabilă şi asimetrie, cu versanţii estici abrupţi şi înalţi, însoţiţi de fragmente de terasă, iar 
cei vestici mai domoli, cu o largă desfăşurare a teraselor, pe alocuri ajungând la un număr 
de 8, impresionant dezvoltate în adevărate câmpuri în aria de confluenţă cu Bistriţa 
.Aspectul de culoar este bine conturat cu o lăţime cuprinsă între 4-18 km, cea mai îngustă 
porţiune din întregul culoar fiind aceea din dreptul pârâului Răcăciuni (şi localitatea 
omonimă) îngustarea fiind cauzată de un orizont de cinerite andezitice, destul de dure, 
asupra căruia eroziunea diferenţială se exercită mai lent.  
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Caracteristici climatice 
Particularităţile parametrilor climatici depind de o serie de factori generali, precum radiaţia 
globală şi circulaţia maselor de aer şi locali, mai precis poziţia geografică, caracteristicile 
reliefului, ale vegetaţiei, etc. . Ca urmare, clima din judeţul Bacău prezintă variaţii de la 
nord la sud, dar mai ales o tranziţie gradată de la nuanţele moderate (în vest) la cele 
continentale (în est). Influenţele continentale sunt moderate de masele de aer din vestul şi 
nord- vestul Europei care ajung pe teritoriul judeţului prin înşeuările carpatice şi cresc 
cantitatea de precipitaţii. Dintre factorii dinamici climatogeni apar mai evident marile 
sisteme barice: iarna se resimte influenţa maselor de aer arctic (anticiclonul siberian), iar 
vara acţionează masele de aer umed (anticiclonul Azorelor) şi masele de aer cald de tip 
mediteraneean (în zonele extracarpatice) Temperatura medie multianuală, calculată pentru 
intervalul 1961-2010, evidenţiază valori similare la cele două staţii analizate, respectiv 9,3°C 
la Bacău şi 9,5°C la Târgu Ocna. La nivel teritorial, temperaturile medii anuale prezintă o 
serie de fluctuaţii în corelaţie cu variaţia altitudinală, cele mai scăzute fiind caracteristice 
pentru partea vestică a judeţului.  

 

Regimul precipitaţiilor. Regimul manifestării precipitaţiilor pe perioade variate (anuale, 
sezoniere, lunare, zilnice) cât şi forma şi durata producerii diferitelor tipuri prezintă 
importanţă întrucât de acestea depind debitele râurilor şi volumul de apă din lacuri, 
alimentarea pânzelor freatice, specificul formaţiunilor vegetale din albiile râurilor ca şi cele 
de pe versant, regimul revărsărilor şi inundaţiilor, calendarul activităţilor agricole, cu multe 
alte implicaţii cu caracter economic . 
Regimul eolian Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului arată o predominare accentuată 
a acestuia din nord şi nord-vest, precum şi dinspre sud şi sud-est. La staţia meteorologică 
Bacău, vântul de nord are o frecvenţă de 20%, cel de nord-vest de 12%, cel de sud de 
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19%, iar calmul atmosferic de 37%; frecvenţa cea mai mică o are vântul de est; vitezele 
cele mai mari le au vânturile de nord, sud, nord- vest şi de sud-est . 
Vânturile locale sunt facilitate de o anumită configuraţie orografică în raport cu circulaţia 
generală, sau de dezvoltarea unor condiţii diferite de presiune între două zone limitrofe, 
cele mai cunoscute fiind: 

• Crivăţul, iarna, are viteze mari, provoacă ger, viscole, troienirea zăpezii, îngheţ; 
• Nemira este o variantă a Crivăţului, prezentă în masivele Berzunţi şi Nemira, provoacă 

scăderi bruşte de temperatură şi îngheţ; 
• Foehnul (curenţi de aer descendenţi pe versanţii unde masele de aer coboară brusc datorită 

unor diferenţe de nivel de mai multe sute de metri; au viteză mare, provoacă primăvara 
topirea rapidă a zăpezii); 

• Brizele de munte, realizate diurn (mai ales vara) sub forma unei circulaţii locale, produsă 
ziua între vatra depresiunilor sau văilor şi culmile înalte limitrofe şi invers în timpul nopţii  
 
Apele 
Apele de suprafaţă 
Râurile. Principalele râuri catre tranzitează teritoriul judeţului Bacău sunt Siret, Bistriţa şi 
Trotuş. Reţeaua hidrografică este tributară în totalitate râului Siret care pătrunde pe 
teritoriul judeţului în apropiere de localitatea Hârleşti, şi pe care îl traversează de la nord la 
sud, ieşind în aval de localitatea Bereşti . Siretul reprezintă cel mai mare sistem hidrografic 
din ţara noastră, având un bazin asimetric cu cei mai însemnaţi afluenţi pe partea dreaptă 
cu obârşie în Carpaţi . 
Râul Trotuş drenează zona montană şi aproape în întregime zona subcarpatică a judeţului. 
Principalii afluenţi, în zona montană, sunt: Caminca/Camenca, Asău, Urmeniş, Plopul, Larga 
(pe stânga) şi Sulţa, Ciobănuş, Uz, Dofteana, Slănic, Oituz (pe dreapta). În zona 
subcarpatică, Trotuşul primeşte Tazlăul şi Caşinul.  
Râul Bistriţa pătrunde pe teritoriul judeţului Bacău în apropiere de oraşul Buhuşi se varsă în 
Siret în aval de municipiul Bacău, la aproximativ 3 km nord de amenajarea hidrotehnică 
Galbeni. 
În partea de est a judeţului, în Colinele Tutovei, se află un număr relativ mare de râuri, 
afluenţi ai Bârladului, cu direcţie de curgere nord-sud, dar cu un debit mic. Dintre acestea, 
cele mai importante cursuri sunt Berheciul şi Zeletinul  
Zona montană prezintă o densitate mai ridicată a reţelei hidrografice, cu un debit mai 
constant care se diminuează în zona subcarpatică, prezentând un regim al scurgerii mai 
neregulat. În zona de podiş densitatea este şi mai mică, evidenţiindu-se un caracter 
torenţial al râurilor . 
Alimentarea reţelei hidrografice se realizează, în proporţie de peste 70%, din apa provenită 
din ploi şi din topirea zăpezilor, în timp ce alimentarea din subteran deţine aproximativ 30% 
în zona montană şi 10-15% în zona de podiş şi în cea subcarpatică . 
Debitele medii multianuale cresc spre aval, mai ales după principalele confluenţe, după cum 
urmează: 

• râul Siret, prezintă la Drăgeşti (în aval de confluenţa cu Moldova) 75,1 m3/s în timp ce la 
Răcătău (în aval de confluenţa cu Bistriţa) acesta creşte la 140 m3/s; 

• râul Bistriţa, la vărsarea în tributar prezintă 62,5 m3/s; 
• râul Trotuş are 3,52 m3/s la Ghimeş Făget, 6,38 m3/s la Goioasa, 17,0 m3/s la Târgu Ocna, 

25,1 m3/s la Oneşti şi 35,2 m3/s la Vrânceni (PMB-ABAS, 2015). 
Pentru toate râurile din judeţ este dominantă scurgerea de primăvară, determinată de 
topirea zăpezilor şi de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, în toate aceste zone se 
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produce cel mai mic volum al scurgerii  
Lacurile. Unităţile lacustre sunt reprezentate prin două tipuri genetice: naturale şi antropice. 
În prima categorie se încadrează doar lacul Bălătău, de baraj natural, care s-a format în 
vara anului 1883, după o perioadă de ploi însemnate cantitativ, prin bararea cursului 
pârâului Izvorul Negru, afluent al râului Uz, în urma unei alunecări de teren. Lacurile de 
origine antropică sunt reprezentate de lacurile de acumulare amenajate pe mai multe 
cursuri de apă. Dintre acestea se remarcă acumulările permanente de pe râul Siret 
(Galbeni, Răcăciuni şi Bereşti), Bistriţa (Gârleni, Lilieci şi Bacău II) şi Uz (Poiana Uzului) . 
Rolul acestora este complex fiind utilizate atât pentru combaterea inundaţiilor cât şi pentru 
producerea de energie electrică, alimentarea cu apă potabilă şi industrială, piscicultură, 
agrement şi sporturi nautice. Astfel, cele de pe Siret sunt utilizate pentru hidroenergie, 
apărarea împotriva inundaţiilor şi irigaţii, cele de pe Bistriţa pentru hidroenergie, dar şi 
irigaţii, alimentări cu apă, iar Poiana Uzului pentru hidroenergie şi alimentări cu apă. O altă 
amenajare pe râul Bistriţa a fost lacul de acumulare Racova, care a fost dezafectat în 2011, 
din cauza dizolvării sării şi gipsului din roca de fundaţie. 
 Apele subterane 
Cele mai bogate pânze de ape subterane se găsesc în şesurile aluvionare alcătuite din 
pietrişuri şi nisipuri din lungul Şiretului, Trotuşului şi Bistriţei, la baza teraselor largi şi a 
conurilor de dejecţie  
Pe teritoriul judeţului Bacău au fost delimitate şi identificate un corp de apă subterană 
freatică şi două corpuri de apă subterană de adâncime . 

 
Vegetaţia 
        În judeţul Bacău sunt prezente 2 din cele 5 regiuni biogeografice din România  
respectiv regiunea continentală (mai extinsă) şi alpină, dispuse de la est la vest. Suprafaţa 
forestieră reprezintă 40,9% din totalul suprafeţei fondului funciar . Analiza compoziţiei 
fondului forestier evidenţiază că 65,7% reprezintă păduri de foioase şi 32,4% păduri de 
răşinoase . Vegetaţia naturală iniţială a fost înlocuită, în unele zone, pe fondul intervenţiei 
antropice, de pajişti utilizate ca păşuni şi fâneţe, care în alcătuirea floristică reflectă 
interacţiunea condiţiilor zonale cu particularităţile edafice şi topoclimatice locale . 
În ceea ce priveşte distribuţia vegetaţiei la nivel teritorial, pe fondul interferării factorilor 
fizico- geografici şi a modificărilor antropice au rezultat o serie de unităţi de vegetaţie 
zonală şi intrazonală, putându-se evidenţia o serie de diferenţieri pe principale unităţi de 
relief. 
Zona montană. În Munţii Trotuşului pădurile de molid prezintă o dezvoltare mai mare în 
Munţii Tarcăului şi Ciucului, iar pădurile de amestec (fag, brad şi molid) ocupă aproape în 
întregime Munţii Goşmanu, Berzunţi şi versantul estic al Nemirei . La altitudini mai reduse 
apar păduri de foioase, precum pe versanţii scunzi şi însoriţi de pe rama depresiunilor 
Comăneşti-Dărmăneşti, cu păduri de gorun şi carpen . Însă, gradul de împădurire variază, 
în anumite zone pădurea fiind defrişată. Munţii Vrancei reprezintă una dintre zonele cele 
mai bine împădurite din judeţul Bacău, în care predomină pădurile de amestec (fag, brad şi 
molid), iar în zonele de peste 1200 m pădurile de conifere (în special, molid) . 
La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care se suprapun peste zona montană cele mai 
mici suprafeţe ocupate cu păduri se înregistrau, la nivelul anului 2014, la Comăneşti (2937 
ha), dar şi în oraşele situate la contactul dintre zona subcarpatică şi cea montană, respectiv 
Târgu Ocna (1422 ha) şi Moineşti (1056 ha). La polul opus, cea mai mare suprafaţă 
corespunde comunei Asău (27063 ha) .Pajiştile secundare sunt alcătuite din asociaţii de 
Festuca rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis şi pe alocuri Nardus stricta. În valea Trotuşului 
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se întâlnesc o serie de specii rare pentru Carpaţi, ca Rubus glandulosus, Rubus 
subvillicaulis, dar şi specii relicte Fagus orientalis şi Fagus taurica Vegetaţia azonală este 
reprezentată în luncile mari de zăvoaie cu anin alb, la altitudini mai ridicate (între 700-1500 
m) sau asociaţii de anin alb cu anin negru la altitudini mai coborâte spre poalele munţilor şi 
în cadrul depresiunilor. În Subcarpaţii Vrancei vegetaţia aparţine predominant pădurilor de 
foioase, mai precis păduri de fag şi gorun. O mare parte din aceste păduri au fost tăiate de-
a lungul secolelor, locul lor fiind luat de pajişti secundare, fâneţe şi mai ales de culturi 
agricole. 
Cea mai mare răspândire o au pajiştile colinare de iarba vântului (Agrostis tenuis) cu păiuş 
roşu (Festuca rubra) şi pajiştile de Agrostis tenuis cu diverse specii mezofile şi mezoxerofile,  
care reflectă îndeosebi efectul condiţiilor pedoclimatice zonale . Ca urmare a erodării 
solurilor, datorită păşunatului excesiv sau a utilizării neadecvate pentru agricultură, au luat 
o mare  extindere pajiştile degradate de bărboasă (Botriochloa ischaemum), în general cu 
puţine specii însoţitoare . 
 
 
Cele mai reduse suprafeţe ocupate de pădure se regăsesc în Depresiunea Tazlău-Caşin, la 
Târgu Trotuş (25 ha, a doua cea mai redusă suprafaţă din judeţ), Pîrgăreşti (89 ha), Oneşti 

(237 ha), Ardeoani (243 ha), dar şi în Depresiunea Cracău-Bistriţa, la Buhuşi (452 ha), 
conform datelor INS din 2014 . 
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Vegetaţia azonală este reprezentată prin cea de luncă, cu specii lemnoase şi ierboase, care 
prezintă adaptări şi caractere ecologice speciale (higrofile sau mezofile). Râurile mari au 
lunci larg dezvoltate, în care se regăsesc sălcii, plopi, arinul negru, arinul alb. Pe solurile 
sărăturoase din jurul izvoarelor sărate se întâlnesc specii halofile  
Zona de podiş. În Podişul Moldovei, vegetaţia zonală este reprezentată prin păduri de 
foioase, cu subetajul fagului, la peste 400 m, care se asociază frecvent cu gorun, carpen, 
mesteacăn, etc. Arbuştii sunt puţini şi apar în unele sectoare ale pădurii (Ielenicz M., 
Săndulache I., 2008). Pajiştile prezintă asociaţii formate din păiuşcă (Agrostis tenuis), 
pieptănăriţă (Cynosurus cristatus), păiuş (Festuca pratensis), etc.  
Subetajul cvercineelor, apare la o altitudine de sub 400 m, fiind reprezentat de păduri de 
gorun şi stejar. În Colinele Tutovei predomină pădurea de gorun în amestec cu carpen, tei 
argintiu, frasin, sau sub formă de arborete pure. În Podişul Central Moldovenesc, la 
altitudini de 300-400 m, pădurea are un caracter mixt datorat prezenţei în combinaţii 
diferite a stejarului, gorunului şi fagului (Ielenicz M., Săndulache I., 2008). Pajiştile sunt 
formate preponderent din asociaţii mezo-xerofite de păiuş (Festuca valesiaca şi Festuca 
sulcata), firuţă (Poa pratensis), iar pe pantele degradate prin păşunat şi eroziune se 
instalează asociaţii de bărboasă (Botriochloa ischaemum), păiuş (Festuca pseudovina), 
firuţa cu bulb (Poa bulbosa), pirul gros (Cynodon dactylon), etc. . 
Referitor la extinderea zonei forestiere, se constată că cele mai reduse suprafeţe, la nivel 
de UAT sunt situate în partea nordică a judeţului, în Culoarul Siretului şi la contactul cu 
unităţile învecinate (Podişul Central Moldovenesc în est şi Subcarpaţii în vest), la care se 
adaugă o suprafaţă redusă în sud, la întrepătrunderea cu Colinele Tutovei. Cea mai 
problematică situaţie se întâlneşte la Letea Veche, care prezintă doar 1 ha de pădure, 
urmată de Municipiul Bacău, cu 74 ha, Săuceşti, cu 83 ha şi Prăjeşti cu 112 ha . 
În ceea ce priveşte vegetaţia azonală, în zonele de luncă se dezvoltă o vegetaţie de pajişti 
mezofile şi local arborete specifice. Pajiştile sunt alcătuite predominant din graminee, la 
care se adaugă leguminoase şi alte dicotiledonate. Vegetaţia lemnoasă este formată, cel 
mai adesea, din esenţe slabe, grupate în sălcişuri, răchitişuri, plopişuri şi aninişuri, sau în 
amestec. În sectoarele mai puţin umede ale luncilor podişului, esenţele moi se amestecă cu 
cele tari (îndeosebi stejar, ulm, frasin), acestea din urmă putând forma chiar arborete pure  
                                                                                                                                                                                              
Fauna 
În zona montană, în pădurile de conifere, dintre mamifere se remarcă ursul, cerbul, râsul, 
jderul, lupul; se adaugă numeroase specii de păsări, precum cocoşul de munte, ierunca, 
ciocănitoarea, acvila de munte, şorecarul, forfecuţa, alunari, corb, mierlă, auşei, piţigoi de 
munte etc. De asemenea, se mai întâlnesc diverse reptile şi nevertrebrate . 
Fauna pădurilor de foioase este reprezentată prin cervide, porc mistreţ, lup, dihor, vulpe, 
pisică sălbatică, nevăstuică, viezure, jder de copac, rozătoare, etc. În acelaşi timp, se 
remarcă o varietate de păsări, precum ciocănitoare, ghionoaie, ciuful de pădure, huhurez, 
sitar, cuc, pupăză, graur, grangur, etc. Reptilele au puţine specii caracteristice acestei 
regiuni, iar amfibiile sunt mult mai numeroase . 
Ihtiofauna, este reprezentată prin păstrăv (în zona montană), scobar, clean, mreană, etc. . 
Dintre speciile ocrotite prezente pe teritoriul judeţului Bacău, fac parte: 

• mamifere: Ursus arctos (urs), Lynx lynx (râs), Felix silvestris (pisica sălbatică), Canis lupus 
(lup), Lutra lutra (vidra), Lutreola lutreola (nurca), liliecii; 

• păsări: Hyrunda sp. (rândunica), Delichon sp. (lăstun), Merops apiaster (prigorie), Coracias 
garrulus (dumbrăveanca), Upupa epops (pupăza), Conturnix conturnix (pitpalac), Ciconia 
ciconia (barza albă), C. nigra (barza neagră), Egretta garzetta (egreta mică), Egretta alba 
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(egreta mare), Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic), Haliaetus albicilla (codalb), 
Cygnus cygnus (lebăda de iarnă), Cygnus olor (lebăda de vară), Platalea leucoroida 
(lopătar), toate răpitoarele de zi şi de noapte; 

• batracieni: Bufo viridis (broasca râioasă verde), Bufo bufo (broasca râioasă cenuşie de 
pădure) (PLAM Bacău, 2013). 
 
Soluri 
Pe teritoriul judeţului Bacău se individualizează o varietate de tipuri de soluri, pe fondul 
diversităţii condiţiilor fizico-geografice, dar şi a exercitării presiunii antropice. 
Repartiţia solurilor pe unităţi de relief. Solurile identificate în diverse studii pentru unităţile 
principale de relief din judeţ.  
Zona montană. Dezvoltarea flişului carpatic (cu roci variate bazice şi acide) determină 
extinderea la periferia munţilor a unor fâşii de preluvosoluri, luvosoluri şi eutricambosoluri 
asociate cu districambosoluri. O altă consecinţă este reducerea şi fragmentarea arealelor 
ocupate de prepodzoluri şi podzoluri care sunt întâlnite la altitudini mai mari sau pe rocile 
acide. În zonele depresionare, în areale reduse, se pot întâlni soluri din clasa cernisoluri. 
Zona subcarpatică. În cuprinsul Subcarpaţilor Moldovei, în zonele joase ale depresiunilor, pe 
terasele inferioare şi medii s-au format tipurile cernoziomuri şi faeoziomuri din clasa 
cernisoluri. Pe terasele mai înalte, interfluvii şi culmi subcarpatice apar preluvosolurile şi 
luvosolurile, din clasa luvisoluri . 
În zonele mai înalte pot fi identificate soluri din clasa cambisoluri. Districambosolurile 
adesea însoţite de eutricambosoluri, se desfăşoară pe conglomerate burdigaliene în partea 
înaltă a Culmii Pietricica .În Subcarpaţii Vrancei se constată predominarea luvisolurilor şi 
cambisolurilor  
Zona de podiş. În Podişul Moldovei, luvosolurile apar în zonele mai înalte, de regulă, de peste 
400 m, în general sub păduri de fag, în timp ce preluvosolurile sunt specifice pentru 
altitudini mai reduse, formate sub păduri de gorun şi stejar. Pe terenurile slab înclinate se 
evidenţiază cernoziomurile şi faeoziomurile . 
 

De asemenea, pe lângă tipurile prezentate mai sus, în cadrul judeţului, în raport de 
condiţiile locale de relief, rocă, grad de umiditate, intensitate a eroziunii, etc., se întâlnesc 
soluri cu extindere variabilă din clasele protisoluri, hidrisoluri, antrisoluri, salsodisoluri, 
vertisoluri. 
În luncile râurilor se regăsesc aluviosoluri, clasa protisoluri, aflate în diverse stadii de 
evoluţie. Litosolurile apar pe versanţii puternic înclinaţi iar regosolurile pe versanţii cu 
pante accentuate, afectaţi de eroziune. Producerea de alunecări şi ravenări intense a 
facilitat dezvoltarea solurilor din clasa antrisoluri .Solurile din clasa hidrisoluri apar pe 
suprafeţe reduse fiind legate de excesul de umiditate la nivelul depresiunilor, în luncile 
largi ale râurilor sau în areale afectate de alunecări de teren .  
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Repartiţia solurilor pe unităţi administrativ-teritoriale 
 La nivel de unităţi administrativ-teritoriale, în raport de informaţiile disponibile, se poate 
prezenta o situaţie cu repartiţia tipurilor de sol, în baza datelor de la Oficiul de Studii 
Pedologice şi Agrochimice Bacău. Astfel, din suprafaţa totală de 662052 ha a judeţului, 
studiile pedologice au fost efectuate pe 336768 ha, din care suprafaţa agricolă reprezintă 
320983 ha iar cea neagricolă 15785 ha. Suprafaţa cartată, în cadrul acestora, reprezintă 
51% din teritoriul judeţului. 

 
Arii naturale protejate 
Arii naturale protejate de interes comunitar 
 La nivelul judeţului Bacău au fost declarate 15 situri de importanţă comunitară, dintre care 
11 SCI (situri de importanţă comunitară) şi 4 SPA (arii de protecţie avifaunistică), totalizând 
54.954,56 ha. O parte dintre acestea se desfăşoară şi pe teritoriul judeţelor învecinate, 
întreaga suprafaţă a siturilor de importanţă comunitară din judeţ însumând 4,59% .Din 
punct de vedere al repartiţiei teritoriale se constată o concentrare a acestora în partea de 
vest a judeţului, în zona montană, dar şi în cea subcarpatică, în lungul Văii Trotuşului.  
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Habitate de interes european. În cele 11 situri de importanţă comunitară care se suprapun 
total sau parţial pe teritoriul judeţului Bacău, fac obiectul protecţiei patru dintre clasele 
majore de habitate .Statutul de conservare al habitatelor de interes european prezente la 
nivelul judeţului Bacău este unul favorabil.La nivelul judeţului Bacău au fost evaluate 35 
de specii de animale şi plante, de interes european, din care 7 specii de mamifere, 4 
specii de amfibieni, 1 specie de reptilă, 14 specii de peşti, 4 specii de nevertebrate şi 7 
specii de plante, distribuite în cele 2 regiuni biogeografice . 
 
RESURSE 
Pe teritoriul judeţului Bacău există mai multe tipuri de resurse ale subsolului, după cum 
urmează: 

 sare gemă: Moineşti, Sărata, Târgu Ocna; 
 gips: Perchiu, Oneşti; 
 săruri de potasiu: Arşiţa, Solonţ, Stăneşti, Găleanu; 
 nisipuri şi pietrişuri: Cornăţel, Urecheşti, Gârleni, Orbeni; 
 argile: Dofteana, Măgura, Luizi-Călugăra; 
 gresii: Ghimeş Făget şi la est de zona Slănic Moldova; 
 petrol şi gaze naturale: în zona dintre Tazlău şi Oituz, cu exploatări la Zemeş, 

Moineşti, Lucăceşti, Solonţ, Stăneşti, Dărmăneşti, Dofteana şi în Podişul Moldovei; 
 cărbune brun: Comăneşti; 
 ape minerale terapeutice: sulfuroase şi feruginoase - Moineşti, Lucăceşti; 

clorosodice,  
clorurate, iodurate, bromurate - Lucăceşti, Schela Moineşti, Lunca, Poiana Sărată, Târgu- 
Ocna, Sărata-Băi. Sunt consemnate 10 izvoare în Moineşti şi 3 în Lucăceşti. La Poiana 
Sărată, pe Valea Oituzului, există ape minerale clorosodice, slab sulfuroase, cu emanaţii de 
gaz metan, asemănătoare cu cele de la Slănic Moldova, fiind cartate 10 izvoare  
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Staţiunea Slănic Moldova este renumită pentru apele minerale alcaline, carbogazoase, 
feruginoase, cloruro-sodice, sulfuroase, bromurate, iodurate, hipotone, pentru cură 
internă; ape oligominerale . Dintre cele 24 de surse hidrominerale identificate şi omologate 
în anul 1980, în prezent sunt exploatate 11 surse, ale căror caracteristici sunt prezentate 
în tabelul de mai jos .În anul 2013, oraşele Slănic Moldova şi Târgu Ocna au dobândit 
statutul de staţiune balneoclimatică prin HG 1072/2013. 
 
Calitatea aerului 
În judeţul Bacău există trei staţii de monitorizare a calităţii aerului, după cum urmează: 

 staţia Bacău 1, de fond urban, amplasată în municipiul Bacău, cu monitorizarea următorilor 
poluanţi: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), oxizi de azot (NO, N0x, 
N02), benzen, particule în suspensie PMi0 (măsurări gravimetrice şi nefelometrice). 

 staţia Bacău 2, de fond industrial, amplasată în municipiul Bacău (cartier Izvoare), cu 
monitorizarea următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3), monoxid de carbon 
(CO), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), ozon (O3), particule în suspensie PM10 (măsurări 
nefelometrice şi gravimetrice). 

 staţia Bacău 3, de fond industrial, amplasată în municipiul Oneşti (cartier TCR, strada 
Cauciucului), cu monitorizarea următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), monoxid de 
carbon (CO), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), ozon (O3), benzen, hidrogen sulfurat (H2S), 
particule în suspensie PM10 (măsurări nefelometrice) (RSM Bacău, 2018). 
Localităţile din judeţul Bacău au fost încadrate în regimul II de gestionare a calităţii aerului 
(conform OM 1206/2015), deoarece după evaluarea calităţii aerului pentru perioada 2010 - 
2014 s-a înregistrat respectarea valorilor limită/valorilor ţintă prevăzute în Legea 104/2011 
pentru concentraţia de particule în suspensie PM2,5 şi PM10, dioxid de azot, dioxid de sulf, 
monoxid de carbon, benzen, plumb, arsen, cadmiu, nichel, cu excepţia municipiului Bacău 
pentru poluantul dioxid de azot.  
Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul I de gestionare a calităţii aerului (conform 
prevederilor OM 1206/2015), întrucât după evaluarea calităţii aerului pentru perioada 2010-
2014 s-a înregistrat depăşirea valorii limită prevăzută în Legea nr.104/2011 pentru 
concentraţia de NO2.  

 

 Resursele de apă ale judeţului Bacău sunt constituite din apele de suprafaţă (râuri 
interioare, lacuri naturale şi artificiale) şi într-o măsură mai mică, din apele subterane. 
Resursele de apă subterană sunt constituite din depozitele de apă existente în straturi 
acvifere freatice şi straturi de mare adâncime. Resursele de apă teoretice din judeţul Bacău 
însumează 1310 mil. mc. din apele de suprafaţă şi 170 mil. mc din apele subterane . 
 
Apa potabilă 
Principalele surse de alimentare cu apă sunt râul Uz prin Lacul Poiana Uzului pentru 
sistemul municipiului Bacău şi oraşele de pe Valea Trotuşului (Moineşti, Dărmăneşti, Târgu 
Ocna, Oneşti), râul Ciobănuş pentru oraşul Comăneşti, fronturile de captare Gherăieşti şi 
Mărgineni pentru oraşul Bacău şi frontul de captare Poiana Morii pentru oraşul Buhuşi. 
Toate oraşele dispun predominant de reţele vechi de distribuţie, cu pierderi însemnate, 
depăşind 40% din volumul de apă intrată în sistem. Reţelele noi, construite în ultimii ani, se 
prezintă, în general, în condiţii bune  
Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă în judeţul Bacău a înregistrat o 
tendinţă generală ascendentă în ultimii ani (tabel 31). Cu toate acestea, ponderea 
locuitorilor cu acces la sistemul public de alimentare cu apă reprezenta, la nivelul anului 
2017, doar circa 55% din populaţia rezidentă. Însă, se pot constata o serie de diferenţieri, 
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în urban, procentul de conectare fiind ridicat , în timp ce în rural locuitorii racordaţi la un 
sistem public de alimentare cu apă prezintă ponderi reduse. 
 

Reţele de canalizare. : in anul 2018 , 53 de UAT-uri prezentau canalizare publică, pe lângă 
localităţile urbane fiind incluse şi 45 de comune. În ceea ce priveşte populatia conectată la 
sistemele de canalizare, în intervalul 2013-2018, tendinţa generală a fost ascendentă, cu un 
uşor declin în 2015, restabilit ulterior .În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, lungimea 
totală simplă a conductelor de canalizare, în anul 2018 la nivel de judeţ . 

Riscuri naturale  
Inundaţii 
Istoricul inundaţiilor 
 În generarea inundaţiilor, sunt frecvente viiturile rapide, cu caracter puternic torenţial, în 
zonele de deal şi de munte, în special, în bazinul râului Trotuş, cu revărsări importante în 
albia majoră şi cu areale mari de extindere. Cele mai mari pagube au fost produse în zonele 
cu despăduriri masive (precum în comunele Ghimeş-Făget, Palanca, Brusturoasa, Agăş, 
Asău, Zemeş, Balcani, Berzunţi şi oraşul Slănic Moldova) . Astfel de fenomene sunt 
determinate de numeroase cauze naturale şi antropice care se influenţează şi se 
intercondiţionează reciproc: 
-intensitatea deosebită a fenomenelor hidrometeorologice (precipitaţii de peste 160 l/mp), 
debitele înregistrate depăşind debitele de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de 
apărare şi pe cele istorice; 
-tendinţa generală de aridizare a climei în partea central - estică a Europei, un efect fiind 
creşterea gradului de torenţialitate al precipitaţiilor şi scurgerii apei; 
-lipsa lucrărilor de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii solului; 
-despăduriri excesive în bazinele de recepţie ale cursurilor de apă; 
-reducerea capacităţii de transport a albiilor prin colmatare, datorită transportului masiv de 
aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale; 
-blocarea podurilor de acces şi podeţelor cu rădăcini şi resturi lemnoase aduse de torenţi; 
-amplasarea de locuinţe şi obiective social - culturale în zone inundabile ale cursurilor de 
apă, precum şi depozitarea pe malurile cursurilor de apă de material lemnos, deşeuri, 
provenite din gospodării; 
-amplasarea şi exploatarea intensivă a balastierelor pe teritoriul judeţului Bacău  
În perioada 1991-2014, în bazinul hidrografic al râului Trotuş şi pe principalii săi afluenţi s-
au constatat deseori precipitaţii de intensitate deosebită, înregistrându-se debite maxime 
istorice. Cantităţile de precipitaţii înregistrate în interval scurt, au depăşit pragurile critice 
determinând concentrări rapide de debite pe cursurile mici de apă şi torenţi, scurgeri de pe 
versanţi însoţite de antrenare şi transport de aluviuni, blocarea cu material lemnos a 
albiilor. 
Viiturile din anul 2010. 
În noaptea de 27/28 iulie 2010, în bazinul hidrografic al râului Trebeş şi în zona municipiului 
Bacău au căzut precipitaţii abundente în timp scurt, care au generat viituri de mare 
amploare pe cursurile de apă. Cantităţile de precipitaţii căzute au totalizat 144,3 l/m2 la 
Podiş, 110,7 l/m2 la Luncani, 99,3 l/m2 la Măgura, 92,8 l/m2 la Mărgineni, 108 l/m2 la 
Bacău, etc. Trebuie remarcată intensitatea mare a precipitaţiilor cu deosebire în perioada 
de început: Măgura - 27,5 l/m2 în 50 de minute (orele 1 - 1.50), Staţia Meteo Bacău - 49,2 
l/m2 în 50 de minute (orele 1.05 - 1.55), Podiş - 104,3 l/m2 în 6 ore (orele 1 - 7) şi altele. 
Viiturile care s-au produs în urma acestor precipitaţii s-au format rapid şi au avut niveluri şi 
debite de vârf deosebit de mari, situate peste probabilităţile de depăşire de 2% şi chiar 1%  
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Viiturile din anul 2016 
În perioada 24-30 mai 2016 pe spaţii extinse în judeţul Bacău s-au semnalat ploi, mai ales 
sub formă de aversă însoţite şi descărcări electrice. Local cantităţile de apă au fost 
însemnate (35.4 l/ m2 Drăgeşti; 46.6 l/ m2 la Târgu Ocna; 35,9 l/ m2 la Sulta; 32 l/ m2 la 
Ciobănuş; 30.0 l/ m2 la Cremenea; 42,3 l/ m2 la Dofteana; 50,9 l/ m2 la Cireşoaia; 42,7 l/ 
m2 la Ferăstrău 43,1 l/ m2 la Helegiu; 41,1 l/ m2 la Mărgineni; 59,7 l/ m2 la Haloş; 39.1 l/ 
m2 la Podiş; 38.4 l/mp la Buhuşi) (ABA Siret, 2018). Pe durata anului 2016, au fost 
afectate de inundaţii 256 localităţi. 
Viiturile din anul 2018. Ca urmare a inundaţiilor din perioada 29-30.06.2018 (prin 
trecerea apei peste digurile mal stâng şi mal drept ale cursului de apă Bârnat), au fost 
inundate şi afectate un număr de 13 case, un obiectiv social (Asociaţia Caritas) şi terenuri 
agricole . 
 

 
 
Cutremure 
Judeţul Bacău este situat în partea de nord a zonei de seismicitate maximă a ţării - 
regiunea Vrancea, care cuprinde o suprafaţă de aproximativ 5500 kmp (95 x 58) în care se 
concentrează majoritatea focarelor determinate până acum .Analiza condiţiilor 
seismotectonice ale judeţului Bacău stabileşte că nu este o zonă cu activitate seismică 
maximă mare. Cutremurele de pământ intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) în 
zona Vrancea, la adâncimi de 70-170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130-150km) 
au provocat în zona studiată distrugeri însemnate (de exemplu în 1940, 1977, ambele cu 
magnitudini ce au depăşit gradul 7) .Riscul seismic în zona epicentrală Vrancea (care poate 
afecta teritoriul judeţului Bacău), arată că în aceasta zonă există aproximativ 90% 
probabilitate de producere a unei mişcări seismice cu magnitudine maximă aşteptată M. 
max. = 7,5 R, o dată la 200 ani .Riscul major îl reprezintă amplificarea undelor seismice în 
straturile de suprafaţă prin reflexii şi refracţii multiple, ducând la creşteri ale acceleraţiei, 
vitezei deplasării. Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, ralieri, 
surpări, etc. ale terenului, mai ales datorită nivelului apelor subterane, ducând la amplificări 
în straturile de suprafaţă a valorilor acceleraţiei seismice. Sursele de risc la incendii în masă, 
în judeţul Bacău, prezintă următoarele caracteristici : 
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-zone cu risc la incendii în masă datorate activităţilor forestiere, preponderent în zona 
montană a judeţului, cu suprafeţe semnificative de pădure; 
-zone cu risc la incendii în masă datorate activităţilor forestiere şi tehnologice (petrolier) 
localizate pe un areal restrâns în partea nordică; 
-zone cu risc la incendii în masă datorate activităţilor tehnologice se regăsesc în zonele 

urbane şi în apropierea acestora, în principal, în municipiile Bacău şi Oneşti.Zonele 
vulnerabile la incendii de pădure de pe raza Direcţiei Silvice Bacău pot fi împărţite în cinci 
categorii: 
 păduri situate în jurul localităţilor şi în lungul traseelor turistice; 
 păduri aflate în vecinătatea păşunilor şi fâneţelor naturale; 
 păduri unde sunt amplasate instalaţii de exploatare a petrolului; 
 păduri unde sunt amplasate parchete de exploatare a masei lemnoase; 
 păduri în vecinătatea cărora sunt amplasate instalaţii de prelucrare a lemnului. 
Cauza principală a incendiilor de pădure o constituie neglijenţele umane şi mai rar 
fenomenele naturii. Probabilitatea producerii incendiilor de pădure este mare în 
primăverile secetoase, înaintea pornirii în vegetaţie a arboretului, în perioada recoltării 
fructelor de pădure şi ciupercilor comestibile (lunile iunie, iulie, august, septembrie), în 
sezonul estival, în special în perioadele de weekend, în parchetele de exploatare pe tot 
parcursul anului, primăvara în timpul curăţirii păşunilor şi fâneţelor prin arderea resturilor 
vegetale. 
Populația judetului Bacau  

                            Nr.locuitori la data de 1 iulie  
Specificație 
 

2017 2018 2019 

Total județ 745456 743574 738225 
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masculin 368714 367746 364753 
feminin 376742 375828 373472 
Pe grupe de 
varsta  

   

0-14 ani 117058 115902 112084 
15-59 ani 475309 472460 368943 
60 ani si peste 153089 155212 157198 
Pe medii    
Urban  352214 352415 350376 
Rural 393242 391159 387849 
 
Reprezentare grafică : 

 
 

 
 

Mișcare naturală a populației  
 
Specificație 2017 2018 2019 
Nascuți vii(persoane) 6598 6525 5749 
Decese(persoane) 8680 9134 8701 
Decese la o varsta sub 1 
an (personal) 

46 50 48 

Spor natural (persoane) -2082 -2609 -2952 
Casatorii (nr) 4182 4398 4167 
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Divorturi(nr) 1078 1145 1010 
Reprezentare grafica  
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Situația somerilor  
Specificație 
 

2017 2018 2019 

Total someri din care 14032 12638 11023 
Femei  5348 5107 4496 
Persoane cu studii gimnaziale, profesioanle, din 
care  

12265 8563 8061 

Femei 4629 3384 3148 
Persoane cu studii liceale  și postliceale, din care 1246 3662 2692 
femei 511 1482 1189 
Persoane cu studii superioare , din care  521 413 270 
Femei 208 231 159 
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Reprezentare grafică  

 
 
Someri inregistrați pe categorii : 
 
Specificație 
 

2017 2018 2019 

Total someri din care 
 

14032 12638 11023 

Femei  5348 5107 4496 
Someri indemnizati, dc  
 

2402 1949 1778 

Femei 1121 1015 966 
Someri neindemnizati, dc  
 

11630 10689 9245 

Femei 4227 4092 3530 
Reprezentare grafică  
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Numar de salariati  
Specificație 
 

2016 2017 2018 

Total economie,din care 111144 113774 115322 
Agricultura  2916 3020 3074 
Industrie  30898 32071 32431 
 
Reprezentare grafică  
 

 
Agricultură  
Productia agricolă vegetală                                                           Um=tone 
Specificație 
 

2016 2017 2018 
 

Cereale boabe 430313 500866 656932 
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           Sector privat 429858 499660 656379 
Griu și secara 54880 66074 70467 
        Sector privat 54645 66070 70403 
Orz și orzoaică 8074 8979 9333 
        Sector privat 7968 8979 9263 
Porumb boabe 363079 421313 572482 
         Sector privat 362965 420111 572063 
Floarea soarelui 15640 26954 27792 
         Sector privat 15640 26954 27792 
Sfecla de zahar 5233 5054 3473 
         Sector privat 5233 5054 3473 
Cartofi 29247 38444 45626 
        Sector privat 29205 38404 45525 
Legume 61717 71877 76712 
       Sector privat 61501 71643 76550 
 
 
Reprezentare grafică  
 

 
Efectivele de animale la 1 decembrie  
Specificație 2016 2017 2018 
Bovine 
 

63489 63857 58243 

           Sector privat 63456 63823 58210 
Porcine 
 

85351 81449 77448 

        Sector privat 84977 81105 77096 
Ovine  
 

170616 196287 197969 

        Sector privat 170086 195757 197444 
Caprine 69010 70130 73426 
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         Sector privat 68890 70010 73301 
Reprezentare grafică  
 

 
 
Industrie  
Indicii de volum ai producției industriale –serie bruta 
                                                                       an precedent 100% 
Specificație 2017 2018 2019 

 
Industrie total 111,7 107,8 104,6 
extractiva 0,0 0,0 0,00 
prelucrătoare 112,2 108,8 104,7 
Producție si furnizare de 
EE si termică., gaze și aer 
condiționat 

94 64,6 94,5  

 
Indicii valorici ai cifrei de afaceri  

                                                an precedent 100% 
Specificație 2017 2018 2019 
Industrie total 114,4 110,8 107,7 
 
Reprezentare grafică  
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Investitii/Construcții 
Investitii pe elemente de structură % 
Specificație 2017 2018 2019 
Investiții-total 100 100 100 
Lucrări de construcții 51,5 46,5 52,9 
Utilaje cu și fără montaj 27,5 32,4 29,1 
Mijloace de transport 16,4 15,2 14,3 
Lucrări geologice și alte 
cheltuieli de investiții  

4,6 5,9 3,7 

Reprezentare grafică  
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Indicii investițiilor realizate % (an precedent 100%) 
 
Specificație 2017 2018 2019 

 
Investiții-total, din care 
 

100 100 100 

Lucrări de constructii 
 

99,6 77,2 174,6 

Utilaje cu si fara montaj 
 

98,6 112,9 145,7 

Mijloace de transport 
 

99,1 88,6 151,5 

Reprezentare grafică  
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Situație locativa  
Numarul locuintelor terminate  
Specificație 2016 2017 2018 
Total –locuinte terminate 1033 863 942 
Suprafata construită-mp 152462 127156 138482 
Suprafata utila -mp 119767 99864 108598 
Suprafata locuibila –mp- 83387 69158 71866 
 
Reprezentare grafică  

 
Transporturi 
Numărul autovehiculelor înscrise în circulație  
Specificație 2016 2017 2018 
Autovehicole de calatori -
total 

133717 147062 157241 

Autobuze si microbuze 1212 1251 1286 
Autoturisme 132505 145811 157241 
Mopede si  motociclete 2307 2457 2637 
Autovehicole de marfa  22275 23648 24970 
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Tractoare 932 929 927 
Vehicole rutiere pentru 
scopuri speciale 

867 926 983 

Remorci si semiremorci 8880 9456 10145 
 
Reprezentare grafică  

 
 
Comert exterior  
 
Specificație 2017 2018 2019 
Export FOB (mii euro) 554915 590920 768911 

 
Import CIF(mii euro) 783861 862760 987295 

 
 
Reprezentare grafică  
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Turism  
Specificație 2016 2017 2018 

 
Total judet 126 147 151 
Hoteluri 15 19 20 
Hosteluri 2 4 7 
Moteluri 11 12 12 
Vile turistice 9 17 13 
Bungalouri 1 1 1 
Popasuri turistice 1 1 1 
Cabane turistice 1 1 1 
Campinguri - 1 1 
Căsute turistice 2 1 1 
Tabere de elevi si 
prescolari 

2 2 2 

Pensiuni turistice 45 52 58 
Pensiuni agroturistice 37 36 34 

 
Reprezentare grafică  
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Sosiri ale turistilor cazați în unitățile de cazare turistica  
Specificație 2016 2017 2018 

 
Total turisti 337447 364177 378625 
romani 296480 321773 340295 
straini 40967 42404 38330 
 

Reprezentare grafică  

 
 
Invatamant  
Numarul unitatilor scolare 

Specificație 2016 2017 2018 
Total 184 186 186 
Reprezentare grafică  
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Populație scolara 

Specificație 2016 2017 2018 
Total 104170 102692 101194 
Invatamant prescolar 17085 16793 16837 
Invatamant primar si gimnazial 56409 55227 53930 
Invatamant liceal 19339 18915 18745 
Invatamant profesional 3495 3826 3750 
Invatamant postliceal si scoli 
maistri  

2299 2176 2223 

Invatamant supperior  5543 5755 5709 
 
     Reprezentare grafică  
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Sanatate 
Numarul cadrelor medicale în sectorul public/privat  la data de 31 decembrie  
Specificație 2016   2017 2018  
 public privat public privat public Privat 
Medici 646 440 663 434 678 442 
Stomatologi 21 300 19 302 19 299 

 
Farmacisti 20 261 16 262 17 262 

 
Personal 
sanitar mediu  

2378 1261 2477 1292 2475 1308 
 

Personal 
sanitar 
auxiliar 

1398 190 1464 259 1497 327 
 

 
Reprezentare grafică  
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Cultura  
Situatia bibliotecilor  
Specificație 2016 2017 2018 
Biblioteci-total 364 358 357 

 
Biblioteci centrale, 
universitare 

2 2 2 

Biblioteci specializate 23 22 21 
 

Biblioteci scolare 266 262 265 
 

Biblioteci publice  73 72 69 
 

 
Reprezentare grafică  

 
 

Situatia muzeelor  
Specificație 2016 2017 2018 
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Numar unitati 25 26 27 
Numar vizitatori 90012 118556 119320 

 
   Reprezentare grafică  

 
 
     Infrastructura  
    Drumuri publice (km) 

Specificație 
 

2016 2017 2018 

Total drumuri publice 2454 2455 2455 
 

Drumuri modernizate 937 972 990 
Drumuri cu imbracaminti usoare rutiere 459 441 435 
Drumuri nationale, total  449 449 449 

 
Drumuri modernizate 429 429 429 
Drumuri cu imbracaminti usoare rutiere 19 19 19 
Drumuri judetene si comunale, total 2005 2006 2006 

 
Drumuri modernizate 508 543 561 
Drumuri cu imbracaminti usoare rutiere 431 422 416 
Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp 37,1 37,1 37,1 

 
 
  Reprezentare grafică  
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Transport feroviar  
Specificație 2016 2017 2018 
Lungimea totala a caii ferate  
(km) 

221 221 221 

Din care  electrificata  189 189 189 
Linii cu ecartament normal -km 221 221 221 
Din care, cu o cale  109 109 109 
Densitatea liniilor pe 1000 kmp 
de teritoriu 

33,4 33,4 33,4  

 
      Reprezentare grafică  

 
        Alimentare cu apa  

Specificație 2016 2017 2018 
Localitati cu instalatii de alimentare 
cu apa  potabila (nr) 

78 78 78 

Lungime retelei (km) 1834 1842 2084 
Apa potabila distribuita (mii mc) 14202 14432 14726 

  Reprezentare grafică  
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Reteaua de canalizare  
Specificație 
 

2016 2017 2018 

Localitati cu instalatii de 
canalizare  (nr) 

50 53 55 

Lungimea conductei de 
canalizare (km) 

755 681 996 
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B. LA NIVELUL COMUNEI CLEJA  
1 . Asezare geografica si acces 
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Comuna Cleja  este situată în partea central – vestică a judeţului Bacău, în aval de barajul 
Galbeni şi în amonte de lacul de acumulare Răcăciuni. Ea se află așezată pe malul drept al 
Râului Siret, la circa 18 km sud de municipiul Bacău.  Comuna Cleja se învecineaza cu 
teritoriul administrativ al următoarelor comune: 

 la Nord, cu  teritoriul administrativ al comunei Faraoani;  
 la Sud, cu teritoriul administrativ al comunei Racaciuni; 
 la Est, cu teritoriul administrativ al comunei Cleja; 
 la Vest, cu teritoriul adminstrativ al comunei Helegiu şi Livezi.    

          Relatiile în teritoriu ale comunei Cleja cu comunele invecinate sunt realizate prin 
urmatoarele drumuri importante:  

 DN 2 (E85), prin satul Cleja, cu comuna Faraoani, spre Nord şi spre Sud, cu comuna 
Răcăciuni; 

 DJ 119, prin satul Somusca cu comunele Faraoani, spre Nord şi Racaciuni, spre Sud. 

Localităţile componente ale Unităţii Administrativ Teritoriale : Cleja, Somuşca și  Valea Mică  
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Comuna Cleja este memebru fondator al grupului de Actiune Locală ”Confluențe Moldave”, 
alături de alte 6 comune. 
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2. SCURT ISTORIC  
                 Din cele mai vechi timpuri Lunca Siretului, terasele înalte şi largi ale acesteia, 
platourile cu înclinare lină spre Est ale Piemontului Pânceştilor, au constituit elemente 
majore ce au atras stabilirea comunităţilor umane.  Avantajele cadrului natural privind 
practicarea principalelor îndeletniciri : cultivarea plantelor, creşterea animalelor, pescuitul, 
vânatul, meşteşugurile, au constituit principalele motive în alegerea acestor locuri pentru 
aşezări stabile.   
Localitatea Cleja a fost consemnată într-un document cartografic, harta lui F. G. Bawr, 
intitulată „Carte de la Moldavie pour servir a l’Histoire militaire de la Guerre entre les 
Rousses et les Turcs, Amsterdam, 1873”.  
 Cercetări arheologice "ad-hoc", neconsemnate de ştiinţa istorică, au avut loc la jumătatea 
secolului al XIX-lea, mai precis în 1 842, efectuate de către un boier pe nume Gheorghe 
Nedeşel. Informaţia  a reiesit  din  registrele mitrice ale Parohiei Cleja, unde parohul 
Inocentius Petras a consemnat-o în anul 1 864. Reiese din notele preotului că este vorba de 
un cimitir de incinerare scos la lumină în urma cercetărilor făcute, de către boierul 
Gheorghe Nedeşel. Ulterior, "în anul 1930, un sătean lucrând pe pământul lui a găsit între 
nişte pietre strânse într-un colţ o monedă de argint şi 38 de monede de bronz bizantine, un 
adevărat tezaur .Un grup de elevi au descoperit în punctul ''Dealul Alexandrinei" un nou 
tezaur monetar, intrat mai apoi în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie din Bacău. 
Investigaţiile efectuate la faţa locului în anii 1 970 şi 1 97 1 au dovedit ca monedele au fost 
tezaurizate într-un vas de lut. Pe locul respectiv s-au găsit fragmente ceramice din secolele 
XVII-XVIII. Ca urmare a cercetărilor întreprinse s-a constat că tezaurul era format din circa 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

47 
 

120 piese monetare. Monedele recuperate, în număr de 54, sunt din argint, în greutate 
totală de 1210 grame. În vara anului 1980, cu ocazia săpării unei gropi pe teritoriul satului 
Somuşca aparţinând comunei Cleja, a fost găsit un vas în care erau depozitate mai multe 
piese monetare din argint .În urma cercetărilor întreprinse au fost recuperate un număr de 
56 de monede.  
           Populaţia catolică din Cleja a fost semnalată în statisticile catolice  din scrisoarea 
purtând data de 11 ianuarie 1781 a ex-misionaruluiu Peter Zold către episcopul Transilvaniei 
Ignacz Bathyani, sub numele de „Clese”. Clejanii sunt emigranţi transilvăneni din a adoua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, nesupuşi la recrutarea în regimentele grănicereşti, după 
cum consemna preotul Iosif Gabor în „Dicţionarul  comunităţilor catolice din Moldova”. 
Despre toponimiul Cleja specialiştii spun că este o prescurtare populară din cuvântul latin 
„eclesia” care a devenit în vorbirea ardelenească „eclejie”, însemnând proprietatea bisericii. 
În nord-estul Transilvaniei, Cleja însemna proprietatea bisericii sau a personalului bisericii, 
în administraţie folosindu-se în mod curent locuţiunea latină”sessio eclesiae”, de unde a 
derivat prescurtarea populară de „Cleja”. Toponimul Cleja apare pentru prima dată în 
Moldova, într-un document datat 3 mai 1588, emis la Trotuş, în care este pomenit printre 
alţii şi Ştefan din Cleja împreună cu fiii săi. Prezenţa toponimului în Moldova este cu 150 de 
ani mai veche de emigrarea din Transilvania a celor din Cleja, emigrare care a avut loc după 
anul 1764. Toponimul Cleja şi adjectivul „clejanul” au fost folosite într-un zapis din 2 august 
1640, dat la Iaşi, prin care Ştefan Clejanul a vândut postelnicului Gheorghiţă a patra parte 
din satul Cleja de Jos. Matricolele parohiei Cleja datează din anul 1793, an când a fost 
înfiinţată parohia, cu toate că în parohia de la Cleja exista un Status Animarum din anul 
1784. Satul Cleja a fost atestat documentar în anul 1863. Acesta s-a dezvoltat  în timp, la 
fel ca și celelalte sate componenete ale comunei, de-a lungul pârâului Cleja. Zona aflată în 
studiu în prezenta documentație s-a conturat ca zonă centrală odată cu apariția în anul 
1876 a construcției clădirii Primăriei . Zona centrală s-a dezvoltat prin apariția altor dotări de 
interes public și comunitar (poliție, școală 1912, grădinită). Zona adiacentă instituțiilor 
amintite s-a mobilat cu locuințe, acestea crescând ca număr în proporție de 20-30% în 
ultimii 10 ani.                                                                          
            Pe valea Pr. Cleja, în zona deluroasă din partea dreaptă a cursului mijlociu al 
Siretului, urmele arheologice descoperite pe vatra satului demonstrează existenţa aşezării 
umane de aici din epoca neolitică. Urme din epoca respectivă au fost descoperite la : Dealul 
Alexandrina, Cetăţuia, Lanul Crucii, în apropierea bisericii catolice. În documentele 
medievale, toponimul Cleja a fost înscris la 3 mai 1588, de către  Ştefan din Cleja şi 
nepoatele acestuia Sofronia şi Platra. In anul 1638, Vasile Lupu, Domnul Moldovei, a 
confirmat cumpărătura de Evloghi, Episcop de Rădăuţi „asupra terenului de lângă Fărăoani 
din Cleje”.de la Teoader Moţoc, căruia i-a plătit 100 de lei.  La 9 februarie 1619 şi la 10 
septembrie  1620, Gaspar Graziani a scris despre satele Cleja de Sus şi Cleja de Jos ca 
aşezări răzăşeşti, locuite de români ortodocşi, care stăpâneau moşia răzăşească de aici, 
sătenii de sat şi de neamul moldovenilor nu beneficiau de asemenea drept şi nici ce puteau 
să cumpere pământ din proprietatea răzeşilor de aici.        În 1640, Ştefan Clejanul a 
vândut postelnicului Ghiorghiţă a patra parte din satul Cleja de Jos, pământul lui Andrei cel 
Bătrân unde era „prisacă şi fânaţă”.    
    Între anii 1644 -1697, satul a fost vizitat de trimisul Sfântului Scaun Poeti. Slujitorul 
Parohiei Catolice Fărăoani, Aloisius Bevilacqua, organizatorul instituţiei, întocmit lista 
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credincioşilor de acest rit, aflat sub autoritatea lui.  În cuprinsul satului Cleja; catolicii 
locuiau în 18 case, formau 18 familii, care alcătuiau o comunitate de 72 persoane, restul 
reprezent comunitatea de credinţă ortodoxă  
        
3.Reţeaua hidrografică  
 
       Teritoriul Comunei  Cleja se remacă prin existenţa ambelor forme de existenţă: o ape 
de suprafaţă – curgătoare şi stătătoare (râuri şi bălţi), o ape subterane – freatice şi 
acvifere.      Principalul element hidrografic al teritoriului, îl constituie R. Siret colector al 
celorlalte ape de suprafaţă, face limita estică a comunei pe o lungime de 4 km , panta 
medie de scurgere fiind de 0,60 %.  Regimul de alimentare este specific  
zonei colinare joase –predominant pluvio –nival, ceea ce se răsfrănge în regimul scurgerii cu 
debit mediu multianual de 5 l/s.   Volumul maxim scurs pe sezoane, seînregistrează în 
general primăvara (aprilieiunie), iar cel minim iarna (decembrie –februarie) când se scurg în 
medie cca.40-45%şi respectiv 11-12% din volumul mediuanual (după înregistrările de la 
staţiile hidologice),debitele solide multianuale reprezentate prin aluviuni în suspensie, ating 
valori de 1 t/ha/an  .  Fenomenul de îngheţ : gheaţă la malcurgeri de sloiuri, se 
înregistrează iarna şi au o durată variabilă cu o medie de 50-60 de zile. Podul de gheaţă 
apare în medie o dată la doi ani şi are o durată maximăde20 zile. Pr. Clejuţa, Somuşca, 
Valea Mică şi Pr. Rece străbat teritoriul pe direcţie V – E  pe o lungime 6,5 km şi sunt 
tributare  R. Siret. Poziţia albiilor lor, situate la baza versantului pe toată lungimea, face ca 
în urma ploilor torenţiale, să se reverse cu cantităţi semnificative ameninţând parte din 
teritoriul străbătut.     În ceea ce priveşte prezenţa apelor stătătoare, acestea şi-au redus 
semnificativ aria ca urmare a lucrărilor de asanare şi amenajări funciare din lunca R. Siret 
din anul 1985.  Prin urmare suprafaţa luciului de apă al bălţilor existente însumează 32 ha. 
Apele subterane  sunt bine reprezentate atât prin stratul de apă freatică cât şi cel acvifer 
(de adâncime) ca urmare a aliniamentelor de izvoare de pe fruntea de cuestă, cât şi a celor 
de la baza versanţilor de platou.      Adâncimea medie este de 1-2 m în lunci şi 10-11m şi 
chiar 14 m pentru zona de platou.  Un element hidrologic demn de amintit, îl prezintă apele 
de adâncime a căror debit şi presiune este deosebit de important; tot în aceste zone 
excesul de apă duce la fenome de înmlăştinire.  
  
4.CLIMA  
        Clima este temperat – continental, cu nuanţe determinate de integrarea comunei Cleja 
într-un sector de provincie climatic cu influenţă de ariditate, într-o regiune climatic de 
dealuri şi podişuri joase într-un domeniu topoclimatic de pădure şi pajişti deluroase şi într-
un principal topoclimatic de vale (luncă) şi câmpii aluviale. Pe tot parcursul anului se 
înregistrează precipitaţii abundente, chiar şi în cea mai uscată lună anului (ianuarie) când se 
înregistrează precipitaţii cu o medie de 24 mm. Luna Iunie este socotită ca fiind luna cu cele 
mai multe precipitaţii, media acestora fiind de 76 mm. Cea mai calduroasa luna a anului 
este luna iulie, cu o temperatură medie de 20,5 ° C iar cea mai scăzută temperatură a 
anului se înregistrează în luna ianuarie, temperatura medie fiind de -3.5 ° C. Diferenţa 
dintre precipitaţiile înregistrate în cea mai uscată lună şi cea mai umedă lună este de 
echivalenţa unei medii de 52 mm. Pe parcursul anului temperaturile medii variază în jurul 
val. de 24,0° C.  Radiaţia solară globală atinge valori  de 117,5 kcal/cm2 Durata medie 
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anuală de strălucire a soarelui  este de aproximativ  2000 ore.Temperatura medie anuală 
este de 8-9°C . Temperaturile pozitive extreme absolute de 38,8°C a fost înregistrată pe 
data de 17 August 1952 . Cea mai scăzută temperatură de -32,5°C s-a înregistrat la data de 
20 Februarie 1954. Precipitaţiile sunt moderate (media multianuală este de 50,9 l/m2) şi 
cuprind întreaga gamă: ploi,  zăpadă,  lapoviţă etc.  Frecvenţa şi viteza medie anuală a 
vântului arată o predominare accentuată a acestuia din nord şi nordvest, precum şi dinspre 
sud şi sud-est. La staţia meteorologică Bacău, vântul de nord are o frecvenţă de 20%, cel 
de nord-vest de 12%, cel de sud de 19%, iar calmul atmosferic de 37%; frecvenţa cea mai 
mică o are vântul de est. Vitezele cele mai mari le are vântul de nord, sud, nord-vest şi de 
sud-est. În ceea ce priveşte viteza medie multianuală a vântului situaţia se prezintă astfel: - 
Pentru perioada de iarnă: 1,8 m/s (din direcţie principală N – 13 %) - Pentru perioada de 
primăvară: 2,5 m/s (din direcţiile N – 16% şi NV – 12%) - Pentru perioada de vară: 2,2 m/s 
(din direcţiile N – 18% şi NV – 17,5%) - Pentru perioada de toamnă: 1,8 m/s (din direcţiile 
NV – 17,6 % şi N – 14,8%). - Valoarea medie multianuală a vitezei vântului este de 2,1 
m/s.  Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes ceaţa şi bruma. Ceaţa se 
produce de regulă în anotimpul rece, cu valori maxime în decembrie şi ianuarie. În lunile de 
toamnă, ceaţa este un fenomen frecvent şi pe văile râurilor, reducând gradul de 
luminozitate. Pâcla este frecventă pe Valea Siretului şi contribuie la amplificarea cetii 
urbane.  
  

5. GEOLOGIC  şi GEOMORFOLOGIC  
  
       Aspectul general de relief structural al Piemontului Pânceştilor este reflectat şi în 
teritoriul Comunei Cleja cu monoclin al cuverturii geologice de suprafaţă cât şi procesele 
gomorfologice în evoluţia şi intensitatea lor. Aceste sunt date îndeosebi de natura rocilor, în 
general moi argilo-nisipoase, cu intercalaţii de marne mai rezistente la eroziune. Cel mai 
semnificativ este platoul structural situat la jumătatea de Vestică a teritoriului surprinzător 
de întins , în care sunt prezente elementele geomorfologice semnificative : alunecări de 
teren superficiale şi de adâncime. 
         Zona aparţine aquitanianului şi helveţianului: conglomerate, nisipuri şi pietrişuri, 
gresii şi marne în zona de deal şi holocenului superior- depozite aluvionare în lunca Siretului 
şi Pr. Mora. În zona de platou şi cuestă, alcătuirea petrografică şi litologică este 
reprezentată prin existenţa argilelor şi marnelor cu alternanţe de nisipuri la care se adaugă 
orizonturi subţiri de pietrişuri şi marne (argile cenuşii). Sectorul de luncă, conţine straturi de 
aluviuni, heterogene din punct de vedere granulometric, dispus în lentile neuniforme ca 
grosime, aluviunile cele mai grosiere indicând poziţia vechii albii minore. În partea 
superioară, albia majoră este acoperită de un strat de argilă aluvială, depusă de apele 
revărsate, din suspensii şi de fenomenul de spălare a solurilor de pe platouri. La acestea se 
adaugă la marginea albiei majore şi materiale  coluviale venite de pe versanţi.   

 
6.RELIEF–SOLURI 
 
    Terenul comunei Cleja este situat, în marea unitate geomorfologica a dealurilor 
subcarpatice.  Relieful comunei variaza intre altitudini de 150 m în lunca Siretului şi 450 m 
spre partea de vest a teritoriului, unde terenul este din ce în ce mai fărămitat, fiind acoperit 
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în cea mai mare parte cu paduri. Din punct de vedere geomorfologic, terenul este puternic 
faramat, presarat cu dealuri alungite şi vai adanci. Vaile sunt inguste şi adapostesc firul 
albiei unor paraie cu caracter sezonier. Teritoriul comunei este situat în zona seismica de 
gradul 8.  
      Prin geneză se integrază perioadei de orogeneză carpatică fiind de fapt o prelungire 
sudică a Culmilor Subcarpatice respectiv Culmea Pietricica. Piemontul Pânceştilor este însoţit 
spre exterior de trene de glacis care anihilează parţial, denivelările faţă de Culuoarul 
Siretului. Structurile lenticulare de nisipuri şi pietrişuri favorizează importante acumulări de 
ape subterane de cea mai bună calitate.  Ca şi Culmea Pietricica, acest piemont alcătuieşte 
o treaptă deluroasă pericarpatică şi poate fi încadrat ca relief „de tip subcarpatic”. Explicaţia 
altitudinilor se leagă de apariţia conglomeratelor şi gresiilor oligocene şi miocene cu 
elemente de şisturi verzi, care înscriu în morfologia zonei de interfluviu  „hogbac-uri”.  
      Această treaptă deluroasă nu este netedă ci brăzdată de văi create de apele curgătoare 
permanente cum sunt Pr. Clejuţa, Pr. Crucii, Valea Mică, Somuşca, cât şi a organismelor 
torenţiale într-o fază de maturitare sau în formare.  
 

        
 
SOLURILE    
    Reprezintă expresia interacţiunii elementelor fizico-geografice : factor petrografic, relief, 
climă, vegetaţie şi nu în ultimul rând factorul antropic. Datorită acestora, pe teritoriul 
comunei  îşi fac  prezenţa numeroase tipuri şi subtipuri  de soluri de la cernoziomuri, soluri 
cenuşii, soluri brune podzolite asociate pe pante cu cele erodate la lăcovişti şi regosoluri.    
      În lungul luncilor Siret şi Cleja sunt localizate soluri aluviale, nisipoase, hidromorfe-
lăcovişti.         Grupele de soluri predominante şi specifice teritoriului Cleja sunt soluri brune 
argiloiluviale tipice:  

  soluri brune argiloiluviale tipice erodate slab ( la S de loc. Cleja  
  soluri brune luvice 
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  soluri brune luvice tipice erodate modest 
  soluri brune luvice eumezobazice tipice 
  soluri brune luvice eumezobazice tipice erodate modest (în zona de pantă Dealul 

Răcăciuni Dealul Ţiganului)  
  soluri luvice eumezobazice gleizate modest 
  soluri gleice tipice 
  regosoluri tipice (în jurul pădurilor: Răzoare, Ciotăreşti, Boncoaia) 
  protosoluri tipice  
  soluri aluviale tipice lutiere 
  soluri aluviale gleizate nisipo-argiloase (în Lunca Siretului) 
  erodisoluri tipice (de-a lungul afuenţilor siretului) 
  soluri desfundate argiloiluviale.  

7. FLORA SI  FAUNA 
Componente esenţiale ale cadrului natural, flora şi fauna aparţin arealului de stepă şi 
silvostepă restrânsă, aceasta fiind înlocuită cu plante de cultură.În spaţiile în care factorul 
antropic nu şi-a pus amprenta, se întâlnesc pajişti secundare puternic stepizate şi cu păşuni 
în care predomină elemente ca: fâsca, colilie (Stipa joanis – Festuca valesiaca), bărboasă 
(Botrichloa ischaenum), pelin (Artemisia), pirul crestat (Agrypiron).  
 

        
 
        Colilie                                                                             Iarbă barboasă  
 
            Vegetaţia ierboasă a luncii este reprezentată de plante iubitoare de umezeală şi 
apar în special în zona bălţilor asanate, în care surplusul de umezeală permite apariţia şi 
dezvoltarea stânjenelului de baltă (Cris pseudocomunus), laptele câinelui. 
     Dintre plantele  de nisip din Lunca Siretului, specifice sunt : scaiul dracului (Eryndgium 
gerardiana) şi arbuşti pitici ce intră în componenţa tufişurilor scunde cu porumbar (prunus 
spinosa), murul (Rules caesius), măceşul (Rosa canina) etc.  Vegetaţia lemnoasă este 
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reprezentată prin zăvoaie a căror specii  dominante sunt: plopul (sp. Popullus alba) şi salcia 
( Salix alba şi fragelis). Pădurile din zona înaltă aparţin „şleaurilor de deal”,   suprafeţele 
ocupate de pădure însumează 2002 ha  . 
       Componistica arboricolă a acestora aparţine amestecului de stejar pedunculat (Quercus 
robur  şi  Q. Ceris), gârniţa (Quercus fraineto), cu carpen (Carpenus betulus),  jugastrul 
(Acer campestre), arţar (Acer tataricum), tei (Tilia cordata şi T. Thomentosa), cireşul 
sălbatec (Cerus avium), mărul pădureţ (pirus crestatum), plopul tremurător (Populus 
tremula) etc. 
  

                             
Plop tremurator                                                           Jugastrul  
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Stejar pedunculat 

                     
        Dintre arbuşti, reprezentanţi sunt sângerul (Cornus sanguinea), cornul (Cornus mas), 
alunul (Corylus avellana) etc.  În partea estică a pădurii Răzoare a fost înfiinţată o plantaţie 
de pin (Pinus nigra) în suprafaţă de 20 de ha. Primăvara etajul – cel ierbos- este dominat de 
ghiocei (Galantus nivalis), viorele (Scilla bifolia), brebenei (Coridalis solida) etc.  
         Fauna arealelor de stepă şi silvostepă este populată de mamifere mari şi mici, 
rozătoare, păsări, reptile şi insecte. 
 
8.RESURSE LOCALE  
 
Resursele naturale reprezintă totalitatea  terenurilor cultivabile si  a  apelor de care dispune 
comuna Cleja. 
Resursele naturale sunt substanțe care apar în mod natural dar în forma lor relativ 
nemodificată. O materie este considerată o resursă naturală atunci când activitățile primare 
asociate cu aceasta sunt extragerea și purificarea, ele fiind opuse creației. Mineritul, 
extragerea petrolului, pescuitul și silvicultura sunt în general considerate industrii ale 
resurselor naturale, în timp ce agricultura nu. 
Resursele naturale din zonă se clasifică în: 
 resurse regenerabile; 
 resurse neregenerabile. 
Resursele regenerabile sunt resursele vii (plante și animale), care pot să se refacă dacă nu 
sunt supravalorificate. Resursele regenerabile pot să se refacă și pot fi folosite pe termen 
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nelimitat dacă sunt folosite rațional. Odată ce resursele regenerabile sunt consumate la o 
rată care depășește rata lor naturală de refacere, ele se vor diminua și în cele din urmă se 
vor epuiza. Rata care poate fi susținută de o resursă regenerabilă este determinată de rata 
de refacere și de mărimea disponibilului acelei resurse.  
Resursele naturale neregenerabile ce nu sunt vii includ solul, apa, vântul, radiația solară. 
Resursele pot, de asemenea sa fie clasificate pe baza originii lor ca fiind: 
 resurse biotice, derivate din animale și plante; 
 resurse abiotice, derivate din pământ, aer, apă; 
 resursele minerale și energetice sunt de asemenea resurse abiotice, unele sunt 
derivate din natură. 
           Exploatarea şi utilizarea resurselor naturale neregenerabile trebuie să se facă 
ţinându-se cont de faptul că şi generaţiile viitoare trebuie să beneficieze de ele, căci în 
situaţia epuizării resurselor neregenerabile acestea nu pot fi create/refăcute în timpuri 
istorice şi deci, exploatarea stocului cunoscut se reduce treptat până la cota “0”. 
Comuna Cleja deţine următoarele resurse naturale disponibile şi aflate în exploatare: 
 
Pământul – areal simbol a satului românesc. A fost și este cea mai important resursă  
de viață pentru plante, om și animale, un bun pe care oamenii să-l lucreze în beneficial lor. 
După modul de folosinţă terenul agricol (2541,16 ha), prezintă următoarele:  
a) extravilan: teren arabil (1740 ha), păşuni şi fâneţe (646 ha), vii (128,6 ha), livezi(29ha) 
 b)  teren neagricole: -  
c)  teren în extravilan ocupat de păduri şi „zăvoaiele” din zona joasă de luncă 2200 ha 
      Arealele ocupate de păduri sunt specifice zonei de „şleau”- păduri în amestec a căror 
elemente sunt arătate mai sus, poartă denumiri din toponimia locală cum ar fi : „Cigaş”, 
„Pr.Crucii”, „Posturi”, „Răzoare”, „D. Răcăciuni”, „D. Ţiganului”, „Ciotărasa”, „Boncoaia”, „Pr. 
Rece” ş.a.  
Apa – apa este o altă resursă importantă care se regăseşte pe teritoriul comunei Cleja  
 
 
9. POPULATIA COMUNEI CLEJA 
Populaţia după domiciliu - numărul persoanelor cu cetăţenie română și domiciliu pe 
 raza comunei Cleja, așa cum este acesta trecut în actul de identitate  la data de 1 iulie  

 
Specificație  An 2013 An 2014  An 2015  An 2016  An 2017 An 2018  An2019 

 
Total 7255 7185 7181 7177 7124 7035 6963 
Masculin 3709 3675 3688 3684 3654 3609 3553 
Feminin 3546 3510 3493 3493 3470 3427 3410 
   Reprezentare grafica 
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Nascuti vii  
Specificație An  2012 An  2013 An 2014 An  2015 An  2016 An 2017 An 2018 

 
Numar 
născuți vii 

38 34 31 24 28 32 59 

  
   Reprezentare grafica 
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Rata de natalitate- număr născuți vii la mia de locuitori 
Specificație  An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 
Rata de 
natalitate 

8,4 7,9 7,1 9,1 8,5 6,5 8,4 

 
Reprezentare grafica 
 

 
 

Decedați  
Specificație  An 2012 An 2013 An 2014 An  An 2016 An2017 An 2018 
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2015  
Nr.persoane 
decedate 

73 80 90 71 86 85 112 

   Reprezentare grafica 

 
 

DECEDAȚI SUB 1 AN  
 
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 
Nr.pers. decedate 
sub 1 an 

0 0 1 0 0 0 0 

Reprezentare grafica 
 

 
 
NĂSCUȚI MORȚI 
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015 An 2016 An2017 An 2018 
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Nr.pers. decedate 
sub 1 an 

0 0 0 0 0 0 0 

 
RATA MORTALITATII 
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018 

 
Rata mortalitate 
 

10 11 12,5 9,9 12 11,9 15,9 

Reprezentare grafica 

 
 

SPORUL NATURAL AL POPULAȚIEI =diferența dintre numărul născuților vii și cel al 
decedaților din rindul populației 
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 

Spor 
natural 

-12 -23 -39 -6 -25 -39 -53 

Reprezentare grafica 
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Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 
 

Stabiliri cu 
domiciliu  

38 54 46 81 78 40 45 

Reprezentare grafica 
 

 
 
PLECĂRI CU DOMICILIU  
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 
Plecări  cu 
domiciliu  

66 73 69 68 67 72 80 

Reprezentare grafica 
 

 
MIGRATIA INTERNATIONALA 
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Specificație An 
2012 

An 
2013 

An 
2014 

An 
2015 

 An 
2016 

An2017 An 
2018 
 

 Nr. 
emigranți 
definitivi 

2 3 4 3 8 3 2 

Reprezentare grafica 
 

 
 
IMIGRANȚI DEFINITIVI 
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 
 Nr. imigranți 
definitivi 

0 0 1 1 1 2 0 

Reprezentare grafică 
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Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 
 

 Nr. căsătorii  
 

27 19 26 41 25 40 23 

Reprezentare grafică 
 

 
 
RATA DE NUPȚIALITATE 
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 
 Rata de 
nupțialitate  

3,7 2,6 3,6 5,7 3,5 5,6 3,3 

Reprezentare grafică 
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Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 
 

 Numar 
divorțuri 

5 5 5 3 4 6 4 

Reprezentare grafică 
 

 
 
RATA DE DIVORȚIALITATE  
Specificație An 2012 An 2013 An 2014 An 2015  An 2016 An2017 An 2018 

 
 Rata de 
divorțialitate 

0,69 0,69 0,70 0,42 0,56 0,84 0,57 

Reprezentare grafică 
 

 
             Se constată că populaţia comunei Cleja s-a aflat în continuă descreştere 
(descrestere mică) iar  sporul natural  în ultimii 7 ani  nu a inregistrat  valori pozitive .  
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Concluzia: asistăm la un proces deocamdată lent, dar sigur , de îmbătrânire demografică.  
Trebuie menţionat că pe termen foarte lung, în condiţiile menţinerii actualului trend 
(natalitate scăzută în condiţiile creşterii speranţei de viaţă), populaţia se va stabiliza şi, pe 
cale de consecinţă, şi procesul de îmbătrânire. Prognoza pe termen mediu indică însă o 
uşoară îmbătrânire a populaţiei, cauzată de creşterea speranţei de viaţă.  
       Dezvoltarea infrastructurii ,poluarea fonică şi a aerului reduse sunt doar câteva 
avantaje care surclasează dezavantaje precum distanţa şi/sau accesibilitatea redusă la 
anumite servicii.  Prognoza pentru următoarea perioadă este de creştere a populaţiei , 
comuna Clejafiind o localitate atractivă  prin prisma facilitaţilor pe care le pune la dispoziţia 
locuitorilor săi.   
       Toate aceste fenomene vor avea repercursiuni importante asupra:   profilului economic 
al localităţii;îmbătrânirii forţei de muncă, cu efecte importante asupra economiei;   
îmbătrânirea ”bătrânilor”, cu efecte asupra raportului de dependenţă, a sistemului de pensii 
şi asigurări sociale şi, foarte important, cu consecinţe medico-sociale, medico-sanitare, 
psiho-sociale şi socio-culturale. 
 
10. FOND LOCATIV  
LOCUINTE EXISTENTE  PROPRIETATE MAJORITAR PRIVATĂ  
Specificație An 

2012 
An 
2013 

An 
2014 

An 
2015 

 An 
2016 

An2017 An 
2018 
 

 Numar locuințe 1646 1655 1657 1662 1664 1665 2198 
Suprafata locuibila –mp- 96350 97133 99583 99461 99620 10065

1 
101703 

Locuinte terminate in 
cursul anului –nr- 

45 35 24 1 5 9 13 

Reprezentare grafică 
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11. DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURATOR  
DEPOZITE DE DEȘEURI MENAJERE ȘI INDUSTRIALE  
     
          În vederea colectării deşeurilor, comuna Cleja are încheiat un contract cu SC SOMA 
SRL , care colectează o dată pe săptămână de la persoane fizice și o dată pe săptămână de 
la persoane juridice. Exista regulament privind precolectarea selectiva prin aportul propriu al 
cetățenilor comunei, dotarea punctelor prestabilite cu containere pentru colectarea 
selectivă, precum și transportul deșeurilor reciclabile . 
         Comuna Cleja este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău (ADIS). Asociaţia are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, 
finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare 
pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, 
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modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe 
baza strategiei de dezvoltare a acestuia. ADIS Bacau a implementat  proiectul “Sistem 
integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”- proiect finantat prin 
POS Mediu .Proiectul  a constat  în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor si  a fost 
implementat de către Consiliul Judeţean Bacău, la nivelul întregului judeţ.    
 

11.1 INDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE    
      Impactul activităţilor antropice asupra elementelor de mediu (apă, aer, sol, 
biodiversitate) provoacă degradarea calităţii acestora, dezechilibrul ecosistemelor naturale, 
conducând la schimbări ireversibile. În vederea reducerii şi eliminării impactului poluării 
asupra mediului înconjurător este necesară în primul rând identificarea surselor de poluare.    
Pe teritoriul comunei  Cleja factorii de mediu nu sunt afectaţi de fenomene majore de 
poluare care să producă modificări semnificative ale calităţii componentelor mediului. 
Activităţile umane generează numeroase reziduuri, deşeuri solide, lichide, de diverse naturi 
(organice, chimice) care sunt greu degradabile, se menţin deci un timp îndelungat în mediu, 
acumulându-se şi devenind dăunătoare echilibrului ecologic şi factorilor de mediu. 
Principalele activităţi care pot reprezenta potenţiale surse de poluare a mediului comunei 
Cleja sunt activităţile  agricole şi zootehnice, gospodăria comunală şi echiparea edilitară.    
        Astfel, poluarea din agricultură rezultă în urma aplicării iraţionale a unor îngrăşăminte, 
ierbicide, insecticide, pesticide, îngrăşăminte organice. Utilizarea în exces a acestor 
substanţe chimice şi organice, depozitarea necontrolată, cu expunere la precipitaţii, 
aplicarea necorespunzătoare, în perioadele ploioase, toate acestea determină spălarea 
acestor substanţe şi infiltrarea apei încărcate chimic/organic în sol, determinând atât 
poluarea solurilor cât şi a apei freatice.  Pe de altă parte, tot activităţile agricole sunt cele 
responsabile de degradarea solului din cauza practicilor agricole neadecvate, păşunatului 
excesiv, defrişărilor livezilor, desfiinţării plantaţiilor viticole, care conduc la accentuarea 
eroziunii şi a proceselor de versant (alunecări de teren, eroziune) ceea ce determină 
diminuarea calităţii solului, şi, în special, a fertilităţii, proprietate esenţială pentru asigurarea 
hranei populaţiei şi animalelor.  În general, în mediul rural una din problemele majore de 
poluare ce ţin de gospodăria comunală este generată de absenţa şi ineficienţa colectării, 
transportului şi depozitării deşeurilor menajere ca şi de inexistenţa unor platforme 
controlate şi amenajate corespunzător pentru compostarea deşeurilor organice.  
             Un alt important factor de poluare se referă la echiparea edilitară. Astfel, 
inexistenţa sistemului de canalizare pentru preluarea apelor reziduale rezultate atât din 
gospodăriile populaţiei cât şi de la obiectivele publice care funcţionează pe raza comunei, 
utilizarea aproape exclusivă a closetelor uscate nepermeabilizate, reprezintă factori de risc 
pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apelor de suprafaţă cât şi a apelor 
subterane. Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi 
obiectivelor social economice, nu afectează decât în mică măsură mediul, iar traficul auto 
este puţin semnificativ din punct de vedere al poluprii mediului. Din cauza acestor deficienţe 
în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie comunală, există pericolul poluării surselor 
locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de suprafaţă cu substanţe chimice, 
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nutrienţi, substanţe organice provenind din cultura plantelor şi creşterea animalelor, 
infiltraţiile de la closetele uscate permeabile. 
 
11.2 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 
11.2.1 . CALITATEA AERULUI         
   Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Sursele de poluare a 
aerului sunt: 
 naturale (procesele fiziologice ale omului şi animalelor, pulberile de sol, substanţele 
organice şi anorganice, radioactivitatea datorată emisiilor de roci sau de origine cosmică, 
incendierea maselor vegetale, descompunerea materiilor organice vegetale şi animale);  
 antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto, industria alimentară,  
depozitarea şi conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului, activitatea agricolă şi 
zootehnică).   
         Pe teritoriul comunei Cleja nu există o rețea proprie de prelevare a probelor pentru 
stabilirea calității aerului. Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar – 
accidental, reprezentate prin următoarele activităţi umane:  
 procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio –  
economice, care generează fum. Componenţa acestuia este foarte variată, fiind format din 
particule în suspensie (cenuşă, funingine), gaze (monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon 
(CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO) şi vapori de apă. Fumul este generat mai ales 
în timpul iernii; cantităţile de poluanţi rezultate astfel sunt însă neglijabile şi nu au impact 
asupra calităţii aerului;  
 fumul rezultat în urma arderii maselor vegetale din curți și grădini (resturi de plante, 
ramuri rezultate în urma curățirii pomilor, viilor, deșeuri din gospodărie, etc.);  
 circulaţia şi transportul rutier generează NOX, hidrocarburi nearse, suspensii formate din 
particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanţe adăugate 
benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot; 
 circulaţia auto pe drumurile locale de pamânt generează praf.       
     În privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se poate 
aprecia că emisiile sunt reduse, iar procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin 
vegetaţie) conduc la diminuarea cantităţilor eventualelor impurităţi din aer.  
 
11.2.2 . CALITATEA APELOR 
 APELE DE SUPRAFAŢĂ  
       Din activitațile agricole poate rezulta de asemenea poluarea cu nitraţi a apelor, care 
este determinată în principal de gestionarea defectuoasă a gunoiului de grajd în 
gospodăriile individuale din mediul rural. Acestea nu sunt prevăzute cu platforme protejate 
pentru colectarea gunoiului de grajd, astfel încât nutrienţii, în special nitraţii, se dizolvă în 
apele subterane. De asemenea, cele mai multe comune, printre care și comuna Cleja nu 
deţin platforme de depozitare pentru gunoiul de grajd si nici echipament de manipulare si 
gospodarire a fertilizatorilor organici naturali. Atât nutrienţii cât şi substanţele organice au 
ca efecte eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi şi creştere algală), ceea ce determină 
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schimbarea compoziției speciilor, scăderea biodiversității speciilor, precum şi reducerea 
utilizării resurselor de apă (apa potabilă, recreere, etc.).  
 
 APELE SUBTERANE  
           Calitatea apelor subterane prezintă o relevanţă sporită, mai ales acolo unde acestea 
constituie principala sursă de apă potabilă pentru populaţie. Cel mai mare pericol îl 
reprezintă încărcările cu poluanți de diverse origini (chimici, organici) din:  
 apele din precipitații care se infiltrează în terenurile agricole pe care se aplică 
necorespunzător îngrășăminte chimice și pesticide;  
 deversările de deșeuri lichide zootehnice.  
Alte cauze ale poluării apelor subterane pot fi și: 
 - amplasarea necorespunzătoare a surselor de apă potabilă – a fântânilor – prea aproape 
de  gospodărie, de closet, de depozitele de deșeuri zootehnice, fără a se respecta zona de 
protecție;  
- efectele pasivității fostelor complexe zootehnice de capacități mari (din cadrul fostelor 
C.A.P.-uri) privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu. 
 
11.3 . CALITATEA SOLURILOR  
 Solul este supus poluării ca şi celelalte elemente ale mediului, dar el se reface tot mai greu 
în comparaţie cu apa şi aerul, deoarece procesele de autoepurare sunt mult mai lente.  
Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai multe 
restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi 
funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce este şi mai grav, 
în afectarea calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra 
calităţii vieţii omului.  
 
a) DEGRADAREA SOLURILOR  
 Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine de 
factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea solurilor.  Aceste 
restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici edafice 
etc.), fie de acţiuni antropice; în multe cazuri factorii menționați pot acţiona sinergic în sens 
negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora. 
Activităţile agricole – culturile agricole slab protectoare ale solului (prăşitoarele în special) 
pe terenuri necorespunzătoare sau cu agrotehnică neadecvată ca de exemplu cultivarea 
terenurilor în pantă, cu arătura pe direcţia deal – vale, declanşează o eroziune intensă care 
duce la degradarea accentuată a acestor suprafeţe. Un alt important factor antropic de 
degradare a solurilor îl reprezintă păşunatul excesiv. 
           Păşunatul excesiv, mai ales pe terenuri în pantă, pe soluri cu textură uşoară şi 
deficit de umiditate duce la declanşarea unor puternice fenomene de eroziune, cauzează 
compactarea solului („cărări de vite”) ceea ce, la rândul său provoacă reducerea infiltraţiei 
şi a capacităţii de reţinere a apei, accentuarea proceselor de şiroire şi de spălare pe versant, 
sărăcirea solului şi împiedică regenerarea naturală a păşunii.   
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b) POLUAREA SOLURILOR  
Un factor care poate cauza poluarea solurilor este depozitarea întâmplătoare pe sol a 
deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi dejecţiilor zootehnice, din gospodăriile populației.  
Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică uşor biodegradabilă şi de 
elemente nutritive, constituind un îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al 
solurilor.Însă, atunci când dejecţiile zootehnice nu sunt depozitate şi compostate 
corespunzător normelor, ci sunt depozitate direct pe sol, apare fenomenul de poluare a 
solului şi a apei subterane, prin infiltrarea lichidelor rezultate în pânza freatică. Aceste 
considerente, alături de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora 
ca îngrăşăminte pe terenurile agricole în cantităţi moderate şi numai după ce au fost 
compostate în condiţii controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile zootehnice 
determină apariţia riscului poluării solului din cauza depăşirii capacităţii de absorbţie a 
solului respectiv. 
 
12. ADMINISTRATIA PUBLICA    
Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări,  
precondiţia elaborării cu succes a politicilor publice şi a implementării strategiei de 
dezvoltare locale. Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a comunei, are iniţiativă şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt 
date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.  
Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot public universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale. Consiliul Local al comunei Cleja este compus din 15 consilieri.  
 Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea economico-socială a comunei . 
Pentru exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Local Cleja aprobă: 
 hotărârile privind bugetul local 
 hotărârile privind contractarea de imprumituri,in conditiile legii  
 hotărârile prin care se stabilesc taxe si impozite locale  
 hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala 
sau de cooperare transfrontaliera  
 hotărârile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitațílor si amenajarea 
teritoriului ; 
 hotărârile privind privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritați publice , cu 
persoane juridice romane sau straine  
 hotarârile privind privind administrarea patrimoniului  
 hotărârile privind privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri , dupa caz, 
in numele si in interesul colectivităţii locale la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor 
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, în condiţiile 
legii.  
   Administrarea comunei se face cu implicarea cetăţenilor, reprezentanţii Primăriei Cleja 
stând la dispoziţia locuitorilor,  pentru a le rezolva acestora problemele. În ultimii ani, 
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administraţia comunei Cleja a  dispus alocarea de fonduri din bugetul local  pentru 
implementarea unor proiecte , respectiv a atras  de la bugetul de stat cele mai multe 
fonduri şi a demarat cele mai multe proiecte din istoria sa.  

 

 
 

        Însă, ce e, poate, cel mai de admirat este că, deşi inspirată de aerul schimbării şi 
încercând să ţină pasul cu ritmul alert al vieţii din această eră, comuna nu uită de unde a 
plecat, aducându-şi mereu aminte şi promovându-şi prin manifestări culturale tradiţiile, 
spiritualitatea, personalităţile şi frumuseţile zonei. 
    In urma analizarii compartimentelor din cadrul primariei, se poate spune ca exista o 
distributie echilibrata a personalului. La nivel relational, exista o bune comunicare intre 
Primarie si celelalte institutii locale. Un aspect care atrage atentia il constituie practica de a 
nu incheia acorduri de parteneriat, deci nu se intocmesc procedurile si mecanismele care sa 
descrie foarte clar rolul fiecarui partener si zona sa de actiune.  Primaria   are pagina 
web.Conducerea primariei e hotarata sa faca tot posibilul sa atraga fonduri in vederea 
dezvoltarii comunei in baza unui plan strategic si metodologic,  primul pas major in aceasta 
directie de dezvoltare fiind facut .   
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          Serviciile furnizate de Primăria comunei Cleja, cetăţenilor sunt:  eliberare certificate 
de urbanism, autorizaţii de construcţii, autorizaţii de desfiinţare    registru agricol, cadastru 
şi agricultură    serviciu impozite şi taxe ,  administraţia domeniului public    stare civilă  ,  
protecţie civilă ,  relaţii cu publicul   ,  asistenţă socială-  protecţie socială .Pentru furnizarea 
acestor servicii publice dar şi pentru susţinerea investiţiilor principalul instrument de care 
dispune Primăria comunei Cleja este bugetul local.   
            În  Primaria Cleja  sunt     21 persoane, din care 12 funcționari publici și  9 
personal contractual. 

  Reprezentare grafică: 
 

 
 
 

          Structura veniturilor si cheltuielilor bugetare pentru anii 2018 – 2020 
                                                                                               UM=Lei  

 
Denumire capitol An 2018 An 2019 An 2020 

 
Venituri total 6.780.329,00 

 
11.834.507,00 14.579.433,00 

Venituri proprii 821.803,00 1.008.471,00 1.026.289,00 
Cote si sume impozit 1.101.604,00 1.680.131,00 1.553.482,00 

21 

0 

12 

9 

TOTAL FUNCT PUBLICI PERS.CONTRACTUAL 
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Sume din TVA 4.707.142,00 5.483.393,00 6.957.000,00 

Donatii si sponsorizari 0 10.000,00 0 
Denumire capitol An 2018 An 2019 An 2020 

 
Subventii alte 
administratii 

149.780,00 3.652.512,00 5.042.662,00 

Fonduri europene 0 0 0 
Cheltuieli total 5.035.258,00 9.846.136,00 16.046.668,00 
Autoritati publice 1.490.160,00 1.691.718,00 2.166.520,00 
Ordine publica 214.716,00       63.203,00 216.978,00 
invatamant 477.429,00     631.075,00 1.227.276,00 
Cultura 108.711,00 583.057,00 1.169.878,00 
Sanatate 22.970,00 692.556,00 921.609,00 
Asistenta sociala 1.516.880,00 1.733.343,00 1.907.085,00 
Gospodarire 
comunala 

 
461.261,00 

 
   347.733,00 

 
3.511.229,00 

Protectia mediului 181.256,00 251.853,00 360.233,00 
Agricultura 0 27.539,00 0 
Transport 561.875,00 3.824.059,00 4.565.860,00 

 
Reprezentare grafică: 
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13. SPORT 
Sportul are forța să schimbe lumea. Are puterea să inspire, are puterea să unească oamenii 
întrun mod în care puține altele o reușesc. Sportul le vorbește tinerilor pe limba lor. Sportul 
poate crea speranță acolo unde cândva era doar deznădejde. Nicio altă activitate nu are 
atâta forță și energie de a mobiliza și reuni oameni Sportul nu este un lux pentru orice 
societate, ci mai degrabă o investiție importantă în prezentul și viitorul unei națiuni. Sportul 
acoperă toate formele de activități corporale care contribuie la bunăstarea fizică a 
persoanei, echilibrul mental al acesteia și interacțiunile sociale. Promovarea unui stil de 
viață activ și sănătos reprezintă o prioritate datorită multiplelor beneficii pe care le au 
mișcarea în sine și adoptarea valorilor sportive la nivel de individ, societate, națiune. 
Practicarea activității fizice și a exercițiilor sportive regulate conduce la reducerea riscului 
apariției bolilor cardio-vasculare, a anumitor tipuri de cancer și diabet, la îmbunătățirea 
sistemului muscular și osos, la controlul greutății corporale și mai ales la menținerea 
sănătății mintale și favorizarea proceselor cognitive. 
Comuna Cleja deţine în inventarul domeniului public suprafeţe de teren ce funcţionează ca 
terenuri unde se pot desfăşura activităţi sportive respectiv în Loc. Cleja stadionul „ Mihai 
Pal” , denumire dată în cinstea aviatorului Mihai Pal,eroul local, născut în 1960 şi decedat în 
2003, ca urmare a accidentului aviatic. La acesta obiectiv se adaugă şi baze sportive  aflate 
în  perimetrul şcolilor din comună.  
Primaria comunei Cleja  s-a preocupat permanent  de modernizarea terenurilor/sălilor de 
sport , fapt ce reiese si din faptul ca în perioada anterioara au fost demarcate  proiecte in 
acest domeniu, astfel: 
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Construire teren multifunctional in satul Cleja strada Pieței , comuna Cleja judetul 
Bacau , proiect finanțat prin P.N.D.R 2014-2020 -GAL Confluențe Moldave in  valoare de185 
mii lei. 
 
Reabilitare  și modernizare teren de sport la Scoala nr. 1 Cleja 
S-a realizat un teren de sport cu platformă betonată  22/42, stalpi metalici și imprejmuire 
din plasa zincata, plasă de protectie textilă, instalație electrică de iluminat și priză de 
pamant, gazon artificial și dotări conform proiectului.     Valoarea finală a lucrărilor :277 mii 
lei, inclusiv TVA- buget local. 
 
Reabilitare  și modernizare teren de sport la Scoala nr. 2 Cleja 
S-a realizat un teren de sport cu platformă betonată  23/43, stalpi metalici și imprejmuire 
din plasa zincata, plasă de protectie textilă, instalație electrică de iluminat și priză de 
pamant, gazon artificial și dotări conform proiectului.Valoarea finală a lucrărilor : 252 mii lei, 
inclusiv TVA- buget local. 
 
Reabilitare  și modernizare teren de sport la Scoala Valea Mică 
S-a realizat un teren de sport cu platformă betonată  22/42, stalpi metalici și imprejmuire 
din plasa zincata, plasă de protectie textilă, instalație electrică de iluminat și priză de 
pamant, gazon artificial și dotări conform proiectului.Valoarea finală a lucrărilor executate 
este de 301 mii lei, inclusiv TVA-buget local. 
 
Reabilitare  și modernizare teren de sport la Scoala Somusca  
S-a realizat un teren de sport cu platformă betonată  , stalpi metalici și imprejmuire din 
plasa zincata, plasă de protectie textilă, instalație electrică de iluminat și priză de pamant, 
gazon artificial și dotări conform proiectului.Valoarea finală a lucrărilor 242 mii lei, inclusiv 
TVA-buget local. 
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Consiliul local Cleja in baza legii 350/2005 a finantat proiecte din domeniul sportului, astfel: 
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ASOCIATIA CLUB SPORTIV KARATE PAS CU PAS – proiectul depus și finanțat SI EU 
POT FI CAMPION – grantul maxim nerambursabil 25.000 lei, valoare finanțată - 22.375.44 
lei cu obiective principale ale proiectului: 

 Dotarea cu materiale necesare procesului de pregatire , echiparea sportivilor cu 
echipament necesar probelor de concurs si pregatirea acestora; 

 Participarea la campionatele intercluburi si  nationale . 
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14. CULTE    
              Statisticile religioase menţionează începând cu secolul al XIX-lea numărul 
credincioşilor din Cleja ca fiind echivalent cu cel al locuitorilor, întrucât, în afara unui număr 
redus de armeni şi evrei, toţi erau catolici. În anul l 800-l801, prefectul Misiunii Apostolice 
din Moldova, Vincentius Gatt a vizitat parohia Cleja aflând următoarele date statistice: 1 800 
- 251 familii şi 1448 credincioşi; 1801 - 286 familii cu 1422 credincioşi. La 14 mai 1 807 
consulul austriac Hammer raporta Ministerului de Externe din Viena că la Cleja erau 350 de 
familii cu 1928 credincioşi.  
        UAT Cleja a finanțat din bugetul local  o serie de lucrări de reparații la obiectivele de 
cult, astfel : 
Biserica romano-catolică ,,Sf.Luca” din satul Somușca   : În  perioada 2019-2020  s-au 
efectuat lucrări de reparații la biserică (reparatii tamplarie,   montare ferestre termopan, 
văruirea exterioară și alte reparații), în valoare de 259.047,46 lei. 
Biserica romano-catolică ,,Fericitul Ieremia Valahul” din satul Valea Mică:   În anul 2019 s-a 
achiziționat  și montat  tamplarie termopan- ferestre, la toata Biserica,  în valoare de 60.000 
lei.  
Biserica romano-catolică ,,SF. MARCU” CLEJA: În anul 2019 s-au achiziționat diverse 
materiale (centrală termică, calorifere, parchet, gresie etc.) precum si efectuarea de lucrări  
necesare pentru instalarea si montarea acestora, la Centrul Pastoral-Educativ,  în valoare de 
56.000 lei, inclusiv TVA, sume din bugetul local. În anul 2020 s-au achiziționat și montat 
pavele și borduri în vederea amenajării curții Centrului Pastoral-Educativ, în valoare de 
10.000 lei, inclusiv TVA, sume din bugetul local. 
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Biserica romano-catolică ,,SF. FRANCISC DE ASSISI”:    În anul 2019 s-a achiziționat și 
montat un sistem de încălzire în biserică, în valoare de 35.407,26 lei.      În anul 2020 s-au 
făcut lucrări de renovare a capelei din cimitir(o mică extindere), în valoare de 30.000 lei. 
   
 Biserica „Sf. Francisc de Asisi”din Cleja  
              Anul deschiderii parohiei, 1793, presupune implicit şi posibilitatea, dacă nu chiar 
necesitatea existenţei unui lăcaş de cult, probabil o capelă. Anul 1811 este cel în care s-a 
ridicat prima biserică care a rezistat până în 1906 când s-a construit actuala biserică cu 
hramul „Sf.Francisc”, renovată ulterior de mai multe ori. Din documentele de arhivă ale 
Parohiei Cleja reiese că biserica „a fost construită în anul 1906 din contribuţia benevolă a 
credincioşilor din Cleja”. Ctitorul bisericii a fost venerabilul preot Gratian Karpati. Biserica 
este construită din cărămidă, având fundaţia din piatră, cărămidă şi var, iar acoperişul din 
tablă. Turnul este o imitaţie a stilului neogotic, iar corpul bisericii este construit în stilul 
roman. Bolta este din lemn; într-o nişa din perete se află statuia Sf. Francisc de Assisi, 
patronul bisericii. Mai posedă încă două altare laterale în nava principală, construite din 
cărămidă. Corul este spaţios, construit din lemn, în el se află orga de mărime mijlocie, 
marca Wegenstein. Biserica posedă 3 clopote, montate în turn, dintre care cel mai mare 
cântăreşte 500 kg. Biserica a fost pictată prin contribuţia credincioşilor în anul 1950.  
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   Biserica „Sf. Marcu din Cleja”  
 

 

 
          Parohia este situată pe dealurile din partea dreaptă a Siretului, pe valea pârâului cu 
acelasi nume, afluent al Siretului, la aproximativ 20 km depărtare de oraşul Bacău, spre 
sud. Matricolele parohiei încep cu anul 1793. Anul 1793 poate fi considerat ca anul 
deschiderii parohiei, acest fapt presupunând implicit şi posibilitatea, dacă nu chiar 
necesitatea existenţei unui lăcaş de cult, probabil o capelă. Această stare de fapt s-a 
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prelungit până în 1811 când s-a construit o biserică din lemn la Cleja. Pe temelia bisericii 
din 1811 s-a construit în 1839 o alta, tot de lemn, care a rezistat până la începutul sec. XX, 
mai precis până în 1906, când s-a construit practic actuala biserică din Cleja, din cărămidă, 
în stil romanic. După 1990 în partea de răsărit a parohiei care poartă numele de Buda s-a 
construit o nouă biserică sub îndrumarea parohului local, părintele Leon Pişta care a slujit 
din anul 1982 până în anul 1995. Din anul 2006 biserica „Sf. Marcu” a primit statutul de 
biserică parohială, primul pastor fiind Pr. Ernest Ilarion Roca. In anul 2019 UAT Cleja a 
amenajat alei pavate zona Biserica Sfantul Marcu , cu o lungime de 60,7 m și o  lățime de 
2,4 m, suprafață de 145,5 mp, care face legătura din DC 165 cu biserica.  

  
Biserica Sf Luca din satul Somuşca 

Prima biserică a fost construită între anii 1900-1902, sub îndrumarea pr. Graţian Karpati, 
paroh de Cleja. Ca mărturie a vechii biserici s-a păstrat o parte din temelia ei, un fragment 
din stâlpul de consolidare şi piatra memorială amplasată pe acest stâlp.Comunitatea catolică 
din Somuşca treptat s-a înmulţit, iar biserica veche a devenit neîncăpătoare. La 15 iulie 
1990, în prezenţa mai multor preoţi şi credincioşi,  a  fost sfinţită piatra de temelie a noii 
biserici.În partea dreaptă a piciorului mesei de tabernacol s-a introdus documentul de 
sfinţire a pietrei de temelie.Biserica are o lungime de 37 m şi o lăţime de 17 m. Este 
compusă din subsol, loc de recreere şi pentru diferite activităţi religioase şi culturale, şi 
biserica propriu-zisă . 
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Biserica ”Fericitul Ieremia Valahul” – sat Valea Mică 

 

 
 
Biserică zidită în perioada 1990-2009, sfinţită la 24 mai 2009. Biserica are 32 m înălţime, 15 
m lăţime, 33 m lungime şi capacitate de aproximativ 750 de persoane. 
 
15 .ORDINEA PUBLICA  
 La nivelul comunei  Cleja , ordinea și linistea publică sunt asigurate prin activitatile  
desfasurate de Postul local de politie Cleja .  La nivelul comunei Cleja nu este înființat 
serviciul de Poliție Locală. Supravegherea circulatiei rutiere este asigurata de  un  agent de 
poliție, și este dotat cu un autoturism, cu care se asigura patrularea pe raza comunei.    
Supravegherea circulației pe raza comunei Cleja este asigurată de cei trei agenți M.A.I. ai 
Postului de Poliție Comunală Cleja, în echipe de doi sau echipe mixte cu agenții Secției 5 
Poliție Răcăciuni, sau cu personalul Inspectoratului de Jandarmi Bacău și a Grupării Mobile 
de Jandarmi Bacău. 

          In vederea asigurarii sigurantei cetățeanului, în perioada 2018-2020 s-a implementat  
proiectul ”   Inființare sistem supraveghere video în comuna Cleja, județul Bacău”.  S-au 
montat un număr de 26 de camere de supraveghere video în satele aparținătoare comunei 
Cleja (Cleja, Somușca și Valea-Mică), situate în intersecții și în zona clădirilor care aparțin 
domeniul public al UAT comuna Cleja.Valoare finală a obiectivului este de 161.497 lei. 
    
 16 . SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA   
            Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea stǎrii de 
sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului asistenţei 
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medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale. Mǎsurile de reformǎ privesc, în 
principal restructurarea modului de organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii 
sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea 
asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate. Asigurarea serviciilor medicale în comuna Cleja se face de 
cǎtre 2 dispensare umane  un cabinet stomatologic  si un 1  cabinet veterinar . 

        In perioada anterioara a fost construit un  Dispensar Medical, Cabinet de Medicină 
Dentară si Farmacie în comuna Cleja, județul  Bacău. 

       S-a construit un dispensar, cu regimul de înălțime P+1, suprafața construită la sol 208 
mp, suprafața construită desfășurată 386 mp, la parter două cabinete individuale de 
medicină a familiei, la etaj un cabinet de stomatologie si o farmacie. 

       Valoarea finală a obiectivului de investiție este de 1.653.215,45 lei inclusiv TVA din care 
1.435.140,00 lei inclusiv TVA valoarea finanțată din  bugetul de  stat prin programul PNDL 
2017-2020, subprogramul „Modernizarea satului românesc” și 218.075,45 lei - valoarea 
investiției finanțată din  bugetul local. 
          În ceea ce priveste starea de sanatate a comunei, masurata prin natalitate si 
mortalitate, se constata un raport nefavorabil al nasterilor fata de numarul de decese. 
Pentru ameliorarea acestor indicatori se impune in continuare nevoia de planificare familiala 
moderna, de descurajare a avorturilor, de protectie a familiei si femeii gravide, de 
continuare a actiunilor de educatie pentru sanatate din partea medicilor de familie precum 
si de imbunatatire a dotarilor cabinetelor medicale individuale.  
 Prioritatile din aceasta sfera sunt:    
 asigurarea asistentei medicale cu medici de specialitate;   
 prevenirea aparitiei bolilor prin actiuni complexe, integrate.  
     Asistenta sociala presupune un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a 
raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii 
unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prevenirea autonomiei si 
protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru 
promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii . 
         Pe plan local, rezultatele obtinute in domeniul asistentei sociale  sunt bune, 
urmarindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate la nivelul Primariei Cleja fara a 
depasi termenele legale de solutionare a petitiilor .  
  Primaria Cleja se preocupa ca in preajma sarbatorilor religioase , prin atragerea de 
sponsorizari si din alte surse legal constituite, sa ofere un sprijin material familiilor aflate in 
dificultate.  
 Compartimentul de Asistenta Sociala Cleja   nu  este acreditat pentru acordarea de 
servicii  sociale și are încheiate acorduri de parteneriat cu Fundația de sprijin comunitar 
(FSC) privind furnizarea de servicii sociale pentru funcționarea:   Centrului de zi pentru copii 
aflați în situații de risc de separare de părinți ,,Sf.Lucia”.Capacitatea acestui centru este de 
25 copii  si in cadrul centrului se desfasoara o activitate tip after school . 
UAT Cleja a finanțat de la bugetul local proiectul Înființare Sistem Supraveghere Video la 
Centrul de zi pentru copiii aflați in situatii de  risc de separare de părinți - SFANTA LUCIA.    
La centrul de zi s-a montat un sistem de supraveghere video, cu un număr de 6 camere. 
Costul total al investiției fiind de 5.284,31 lei, inclusiv TVA.  
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  In comuna  Cleja 602 persoane au beneficiat de produsele de igienă respectiv produse 
alimentare , distribuite prin Programul operational Poad , astfel : 

  423 persoane beneficiare de venit minim garantat și respectiv alocatie suplimentara pentru 
susținerea familiei  

 179 persoane încadrate în grad de handicap grav și accentuat  sau aflate în risc de 
excluziune sociala  
Reprezentare grafica : 

 

 
 
17.  CULTURA 
Activitatea culturală la nivelul comunei se desfăşoară în cadrul căminelor culturale 
modernizate şi reabilitate.  
   Perioada 2018-2019 a fost implementat proiectul ”  Înființare Sistem Supraveghere Video 
Cămin Cultural SOMUȘCA.”. Prin acest proiect la căminul cultural Somușca s-a montat un 
sistem de supraveghere video, cu un număr de 6 camere. Costul total al investiției fiind de 
5.402,36 lei, inclusiv TVA, din bugetul local.    
În comună îşi are sediul şi în acelaşi timp punctul de lucru Asociaţia Culturală – „Împreună 
pentru Cleja” . În centrul civic, în vecinătatea Primăriei Cleja şi a Şcolii Ni.1 Cleja se află 
clădirea „Centrului de Documentare şi Informare” în care este găzduit şi Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă. 
    Consiliul Local Cleja se preocupa ca in fiecare an să se desfășoare evenimentul   ZIUA 
COMUNEI care s-a organizat in fiecare an, mai putin in anul 2020, in luna august, ocazie cu 
care se inmaneaza Diplome cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie, premii 
elevilor care obtin rezultate foate bune la invatatură și celor care au obtinut rezultate 
deosebite la  olimpiade, concursuri și festivaluri . 
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Comuna Cleja, a primit titlul de Sat European de Tineret 2021, pentru un un an de zile, 
până în decembrie 2021, alături de alte 3 comune din România: Aroneanu (Iași), Grivița 
(Galați) și Slimnic (Sibiu).Tinerii din comuna Cleja au organizat pe pagina de Facebook 
„Cleja – Sat European de Tineret 2021” un eveniment online în cadrul căruia au prezentat 
ce înseamnă acest titlul pentru comunitatea lor, ce fel de activități și-au propus pentru cele 
12 luni în care vor purta titlul și mai ales cum pot ceilalți tineri să se implice pe parcursul 
anului în care comuna lor vor purta titlul de Sat European de Tineret.Evenimentul a fost 
coordonat de către Grupul de inițiativă „Tineri Cleja”.  
Titlul de „Sat European de Tineret” este oferit de Guvernanță în cadrul programului național 
European Youth Village comunelor din România care susțin tinerii în acțiunile pe care 
aceștia doresc să le organizeze în comunitate, și care înțeleg că schimbarea la nivel local 
este generată printr-un parteneriat între  autorități și tineri. 
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Pastrarea tradițiilor  
Situată într-o regiune pitorească, remarcată şi de călătorii străini care au trecut pe aici, 
localitatea Cleja este şi din punct de vedere etno-folcloric una dintre cele mai reprezentative 
aşezări de catolici din Moldova. Faptul că ascendenţii locuitorilor de astăzi din Cleja provin 
din Transilvania este probat elocvent şi de cadrul etnografic al aşezării. Casele din Cleja se 
încadrează în tipul casei tradiţionale româneşti cu toate transformările survenite în decursul 
timpului. Construcţiile contemporane nu înlătură tradiţia în totalitate, urmărind atingerea 
unei valori estetice superioare .Interioarele caselor  arată la rândul lor preocuparea pentru 
frumos a locuitorilor, remarcându-se printr-o ingenioasă combinație între tradție şi inovaţie. 
Camera de sărbătoare sau "casa mare" cum este numită aici în Cleja, iese în evidenţă prin 
multitudinea de obiecte ce se găsesc în interiorul acesteia şi bunul gust cu care sunt 
rânduite. Se întâlnesc aici ţesături de o valoare artistică remarcabilă ce denotă măiestria 
celor care le-au lucrat. Privit în ansamblul său portul popular tradițional din Cleja se 
integrează costumului românesc. Costumul popular de aici iese în evidenţă prin cromatica 
specifică, sobră ori mai vie, prin gama largă de motive decorative, toate acestea fiind rodul 
unei fantezii deosebite a creatorilor populari, transpuse implicit şi operei create. Gama largă 
a omamentaței se explică atât prin variatele zone din Transilvania de unde au venit şi 
implicit au adus costume tradiţionale specifice ascendenţii locuitorilor catolici de astăzi din 
Cleja, dar şi prin faptul că odinioară fetele, dintr-un accentuat spirit de originalitate 
"ascundeau" de regulă modelele pe care le ţeseau pe cămăşi (şi nu numai) pentru ca 
celelalte fete să nu le cunoască înainte ca ele să fie purtate şi evident arătate celor din jur 
de cea care le-a creat. Obiceiurile calendaristice sunt la rândul lor foarte importante. Se mai 
conservă încă unele practici şi credinţe, înainte vreme cu o încărcătură de semnificaţii 
magico-rituale pierdute însă în decursul timpului. Reverberaţii transilvane sunt evidente şi 
aici. Amintim în acest sens obiceiul ''matca" din prima duminică de după Paşti, numită de 
localnici "Duminiea Albă" sau "Duminica Mătcii", zi în care tinerii se legau ''fraţi" şi "surori" 
schimbând între ei "ouă scrise" Aceste ouă erau "scrise" în Cleja nu în zilele imediat 
premergătoare duminicii Paştelui ca în alte locuri, ci în săptâmâna de după Paşti, deci 
anterioară "Duminicii Mătcii". De Paşti, în Cleja doar se vopseau ouă roşii.  
 Dintre obiceiurile de peste an mai menţionăm colindele necântate care se obişnuiesc în 
Cleja în dimineaţa de "Sfinţi Mărunți" (27 decembrie) sau "Prunci Nevinovaţi", când copiii şi 
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flăcăii umblă cu câte o nuia de alun în mâini, lovind pe cei care ii întâmpină Ia intrarea în 
casă şi rostind o urare de prosperitate, sănătate, noroc şi fericire în anul care urmează să 
vină, urare adresată evident celor pe care îi ating cu nuiaua Aceleaşi urări de bine adresate 
de data aceasta întregii familii (inclusiv vieţuitoarelor) colindate, le reîntâlnim, rostite cu alte 
cuvinte desigur, şi în dimineaţa de Anul Nou când, în Cleja, se umblă "cu semănatul", 
"corindătorii" aruncând în faţa gazdelor, pe jos, boabe de grâu ori de porumb în timp ce 
''binecuvântau".  
Localitatea Cleja a fost intens şi sistematic cercetată, mai ales din perspectiva folclorului 
existent aici, de către specialiştii maghiari care au cules în decursul timpului o varietate 
impresionantă de creaţii folclorice perpetuate de localnici în "graiul ceangău". Perpetuarea 
creaţiilor folclorice în graiul ceangău aminteşte de interferenţa etnică şi culturală din 
Transilvania (de unde au venit ascendenţii catolicilor de azi din Cleja), situaţie explicabilă 
întrucât "diferenţa de limbă n-a avut vreodată caracterul unei bariere de netrecut" 
confirmând teoria "inexistenţei graniţelor pentru elementele de cultură". Din Cleja a fost 
culeasă prima variantă a Mioriţei (în graiul ceangău local) de către preotul de atunci din 
Cleja, Inocentius Petras, care a notat-o în scris în anul 1843. După opinia specialiştilor 
români şi maghiari acest text este deplin închegart şi prezintă o valoare artistică deosebită. 
          Consiliul Local Cleja in baza Legii 350/2005 a finantat proiete din domeniul culturii, 
astfel: 
   Asociatia Cultural-Educativa, Arta,Sport si Sanatate ”VATRA SATULUI”- proiectul 
depus și finanțat  PORTUL, MUZICA SI DANSUL POPULAR DIN COMUNA CLEJA - grantul 
maxim nerambursabil 25.000 lei, valoarea finanțată – 25.000 lei cu obiectivul principal : 
Participarea Ansamblului „Zdrabuleanca” din Com.Cleja, Jud. Bacau, la Retrospectiva 
Festivalului de Folclor „Cant si joc pe plai Dobrogean” din localitatea Eforie-Sud, 
jud.Constanta din perioada 29 august – 03 septembrie 2019. 
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18. EDUCATIE 
     În comuna Cleja funcționeaza 3 grădinițe și 3 școli.O  școala și o grădiniță funcționează în 
satul Somusca, iar două școli și două grădinițe în satul Cleja 
-Nr. de cadre didactice încadrate în anul școlar 2019-2020 : 44 , din care:  

 pentru învățământ prescolar 6 
 pentru invatământ primar  12 
 pentru invatamânt gimnazial 26. 

-Nr. populatiei scolare în anul scolar 2019-2020   este de  639, din care:  
 copii înscrisi  in gradinite  109 
 elevi inscrisi in invatamântul primar 248 
 elevi inscrisi în învațământul gimnazial 282. 

-Nr. de cadre didactice încadrate în anul școlar 2020-2021: 43 din care:  
 pentru invatamant prescolar 6 
 pentru învațământ primar  11 
 pentru învățământ gimnazial 26. 

-Nr. populației scolare în anul scolar 2020-2021este de 600 din care:  
 copii înscrisi  in gradinite  130 
 elevi inscrisi in invatamântul primar 214 
 elevi inscrisi în învațământul gimnazial 256. 
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Reprezentare grafica : 
Situație cadre didactice 

 
 

 
Situația elevilor 

 

 
Unitățile școlare sunt dotate cu computere, achizționate prin programul AEL .  Toate 
unitățile școlare au toalete în interior.  
La nivelul comunei, se constată fenomenul de migrare a elevilor către municipiul Bacau  din 
următoarele considerente:  

 apropierea comunei faţă de municipiul Bacau; 
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 imposibilitatea continuării studiiilor în comuna Cleja. 
 Numărul și distribuția unităților de învățământ de pe raza comunei Cleja răspund în general 
nevoilor comunității și nu se înregistrează cazuri de abandon școlar.   
Primăria Comunei CLEJA s-a îngrijit în fiecare an calendaristic, să asigure igienizarea 
spațiilor școlare,  să doteze unitățile școlare cu mobilier, materiale didactice, să modernizeze 
eșalonat în timp toate unitățile de învățământ. Periodic s-a analizat starea învățământului 
din comună în ședințele Consiliului Local, luându-se hotărârile adecvate.  
UAT Cleja a finanțat o serie de proiecte , astfel: 
   Extindere Scoala Gimnaziala nr.1 Cleja cu grupuri sanitare: S-a extins această școală cu 
un grup sanitar, cu suprafața de 66,10 mp, 4 grupuri sanitare pentru băieți, 5 grupuri 
sanitare pentru fete și un grup sanitar pentru persoane cu handicap.Valoarea totală a 
investiției este de 2 23.781,18 lei. 
Achiziție și montaj sisteme de  alarmare antiefractie la  Școala  Gimnazială nr.1 Cleja, Școala 
Gimnazială nr.2 Cleja și  Școala  Gimnazială Somușca :   La cele trei școli s-au montat 
sisteme de alarmare antiefracție, pentru fiecare școală în parte costul investiției fiind de 
3.998,40, valoarea totală a investiției fiind de 11.995,20 lei inclusiv TVA. 
Reabilitare si modernizare Sistem supraveghere video la Scoala nr. 1, Școala nr. 2 și   
Somușca:    S-au montat sisteme de supraveghere video la cele trei școli, valoarea totală a 
investițiilor fiind de 12.986,47 lei, inclusiv TVA, finanțate din bugetul local. Școala 
Gimnazială Nr.1- 3.965,55 lei inclusiv TVA, Școala Gimnazială Nr.2- 3.736,60 lei inclusiv TVA 
și Școala Gimnazială Somușca – 5.284,31 lei inclusiv TVA. 

Achiziție centrale termice și montaj LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA:    S-au achiziționat 
și montat două centrale termice la Școala Gimnazială Somușca, cu valoarea totală de 
103.262,53 lei.  
Prin PNDL II  se implementeaza în comuna Cleja , 2 proiecte : 

 Reabilitare si modernizare Gradinita nr 1 Cleja – valoare 1,2 mil lei, din care 
contribuție de la bugetul local  94,8 mii lei 

 Reabilitare si modernizare Gradinita nr 2 Cleja – valoare 0,59 mil lei , din care 
contribuție de la bugetul local 150 mii lei 

Au fost  dotate  laloratoarele de informatică din Scoala Gimnazială Nr.1  și Școala Gimnazială 
NR.2, cu un număr total de 25 de computere de birou. Un număr de 25 de laptop-uri pentru 
cele trei școli din comună și un număr de 140  de seturi de bănci individuale cu scaun pentru 
elevi. 
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Festivitate de premiere a elevilor 

 
19. TURISM  
Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ expansiune în 
ultimele decenii. Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti cautǎ odihnǎ și relaxare, 
alţii aventurǎ, unii turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti vor sǎ descopere locuri noi sau 
sunt interesaţi de obiectivele cultural - istorice sau de manifestǎrile culturale. Refacerea 
sǎnǎtǎţii se numarǎ de asemenea, printre motivaţiile turistice frecvent întâlnite.  
Obiectivele de atracție turistică pe care comuna Cleja le pune la dispoziția oricui, sunt: 
Monumente istorice :două obiective din comuna Cleja sunt incluse în lista monumentelor 
istorice din județul Bacău ca monumente de interes local. Unul este un sit arheologic aflat în 
punctul „Lanul Curții”, aflat la est de satul Cleja, între acesta și șoseaua națională, sit unde s-
au găsit urmele unei așezări din Epoca Bronzului. Celălalt monument este școala din satul 
Cleja, ridicată în 1912 și fiind clasificată ca monument de arhitectură. 
 La locul numit "Lanul Curţii", în direcţia şoselei naţionale, la km. 18-19, în partea de est faţă 
de sat, se întinde o mare aşezare de epoca bronzului, pe o suprafaţă de 7-8000 m 2 . Dincolo 
de sat, în punctul "Cetăţuia", peste şanţul de apărare, se află o aşezare din aceeaşi epocă, 
dar cu o suprafaţă mai restrânsă. Această cetăţuie reprezintă fosta terasă a Siretului, locuită 
intens în epoca bronzului. Cu ocazia desfundării şi nivelării terenului, in zona şanţului de 
apărare au fost date la iveală locuinţe şi gropi cu materiale specifice culturii Monteoru . 
Ceramica decorată cu linii în relief provine de la vase mici şi mijlocii, de tipul cănilor, ceştilor 
şi vaselor de cult. Pe o vatră din aceeaşi epocă au fost descoperite un număr de greutăţi din 
lut ars până la roşu, folosite probabil în timpul iernii la încălzitul camerei. Tot aici a fost 
descoperit şi un mormânt de inhumaţie, deranjat de plug. Între obiectele de inventar, au fost 
recuperate câteva ace din bronz şi mai mulți cercei pandantivi. 
-arii protejate :Cineritele de la Nutasca- Ruseni din satul Somusca ,comuna Cleja 
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Au fost declarate arie protejata de interes national in anul 2000 si se intinde pe o suprafata 
de 0,10 ha. Cineritele de la Nuteasca – Ruseni este o rezervaţie naturală de tip geologic 
aflată în județul Bacău, comuna Cleja.  Acestă zonă  este compusă din depozite de cenușă 
vulcanică consolidată de-a lungul timpului şi atribuită erei geologice terțiene.Aria este 
importanta din punct de vedere geologic, prezentand cinerite – cenusa vulcanica consolidata 
provenita din eruptii produse in a doua jumatate a erei tertiene. 
 

 
 
Aceste forme de stanci sunt formate din tuf vulcanic pe varful unui deal singurele care le 
gasim in judetul Bacau si in zona Moldovei . Cineritele andezitice de vârstă meoțiană (6 – 9 
milioane de ani) de la Șomușca, de sub Culmea Pietricica, reprezintă tufuri vulcanice – cenuși 
vulcanice aduse în zonă de vânt (dacă nu credem într-un posibil vulcanism extracarpatic ) 
sedimentate și compactate sub forma unor strate, pe culmea unui deal de la Șomușca, de 
grosimi apreciabile (de ordinul metrilor) . 
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-zona de agrement  din lunca siretului Siretului  
Complexul de agreement ofera cazare si  pune la dispozitie o piscina de aproximativ 200mp          
Pasionatii de pescuit sportiv, au la dispozitie un lac cu o suprafata de 3 hectare. 
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20. Activităţile economice  
                   Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii comunei Cleja au avut ca principale 
ocupaţii agricultura creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi unele 
îndeletniciri casnice prin care îşi produceau cele necesare traiului. Dintre industriile casnice 
mai cunoscute erau: prelucrarea lânii şi plantelor textile, cojocăria confecţionarea de 
încălţăminte, rotăria, dogăria şi olăritul. 
             O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază 
creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât mai mult 
lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a 
reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi 
realizare a programelor de dezvoltare economico-socială indiferent dacă resursele financiare 
sunt asigurate prin fonduri guvernamentale, fonduri private interne, cofinanţări şi 
împrumuturi externe. Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea 
agricolă fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor 
componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate. 
Orientarea populaţiei spre activităţi industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive 
independente de aceasta, şi orientarea spre îndeletniciri tradiţionale. Restrângerea drastică 
a activităţilor industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a 
forţei de muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii şi ocupaţii, servicii 
cerute de economia de piaţă. 
           Activităţile agricole respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor reprezinta o 
activitate de baza. Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare şi de luncă, Com. 
Cleja deţinând 1 740 ha de teren arabil din totalul de 2 541,16 ha teren agricol.  
 SC „SUINPROD” SRL cu domeniu de activitate creşterea porcinelor şi producerea cărnii , 
are un punct de lucru în comuna Cleja .Ferma suine Cleja este situată in extravilanul 
localitatii Cleja, la o distanţa de cca. 500 m de drumul european E85 , Suceava-Bucuresti, 
pe partea stanga a acestuia in sensul de mers Bacau – Bucuresti si la cca. 1,5 km de raul 
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Siret, acumularea Racaciuni, având capacitatea de 2.000 locuri pentru porci de productie 
(>30 kg)  și respectiv 750 locuri pentru scroafe. 
       În  anul  2020 s-au eliberat  63 autorizații de  funcționare pentru: comerț cu  
amănuntul în  magazine, baruri și  alte  activități de  servire  a  băuturilor, lucrări  de  
construcții, comerț cu  materiale  de  construcții, reparații autoturisme, vulcanizare, 
activități de producție încălțăminte și textile, farmacie  și  medicină  de  familie. Firmele  
autorizate figurează cu  1, 2 sau  3  angajați, cu excepția firmelor de producție unde se 
înregistrează între 9-20 angajați 

 
Forta de munca  
Numărul mediu de salariați  
Specificație An 
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Reprezentare grafică  
 

 
 

 21. INFRASTRUCTURA  
 INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 
 
 O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării incluziunii sociale 
și a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de infrastructură. În zonele 
rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare 
naționale și, prin urmare, reprezintă principalele centre economice, sociale și culturale ale 
județului și obiective de interes local. Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor 
rurale depinde în mod esențial de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază 
existente. În perspectiva viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție 
competitivă pentru investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de 
viață în comunitate și servicii sociale corespunzătoare. Drumurile, în mediu rural, reprezintă 
principala cale de transport. Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce se 
desfășoară pe aceste drumuri mai au mult de recuperat până a ajunge la ceea ce reprezintă 
normalitate la nivelul Uniunii Europene.  
Cea mai importantă arteră de circulaţie rutieră este reprezentată prin:  

- drumul naţional şi european E 85 ce străbate comuna în partea sa estică urmărind linia 
de întâlnire a Luncii Siretului cu zona de deal pe o lungime de 4 km 

-  drumul judeţean DJ 119 cu o lungime de 10 km modernizat prin asfaltare pe o distanţă 
de 5 km , ce leagă E 85 de centrul administrativ Cleja,  

- drumuri comunale – DC- în lungime totală de cca. 31,2  km  
Total drumuri care strabat comuna Cleja -  51,7 km din care 18 km neasfaltat/nepietruit și 
33,7 km asfaltat/pietruit(13,2 km asfalt și 20.5 km neasfaltat) . 
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Administrația locala  s-a preocupat și de modernizarea infrastructurii , fiind  în curs de 
implementare proiectul ”Realizare poduri peste pîrâul Cleja in comuna Cleja, judetul Bacau ” 
,valoarea finală a obiectivului de investiție este de 7.450.635 lei  din care 6.959.358,00 lei – 
finanțare asigurată din bugetul de stat prin programul PNDL 2017-2020, 
subprogramul „Modernizarea satului românesc” și 491.277 lei,finanțare asigurată din 
bugetul local, astfel : 

 Pod Stadionului cu o lungime totală de 20,10m și grinzi de 16m, cu valoarea totală de: 
1.266.123 lei. 

 Pod Leghede cu o lungime totală de 20,10m și grinzi de 16m, cu valoarea totală de: 
1.073.435lei 

 Pod Trei Cruci I cu o lungime totală de 20,10m și grinzi de 16m, cu valoarea totală de: 
1.138.781 lei; 

 Pod Trei Cruci II cu o lungime totală de 20,10m și grinzi de 16m, cu valoarea totală de: 
1.193.687lei 

 Pod Boieru cu o lungime totală de 30,10m și grinzi de 24m, cu valoarea totală de: 
1.601.685 lei  

 Pod Bersani cu o lungime totală de 20,10m și grinzi de 16m, cu valoarea totală de: 
1.176.921   
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                                           POD STADION 

 
Trama stradală secundară este formată în general dintr-o rețea de străzi colectoare sau de 
folosință locală ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile 
de legatură sau magistrale respectiv asigură accesul la locuințe sau servicii curente sau 
ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. Străzile principale din localități nu sunt dotate 
cu trotuare. O situaţie deficitară în ceea ce priveşte amenajările specifice pentru circulaţia 
pietonală se face remarcată la nivelul tuturor localităților aparținătoare comunei unde este 
necesară realizarea unor căi de acces rutier corespunzătoare,inclusiv a trotuarelor 
adiacente. În prezent,la nivelul comunei Cleja nu există piste special amenajate pentru 
ciclism. În absenţa infrastructurii de profil, utilizarea acestui mijloc de transport ecologic 
este redusă, circulaţia bicicliştilor realizându-se pe partea carosabilă şi trotuare, ceea ce 
contribuie la creşterea riscului producerii unor accidente. Există inițiativa pentru demararea 
unui proiect cu privire la  construirea și amenajarea de trotuare și piste de biciclete in satele 
Cleja, Valea Mică și Somușca. 

INFRASTRUCTURA FEROVIARA  
Teritoriul localității Cleja este străbătut 2 km de cea mai importantă magistrală din Moldova 
–„Magistrala feroviară Bucureşti – Ploieşti – Bacău – Suceava”, dar nu exista halta in 
comuna Cleja. 
 
ALIMENTARE CU APĂ  si CANALIZARE  
Comuna Cleja  dispune în prezent de un sistem centralizat al alimentării cu apă potabilă,  
reteaua de distribuție avand o lungime de  -26.439 ml. Alimentarea cu apă în sistem 
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centralizat se face prin puţuri de captare de mare adâncime ( cca 100 m), două rezervoare 
de mare capacitate respectiv : 300 mc la Somuşca şi 100 mc la Valea Mică. 
Din bugetul local in perioada 2016-2020 a fost finantat proiectul Extindere alimentare cu 
apă stada Stadionului satul Cleja  pe o distanta de cca 1 km , proiect în valoare de 204 mii 
lei. 
În comuna Cleja nu există un sistem centralizat pentru evacuarea și tratarea apelor uzate, 
menajere sau pluviale. Populația folosește latrine cu bazine vidanjabile, iar apele pluviale se 
scurg prin șanțuri și rigole către pârâuri și apoi în Siret.Unele locuinţe sunt racordate la 
propriul sistem de canalizare a apelor uzate, constând în fose septice sau bazine vidanjabile. 
Comuna Cleja este beneficiar al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzata in judetul Bacau -2014-2020 .Conform HCL 72/2020 , Consiliul local Cleja a pus la 
dispozitia CRAB SA Bacau terenurile aferente investitiilor din acest proiect , dintre care 
precizam : Aducțiune Bacau Sud – lungime retea 7869 m ;realizarea rezervor inmagazinare 
V=800 mc ( suprafata de 1247,09 mp pentru zona de protecție sanitara ) 

 
 REŢEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ  
Alimentarea cu energie elictrică a locuinţelor, consumatorilor publici, iluminatul public 
stradal se face din axul Bacău-Sascut prin intermediul următoarelor posturi de transformare 
: 
  P.T. 1 100/75 kva , Posturi consumatori casnici şi edilitari P.T. 1 100/75kva . 
            Pentru sistemul de irigaţii P.T. 2 65 kva .Reţeaua electrică de iluminat public este 
susţinută de stâlpi de beton şi este alimentată prin posturile de transformare din fiecare 
localitate a comunei. Toate gospodăriile individuale beneficiază de alimentare cu energie 
alectrică ce se face din reţeaua de joasă tensiune, aerian prin console iar recordul este 
trifazat. Rețea de energie electrică are o lungime de  51,7 km. 
     Reteaua de energie electrica a fost preluata de la EON  Energie și reabilitată  in anul 
2018 prin proiectul Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in 
valoare de 537 mii lei-finantare de la bugetul local. 
 
TELECOMUNICAŢII  
Rețele fixe : Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de către : TELEKOM, VODAFONE, 
DIGI (RCS&RDS). 
Rețele mobile :Telefonia mobilă este reprezentată de rețelele Vodafone,Telekom și 
Orange.  
Internet :Furnizorii de servicii internet sunt firmeleTelekom,Vodafone,Orange.  
Televiziune :În comună există conexiune TV furnizată de : TELEKOM, DIGI(RCS&RDS), 
VODAFONE, ORANGE, FOCUS SAT; 
 
ALIMENTARE CU CĂLDURĂ 
 Încălzirea locuinţelor şi a instituțiilor   social culturale se face   cu gaz metan pentru  cei 
care beneficiaza de rteua de gaz metan si respectiv cu sobe  cu combustibil solid și lichid 
pentru cei care nu sunt racordati la reteaua de gaze.Pentru prepararea hranei se folosesc 
butelii cu gaze lichefiate şi plite cu lemne.  
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ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 
 Comuna Cleja  dispune în prezent de un sistem de alimentare cu gaze naturale, rețeaua  
 de gaze naturale având o lungime de 27 km. 
 In perioada anterioara s-a implementat proiectul ”  Extindere rețele de distribuție gaze 
naturale în comuna Cleja, jud. Bacau ”,prin care  s-a realizat o rețea de distribuție gaze 
naturale presiune medie redusă cu lungimea de 15.975 m.    Valoarea finală a obiectivului 
de investiție este de 2.972.328 lei din care 2.722.609,82  lei  finanțată din bugetul local si 
249.718 lei finantare de la DELGAZ GRID SA.La data prezentei s-a obținut licența  pentru 
introducerea gazului metan în localitatea  Somușca. 
    
GOSPODĂRIE COMUNALĂ  
Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de 
utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale,având 
drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică,prin care se asigură:  
a)alimentarea cu apă;  
b)canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  
c)salubrizarea localităţilor; 
d)alimentarea cu energie electrică;  
e) administrarea fondului locativ public;  
f) administrarea domeniului public.  
 Comuna Cleja face parte din „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare din Bacău”–ADIS. În vederea colectării deşeurilor, comuna Cleja are 
încheiat un contract cu S.C.  SOMA  S.R.L., care colectează o dată pe săptămână de la 
persoane fizice și o dată pe săptămână de la persoane juridice.  
În prezent există amenajate puncte de colectare selectivă (pet-uri,hârtie,metal și sticlă) în 
fiecare localitate componentă a comunei. 
 
22. SITUAŢII DE URGENŢĂ  
În comuna Cleja s-a înfiinţat din anul 2007 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, 
 al cărui preşedinte este primarul comunei, care are în subordine Centrul operativ, alcătuit 
din personalul Primăriei Cleja cu atribuții de decizie și coordonare, și Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă, format dintr-un număr de 13(treisprezece) voluntari, 6(șase) 
dintre aceștia fiind specialiști în prevenire, iar 7(șapte) sunt membrii echipelor specializate 
în caz de intervenție pe tipurile de risc identificate în comuna Cleja cuprinse în Planul de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor. SVSU  este structurat pe cinci echipe de intervenţie, în 
funcţie de tipurile de risc având următoarele atribuţii :  
-răspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se  
prezintă rapid la locul stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru care au fost chemaţi; 
- în domeniul apărării împotriva incendiilor :  Serviciul voluntar pentru situaţii de  
urgenţă execută misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru limitarea 
efectelor incendiilor. 
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 Organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează pe 
principiile legalităţii, autonomiei, responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării 
şi solidarităţii, în vederea:  

- pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;  
- realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;  
-  participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, 

precum şi a mediului;  

-desfăşurării pregătirii profesionale a personalului;   
-organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
situaţiilor de urgenţă;   
   Aplicarea acestor principii vizează următoarele obiective:   

 timpul de răspuns şi operativitatea permanentă; 
  supleţea organizatorică;   
 capacitatea de răspuns credibilă;  
  parteneriatul operaţional intensificat;  
  intervenţia graduală;  
  interoperabilitatea la nivel local. 

 Pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se efectuează lunar pe durata a 6 
ore pentru membrii voluntari. Şedinţele de pregătire se desfăşoară conform planificării 
lunare făcute de şeful  SVSU şi aprobat de conducătorul instituţiei, în prima zi a lunii în curs. 
Înaintea şedinţelor de pregătire tactică, şeful serviciului întocmește planurile conspect ale 
temelor de prezentat în luna respective: stingerea incendiilor, salvare și prim ajutor, 
deblocare și salvare, cercetare-căutare, transmisiuni-alarmare, sanitar-veterinar. 
Deasemeni, SVSU colaborează cu SPAS Cleja pentru intervenție rapidă la persoanele 
vârstnice si cele cu dizabilități, liste care sunt în permanență actualizate de către personalul 
SPAS.  
În cazul inundaţiilor şi înzăpezirilor:   

 salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale surprinse de apă sau sub apă şi/sau 
înzăpezite;   

 sprijinirea forţelor care intervin pentru consolidarea digurilor;  
 participarea la închiderea rupturilor de diguri;  
  participarea la acţiunile de înlăturare a obiectelor dure aflate în apă în dreptul unor zone 

sau puncte   vulnerabile;   
 înlăturarea zăpezilor sau a unor dopuri de gheaţă;   
 curăţirea (degajarea) canalelor de evacuare a apelor sau a zonelor afectate de inundaţii 

şi/sau gheţuri;  
  În cazul avarierii sau distrugerii clădirilor:  

 depăşirea obstacolelor; 
 înlăturarea dărâmăturilor sau părţilor din dărâmături; 
 localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături;  
 acordarea primului ajutor de urgenţă;  transportul persoanelor în afara zonelor periculoase;  
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 asigurarea clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea; 
 dărâmarea clădirilor sau a părţilor de clădiri care ameninţă cu prăbuşirea;  
 marcarea şi asigurarea zonelor periculoase;  salvarea persoanelor şi bunurilor materiale.  

 
Riscuri naturale  
Teritoriul comunei Cleja nu este expus unor riscuri naturale deosebite.  
 Aşezata în bazinul hidrografic al râului Siret, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe cel mijlociu al 
Siretului, pe culmile munţilor Carpaţii de curbură şi zona submontană, „dispune” de 
urmatoarele  categorii de potenţiali factori de risc principali, cu consecinţe grave pentru 
populaţie: 
 
INUNDAŢII 
 Condiţiile naturale din perimetrul comunei Cleja, sunt cele caracterisitice Râului Siret, 
pârâului Cleja şi pârâului Crucii, cu particularităţi determinate de aşezarea geografică într-o 
zonă de dealuri joase (subsidente) şi lunci. Zonele colinelor şi a platourilor înalte situate în 
jumătatea Sud / Vestică a comunei sunt majoritatea împădurite. Inundaţiile pot fi 
previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Bacău, care lansează prognoza apariţiei unor 
formaţiuni noroase ce pot produce declanşarea de fenomene meteo periculoase cu privire la 
creşterea nivelurilor pe râul Siret.  
  Viiturile şi inundaţiile sunt hazardele naturale cu un accentuat impact asupra reţelei de 
aşezări, căi de comunicaţie şi terenuri din lungul albiilor râurilor şi pârâurilor de pe teritoriul 
comunei Cleja.   Viiturile sunt datorate ploilor abundente, topirii zăpezilor sau combinării 
celor două fenomene. Cele mai frecvente viituri se înregistrează primăvara (30 – 50%) şi 
vara. Viiturile şi inundaţiile catastrofale, cu asigurări de 0,5 – 1% au drept cauză principală 
cantităţile mari de precipitaţii, cu un accentuat grad de torenţialitate, care se înregistrează 
după perioade cu solul puternic umectat şi capacitate de absorbire a apei redusă.  Cele mai 
însemnate consecinţe le au viiturile din bazinul paraului Cleja, care sunt însoţite de o 
creştere semnificativă în timp scurt a transportului de aluviuni grosiere cu impact direct 
asupra aşezărilor şi căilor de comunicaţie.   
  
FURTUNI  
 Furtunile sunt parcele organizate de aer cald şi umed care au fost forţate să se ridice şi să 
producă fulgere şi tunete. Ele sunt căile frecvente ale naturii de a echilibra cantitatea de 
energie în atmosferă. Furtunile pot crea mai multe fenomene periculoase: ploaie torenţială, 
vânturi puternice, grindină, fulgere şi tornade.   Vânturile din urma unei furtuni la suprafaţă 
ajung la o viteză de 80 km / h. Pietrele grindinii pot cauza pagube imense lanurilor şi 
proprietarilor în doar câteva secunde şi pot răni oameni şi animale. Precipitaţiile produse 
sunt de obicei intense dar de scurtă durată, inundaţiile sunt asociate cu acest tip de 
precipitaţii. Fulgerele sunt responsabile de multe victime în fiecare an. De asemenea, ele 
cauzează incendii care ameninţă vieţi şi locuinţe omeneşti. Întreruperea curentului cauzată 
de fulger sau vânturi poate cauza o întrerupere pe scara largă a activităţilor zilnice ale 
oamenilor şi operatorilor economici. În comuna Cleja, nu s-au produs asemenea fenomene. 
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Avându-se în vedere modificările produse în mediu cu precădere, a celor de poluare şi a 
efectului de seră, în ultima vreme, debutând cu anul 1990 nu este exclusă producerea unui 
astfel de risc. 
  
SECETA  
Un hazard natural poate fi cauzat şi de lipsa unui element natural, cum ar fi ploaia în cazul 
secetei. Seceta reprezintă o perioada extinsă de precipitaţii sub nivelul normal şi golirea 
depozitelor de apă din sol. Acesta este de obicei rezultatul unei combinaţii de persistenţă a 
presiunii mari într-o regiune, care produce cer senin cu precipitaţii puţine sau neexistente şi 
folosirea excesivă a apei pentru activităţile umane.  Rezultatele secetei pot fi: micşorarea 
producţiilor agricole, micşorarea calităţii şi existenţei apei de băut şi micşorarea rezervelor 
de hrană. De asemenea, vegetaţia moare datorită secetei, riscul incendiilor creşte, 
ameninţând locuinţe, lanuri de culturi agricole şi vieţi. Pe timpul perioadelor de secetă se 
impune un regim economicos pentru consumul de apă, supravegherea atentă a locurilor cu 
risc de incendiu, depistarea de noi surse de apă pentru nevoile imediate. Comuna Cleja nu a 
fost afectată, până în prezent, de secetă, însă producerea, totuşi a unei secete prelungite 
poate afecta cu peste 40 % producţia agricolă şi nu este necesară evacuarea populaţiei.   
 
INCENDII DE PĂDURE 
 La cantoanele silvice Cleja şi Somuşca, există echipe de intervenţie specializate, care să 
intervină în cazul producerii de incendii. Incendiul se produce întotdeauna când sunt 
împreună trei elemente: aerul, căldura şi combustibilul. Cea mai mare parte din riscurile de 
incendiu de pădure apar atunci când este secetă şi vânt. Pădurea trebuie consideratã, în 
integralitatea sa, ca un combustibil potenţial. Flăcările pot afecta vegetaţia vie (ramuri, 
frunze) sau moartã (ace, arbori uscaţi) precum şi gospodăriile din zonă. Perioada anului cea 
mai propice incendiilor de pădure este vara. Seceta, slabul conţinut de apă al solului şi 
turiştii care nu respectă măsurile de prevenire a incendiilor în pădure, pot să favorizeze 
producerea acestora. Influenţa factorilor naturali, condiţiile meteo şi caracteristicile 
vegetaţiei contribuie la propagarea incendiilor. Vântul accelerează uscarea solului şi 
vegetaţiei şi creşte riscurile de propagare a incendiilor la mare distanţă. Suprafaţa totală a 
fondului forestier din comuna Cleja este de circa 2249,64 ha. De asemenea, zonele cultivate 
cu cereale păioase limitrofe fondului forestier, în preajma şi în timpul campaniei de 
recoltare, constituie zone de risc ridicat de incendiu din următoarele motive: 
- cantitate mare de combustibil solid cu grad ridicat de uscăciune;   
- probabilitate relativ mare de producere a incendiilor datorită activităţii umane 

CUTREMURE  
Cutremurele sunt evenimente imprevizibile, care apar ca rezultat al presiunii degajate în 
timpul mişcărilor tectonice. Ele sunt cele mai întâlnite de-a lungul limitelor plăcii tectonice, 
dar pot apărea aproape oriunde. Majoritatea acestora îşi au originea în zona Vrancei, altele 
în zonele subcarpatice şi mai puţin în părţile de nord - vest ale ţării. După adâncimea la care 
se produc, cutremurele pot fi de suprafaţă (50 - 250 km) sau de adâncime (250 – 700 km). 
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Mărimea cutremurului (magnitudinea), care evaluează energia eliberată prin deplasarea 
rocilor tectonice, se măsoară pe scara Richter, iar amploarea distrugerilor produse 
(intensitatea) se măsoară pe scara Mercalli.  Chiar dacă de obicei durează câteva secunde, 
cutremurele pot cauza pagube pe arii extinse clădirilor ţevilor de apa şi gaze (acolo unde 
există), liniilor de curent electric şi comunicaţii precum şi şoselelor. Incendiile apărute cu 
această ocazie precum şi de la căderea liniilor de curent sunt o cauză primară de pagube. 
Cele mai mari pagube umane şi materiale, în România, au fost produse de cutremurele 
majore din 10 noiembrie 1940 (M = 7,7; adâncime 160 km) şi 4 martie 1977 (M = 7,5; 
adâncime 100 km).  Cutremure de mai mică intensitate au mai avut loc în anii 1986, 1990 şi 
2001, care au fost resimţite de locuitorii de pe întreg teritoriul localităţii Cleja, fără a fi 
înregistrate victime sau pagube materiale. Analiza riscului seismic stabileşte că există 
probabilitatea de 90% ca în regiunea seismică VRANCEA să se producă un cutremur de 
pământ cu magnitudinea maxima de cel puţin M = 7,5 grade pe scara Richter, în perioada 
anilor 2017 – 2020 (aşa cum se presupune că a fost cutremurul din anul 1802). Daca dupa 
4 martie 1977 nu au mai fost înregistrate cutremure peste 7 grade pe scara Richter, în cazul 
apariţiei unui asemenea seism, locuinţele mai vechi de 50 ani ar putea prezenta anumite 
riscuri.  Pe raza comunei Cleja nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti,  pagube 
majore de bunuri materiale şi sau de alte valori importante, ca urmare a cutremurelor de 
pamant.  

  
ALUNECĂRI DE TEREN  
Alunecările de teren sunt fenomene naturale care de regulă se produc pe versanţii 
dealurilor prin deplasarea solului de-a lungul  pantei sau lateral, ca urmare a unor 
fenomene naturale (cutremure, ploi torenţiale, eroziunea solului, distrugerea plantaţiilor). 
Astfel de fenomene pot cauza pagube pentru căile de transport, acces spre proprietăţi 
agricole şi locuinte. Acest fenomen cu mici exceptii, nu se desfăşoară prin surprindere. 
Alunecările de teren pot avea viteze de 1,5 – 3 m / s şi rareori, peste 3 m / s, existând 
posibilităţi pentru luarea unor măsuri în astfel de situaţii. Alunecările de teren sunt rare, 
datorită constructiei geologice – alcătuite din roci mămoase şi nisipoase, lipsite de apă, în 
zona deluroasă, dar şi acoperirii unei mari suprafeţe de teren în partea vestică a teritoriului 
cu pădure.  
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CAPITOLUL IV  ANALIZA SOWT 
 

 
            Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi oportunităţile 
prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de dezvoltare propus de 
prezenta strategie.  De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici 
dezvolta, nici atrage investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei 
Cleja  a înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii de 
Dezvoltare Locală. 
           Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, analiza informaţiilor cunoscute şi 
sinteza lor printr-o altă perspectivă, mai aplecată spre dezvoltare, spre cerinţele secolului 
XXI, spre programe şi proiecte. Analiza de faţă stă la baza întregii lucrări şi este forma 
modernă de a justifica proiecte. Marea artă a acestei analize este să transformăm, ceea ce 
până ieri era o imposibilitate, într-o victorie.  Orice comună trebuie să asimileze şi să 
promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei 
asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata 
oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că 
proiectele şi  programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-
un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 
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            Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 
dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS 
au fost următoarele:  

 realizarea unei analize preliminare 
 stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii 
 analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic. 

 Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea  
comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi  continuitatea demersului. Pentru a da 
roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei 
publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi  să 
speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.  
           Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi), 
Threats (riscuri). Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund 
necesităţilor de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale 
disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de 
dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 
2021-2027.  Punctele forte şi  cele slabe sunt legate de comună şi  de strategiile acesteia, şi  
de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul 
de piaţă şi  din direcţia concurenţei; de regulă, sunt factori asupra cărora zona, în general, 
nu are niciun control. 
      Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele 
cheie şi pieţele strategice. Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie 
şi realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin 
detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în 
ce condiţii. Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele 
slabe” ale comunei.  
În urma analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din evoluţia 
economico-socială a  comunei Cleja se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei 
SWOT. Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de 
acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:   
 elimină Punctele Slabe,    
 exploatează Oportunităţile,   
 îndepărtează Ameninţările.   
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ANALIZĂ SECTORIALĂ 
Poziționarea în teritoriu 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

- situată la mică distanță față de  
municipiul Bacau. 
-drumul E 85 traverseaza comuna Cleja 
- situată în apropierea Aeroportului 
Internațional ”George Enescu” Bacau 
- acces facil la satele din jur  

-inexistența investitorilor de mare anvergură 
pe teritoriul comunei Cleja. 
- migraţia populaţiei spre oraş în căutarea  
unui loc de muncă; 
-apropierea față de municipiul  Bacau   
conduce la renunţarea la unele activităţi care 
ar putea fi desfăşurate în comună 
(aprovizionare cu alimente, servicii de 
asistenţă medicală, servicii poştale, etc) în 
favoarea spaţiului urban 

  
Oportunitati 

 
Amenintari 

-face parte din GAL ”Confluențe Moldave” 
cu efecte pozitive asupra dezvoltării 
economice și sociale a teritoriului, ca 
urmare a accesării mai facile și mai rapide 
a fondurilor nerambursabile. 
-accesul la toate satele din împrejurimi 
este facil. 
 - situata in apropierea oraselo 
municipiului Bacau  ar  putea atrage 
investitori in zona. 

- modificarea legislativă privind reorganizarea 
comunelor.   
-existența în apropierea comunei  Cleja a 
polilor urbani ar putea avea efecte negative în 
ceea ce priveşte atragerea investiţiilor directe 
în zonă.  
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    INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ  
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

- existența drumului naţional E 85 , care 
strabate comuna Cleja 
-existența caii ferate. 
-existența unei bune infrastructuri de 
transport  rutier  
–existența unei bune infrastructuri de 
comunicații IT, telefonie fixă și mobilă 
- sisteme de distributie a energiei 
electrice care acopera toate localitatile 
comunei Cleja  

-lipsa  partiala a rețelei de alimentare cu gaze 
naturale 
-izolarea termică a clădirilor este 
necorespunzătoare 
-lipsa  partiala a sistemului de  alimentare cu 
apa  
-lipsa  partiala a drumurilor asfaltate din 
categoria celor sătești 
-  lipsa trotuarelor pentru pietoni  

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

--interesul autorităților publice locale 
pentru îmbunătățirea infrastructurii 
tehnice – poduri, drumuri etc  in special 
prin atrgerea de fonduri 
guvernamentale/europene   
-existența proiectelor de investiții ce 
vizează  modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare  
- existența unui sistem de supraveghere a 
instituțiilor publice și stradala  

- lipsa unei piste de biciclete  
- lipsa  sistemului de  alimentare cu canalizare 
 

Oportunitati 
 

Amenințări 

-existența fondurilor structurale 
(îmbunătațirea infrastructurii fizice de 
bază în spațiul rural. 
-existența unor programe cu finanțare 
nerambursabilă pentru extinderea și 
modernizarea sistemelor de apă și apă 
uzată . 
-existența unor programe cu finanțare 
nerambursabilă pt. reabilitarea termică . 
modernizarea /extinderea  sistemelor de 
apă și apă uzată . 

-scăderea interesului investitorilor. 
-orientarea programelor europene și 
guvernamentale spre alte zone considerate 
prioritare. 
-posibilitatea redusă de asigurare a finanţării 
şi co-finanțării proiectelor, datorită resurselor 
financiare insuficiente ale comunităţii locale. 
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-existența unor programe cu finanțare 
nerambursabilă pt. reabilitarea termică 

 
    CAPITAL UMAN   

Puncte tari Puncte slabe 
 

-rată redusă a infracționalității. 
-disponibilitate de angajare în diferite 
meserii, funcție de motivarea personală. 
-număr relativ redus a persoanelor inapte 
de muncă 
- nivel al șomajului mai redus  
- pondere importanta a populatiei tinere  
-numar important de tienri cu studii 
liceale  

-îmbătrânirea populației (spor natural negativ, 
migrarea tinerilor spre centre urbane). 
-scăderea natalității. 
- adaptarea mai lentă a populației mature și 
vârstnice din comună, la schimbările și 
provocările lumii actuale în general și la 
fenomenul mobilității și reconversiei 
profesionale, în special migrarea persoanelor 
cu pregătire profesională, în special în  
strainatate  
-păstrarea partiala a  ocupaţiilor tradiţionale.  

Puncte tari Puncte slabe 
 

 -grad ridicat al populației ocupate în 
agricultură.  
-tinerii rămaşi în comună nu au spirit 
antreprenorial dezvoltat sau spirit de iniţiativă 
-adaptarea mai lentă a populaţiei rurale 
mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale,  
-capacitatea financiară relativ scăzută a 
locuitorilor zonei. 

Oportunitati 
 

Amenintari 

- posibilitatea accesarii unor programe de 
finantare pentru formarea resurselor 
umane, reconversie profesionala. 
-implicarea autoritatilor locale in 
problemele comunitatii.  
-existența fondurilor europene destinate 
dezvoltării resurselor umane. 
-evitarea creşterii numărului şomerilor 
prin adoptarea liniilor directoare al U.E. 
privind ocuparea forţei de muncă, 
creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi 

-migrația populației către alte țări ale Uniunii 
Europene sau alte regiuni ale Romaniei.  
-scaderea  ponderii populatiei tinere din 
totalul populatiei .( imbatrinirea populației).  
-dezinteresul populaţiei pentru reconversia 
profesională şi reticenţa la schimbare.  
-depopularea comunei.  
-iesirea persoanelor calificate din viața activă, 
ceea ce duce la micșorarea numărului 
acestora . 
-majorarea numărului șomerilor în randul 
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adaptabilităţii forţei de muncă, 
garantarea şanselor egale, dezvoltarea 
spiritului întreprinzător al angajatorilor şi 
al persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă. 
-grad relativ redus de inadaptare socială 
a locuitorilor comunei Cleja 

tinerilor absolventi  
 

 
   MEDIU  

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

-caracteristica de zonă cu risc seismic 
redus. 
-grad de poluare a solului şi a aerului 
scăzut. 
-utilizarea pe scară redusă a 
îngrăşămintelor chimice pentru 
agricultura  

-deversarea apelor reziduale menajere în 
locuri neamenajate. 
-izolarea termică a locuințelor/ clădirilor este 
necorespunzătoare. 
-adaptabilitatea scăzută la schimbare a 
agenților economici și a forței de muncă. 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

de subzistență. 
-inființarea, rețelei publice de apă 
(captare, stații de tratare, alimentare) 
pentru o parte  
din locuitorii comunei  Cleja. 
--existența lucrărilor de apărare contra 
inundaţiilor. 
-sistem satisfăcător de colectare a 
deşeurilor rurale. 
-existența unor programe de educare 
respectiv informare a populaţiei privind 
teme de mediu. 
-clima continentala moderata 

-educație ecologică insuficientă  și superficială 
a locuitorilor comunei Cleja  
-posibilitate  redusă de susținere financiară a 
modernizării. 
-situarea comunei  Cleja pe cursul parâului  
de unde rezultă un risc ridicat de inundații și 
rupturi de maluri;  
-traficul rutier de mare tonaj este generator 
de gaze de eșapament, nocive pentru mediul 
înconjurător și pentru populația comunei, în 
special pe E 85  
-populația utilizează latrine de tip uscat și 
puțuri absorbante care pot afecta pânza 
freatică și apele de suprafață. 
- colectarea neselectionata a deseurilor, in 
vederea reciclării, refolosirii, recuperarii sau 
valorificarii lor . 
- insuficienta  preocupare a agentilor 
economici  în recuperarea si refolosirea 
ambalajelor 
- lipsa infrastructurii de monitorizare  
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peramanenta a factorilor de mediu 
-lipsa certificarii agenților economici  în 
practicarea agriculturii ecologice  

Oportunitati 
 

Amenintari 

-utilizarea programelor cu finantare de la 
bugetul de stat sau al Uniunii Europene 
destinate protectiei mediului . 
-  Implementarea proiectului finantat prin  

-mentalitatea de indiferenta a locuitorilor fata 
de protectia mediului.  
- degradarea peisajului si poluarea factorilor 
de mediu prin aruncarea deseurilor in zone  

POS Mediu privind  extinderea retelei de 
alimentare cu apă respectiv  introducerea  
retelei de canalizare . 
-posibilitatea finantării de la bugetul de 
stat al proiectului privind introducerea 
gazului metan. 
-creșterea interesului autorității publice 
locale în promovarea de parteneriate 
privind protecția mediului 

nepermise.  
- schimbari climaterice la nivel global pot 
produce pagube insemnate in domeniul 
agricol. 
-creșterea poluării atmosferice în condițiile 
modernizării infrastructurii de transport și a  
creșterii traficului rutier. 
-lipsa impermeabilizării solului pentru 
protecția apelor subterane . 
-degradarea terenurilor agricole ca urmare a  

Oportunitati 
 

Amenintari 

 eroziunii solului și a alunecărilor de teren. 
-rezistența populației de a se racorda la 
rețeaua publică de canalizare. 
- neutilizarea fondurilor nerambursabile  
pentru protecția mediului datorita dificultatilor 
de accesare 

 
      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

  Puncte tari 
 

Puncte slabe 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

112 
 

- experienta, disponibilitatea si  
determinarea personalului pentru 
modernizarea si eficientizarea 
administratiei publice. 
-implicarea activă a Primăriei, în 
problemele comunității. 
-existenta instituțiilor de bază, protecție 
civilă și ordine publică. 
-deschiderea administrației actuale către 
investiții. 
-existența logisticii necesare desfășurării 
în bune condiții a activității instituțiilor  
Publice. 
--mediu de lucru organizat si disciplinat  
-existența și aplicabilitatea regulamentului 
de organizare și funcționare 
-experiență în gestionarea  proiectelor 
europene  
-existenta unei retele informatice bine 
dezvoltate 
-adaptabilitatea personalului la legislatia 
in continua schimbare; 
-buna colaborare cu alte institutii ale 
administratiei locale si centrale 

-legislație insuficient cunoscută de către 
personalul din instituțiile publice, ca urmare a 
numărului mare de schimbări legislative. 
-aplicarea legilor, uneori în moduri diferite, ca 
urmare a necorelării normelor metodologice.  
-participarea unui numar mic de personal din 
administratia publica la cursurile de 
perfectionare 
-aparitia cu mare intarziere a normelor sau 
metodologiilor de aplicare a unor legi sau 
necorelarea acestora 
-necorelare intre obligatiile autoritatilor locale 
si resursele lor financiare 
 

Oportunitati 
 

Amenintari 

dezvoltarea sentimentului de apartenenţă 
la comunitate. 
 -creşterea autonomiei locale în actul 
administrativ. 
 

nemulțumiri manifestate de către populație 
generate de măsurile economice și sociale 
luate de Guvern. 
-  convulsii sociale. 
 

Oportunitati 
 

Amenintari 

- posibilitatea accesării de fonduri 
guvernamentale și europene pentru 
organizarea de sesiuni de instruire pe 
diverse domenii  de activitate . 
- aplicarea principiului transparenței în 
activitatea instituțiilor publice. 

 - riscul eșecului în realizarea și finalizarea 
unor proiecte. 
 - refuzul achitarii unor taxe si impozite. 
-lipsa unui sistem integrat intre procesul de 
formare initiala si continua a functionarilor 
publici si planul de cariera al acestora, care a 
generat lipsa de atractivitte a sectorului public 
pentru tineri. 
-practicarea unor politici discriminatorii în 
alocarea resurselor financiare  
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     SĂNĂTATE-ASISTENȚĂ SOCIALA  
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

-existența și buna functionare a   
Dispensarelor  medicale  ;  
-existenta unui cabinet stomatologic  in 
localitatea Cleja  
-pofesionalismul medicilor de familie;  
-existența  farmaciei  în centrul comunei.  
-  

- persoane neasigurate dar înscrise pe  
lista  medicului  de familie din comună;  
-lipsa unui Centru de sănătate. 
-neacreditarea  Serviciului public de asistență 
sociala pentru acordarea de servicii 
specializate  
- aparitia pandemiei generate de SARS COV 2  
 

Oportunitati Amenintari 
 

- linii de finanţare externe şi includerea  efectele poluarii,aerului,apei,solului asupra  
unei linii de buget local în vederea 
cofinanţării eventualelor aplicaţii, acțiuni/ 
activități.   
-existenta Strategiei naționale 
antisărăcie  
-existenta Programului Operatioanal 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate  
 

stării de sănătate riscul aparitiei unor epidemii 
datorita lipsei educației sanitare 
-legislație fluctuantă în domeniu;  
 - slabă motivare a persoanelor care au 
posibilitate chiar redusă de a se asigura 
medical, de a închia un contract cadru pentru 
plata contribuției financiare direct la CAS; (în 
contractul cadru a legii asigurărilor de 
sănătate, este stipulat faptul că persoanele 
care nu au asigurare medicală și doresc să 
plătească contribuția la CAS, trebuie să 
plătească retroactiv un anumit număr de luni, 
pentru a putea să beneficieze de servicii de  

Oportunitati Amenintari 
 

 sănătate publică); 
-creșterea  numărului de probleme medicale 
ca urmare a procesului de imbolnăvire a 
populației 

 
      ECONOMIE  

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

-existența în zonă a unor societăți 
comerciale și persoane fizice autorizate 
active;  
-existența unei infrastructuri convenabile 

-resurse financiare locale insuficiente, 
investiții autohtone foarte mici; 
-orientarea cu precădere către comerțul din 
alimentația publică: magazine alimentare și 
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de comunicații și IT;  
-amplasare teritorială favorabilă în ceea 
ce privește accesibilitatea pe cale rutieră  
si feroviara  

baruri); 
-infrastructură necorespunzătoare, absența 
canalizării și a a gazului metan în întreaga 
comună 

-existența forței de muncă disponibilă în 
comună, multe persoane apte și  
doritoare de a lucra   
-existența unui număr important de 
agenți economici înregistrați care își au 
sediul sau punctele de lucru pe teritorilul 
comunei.  
 

 -activitatea redusă de marketing a 
societăților comerciale ;  
-lipsa de receptivitate a populației locale la 
programele de finanțare;  
-lipsa de receptivitate și flexibilitate la 
cerințele pieței;  
-forță de muncă nespecializată și cu 
mentalități neadaptate noilor cerințe ale pieței 
muncii;  
-interes scăzut al agenților economici locali 
pentru formarea profesională a angajaților; 
-număr redus al locurilor de muncă pe piața 
locala; 
-migrație masivă a populației active în țări din 
spațiul european/ardeal 
 -lipsa pieței de materii prime și a celei de 
desfacere a produselor pe raza comunei;  
-dificultăți întâmpinate în inițiativele de 
asociere dintre producătorii locali ;  
-IMM-urile locale nu sunt încurajate pentru a 
participa la licitații pentru derularea  

 unor lucrări de investiții locale. 
-ponderea redusă a activităţilor industriale;  
 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 interes redus al populaţiei pentru iniţierea 
afacerilor în alt domeniu decât cel silvic și 
zootehnic;  
-interesul scăzut al tinerilor pentru inițierea 
propriei afaceri; 
-practicarea agriculturii de subzistenţă, 
datorită condițiilor naturale de care comuna 
Cleja dispune, având în vedere poziționarea 
geografică și statutul de zonă montană 
defavorizată. 
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- populația comunei care lucrează în 
agricultură produce pentru autoconsum și nu 
pentru piață; 
condiţiile meteorologice nefavorabile şi 
schimbările climatice globale influenţează 
negativ producţia agricolă 

Oportunitati 
 

Amenintari 

-accesarea fondurilor structurale si de 
coeziune / fondurilor pentru dezvoltare 
rurala 
 - constituirea producatorilor in grupuri 
autorizate pentru a depune proiecte si a 
obtine finantari  
- parteneriate pe directii prioritare de 
dezvoltare economica si atragere de 
capital privat prin investitori zonali sau 
straini 
obținerea de energie regenerabilă 
:eoliana , zona având potential 
satisfăcător.  

-schimbarile legislative repetate  
-lipsa de receptivitate a populaţiei locale la 
programele de finanţare; 
-lipsa de receptivitate şi flexibilitate la 
cerinţele pieţei; 
-dezechilibrele balanţei comerciale cu accent 
pe importurile de produse alimentare, situaţie 
care periclitează valorificarea produselor 
autohtone la preţuri eficiente (aducătoare de 
profit). 

- asocierea producătorilor, îmbunătățirea 
practicilor agricole pentru ridicarea 
producției, elaborarea unor politici 
zonale de marketing și de accedere pe 
alte piețe;  
- crearea de servicii agricole (veterinare, 
prestări servicii, proiectare și consultanță 
în domeniu etc.);  
 

 

Oportunitati 
 

Amenintari 

-  certificarea unor ferme agricole în 
practicarea agriculturii ecologice și a 
unor produse tradiționale;  
 

 

 
     ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

-  Înscriere tuturor absolvenţilor în  
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instituţii de învăţământ liceal si 
profesional; 
-buna colaborare a şcolii cu factorii de 
decizie din sectorul educative şi cu 
familiile elevilor; 
-toate cadrele didactice sunt calificate, 
bine pregătite din punct de vedere 
ştiinţific, majoritatea cu experienţă 
profesională; 
- interes crescut al cadrelor didactice 
pentru formare profesională; 
 au participat la cursuri de formare de 
diferite tipuri, grade didactice. 
Percepţia pozitivă a şcolii în rândul 
copiilor, părinţilor, comunităţii; 

-familiile elevilor nu sunt implicate suficient în 
activitatea de educare a copiilor 
 -starea motivațională a cadrelor didactice și a 
elevilor este scăzută;  
-stare materială precară şi nivel scăzut de 
cultură şi instruire al unor familii; 
-existența unor elevi cu probleme de 
sanatate; 
-iniţierea unui număr restrâns de proiecte de 
parteneriat internaţional; 
-oferta şcolară nu satisface întotdeauna 
nevoile tuturor elevilor, 
-cu toate că școala are o valoare de piață 
bună sunt înregistrate  cazuri de migrare a 
elevilor spre oraș;  

-rezultate bune obţinute la diferite 
concursuri şcolare ; 
-laboratoare AEL dotate, conectate la 
internet;  
- Starea fizică bună a spaţiilor şcolare şi 
încadrarea în normele de igienă 
corespunzătoare;  
- Conectarea la Internet a majorităţii 
spaţiilor de învăţământ, inclusiv 
bibliotecă; 
 

- uzura fizică şi morală a unor calculatoare din 
dotare (aprox. 30 - 40 %);  
-comunicare deficitară cu părinţii în anumite 
situaţii; 
-toleranţă faţă de membrii comunităţii şcolare 
care nu respectă normele, regulile, cerinţele; 
 -buget insuficient pentru achiziţionarea de 
materiale suplimentare, de curăţenie si 
intretinere; 
-rezultate cuantificabile reduse ale proiectelor 
de parteneriat;   
-lipsa acordarii burselor școlar 
 
 
 
 

Oportunitati 
 

Amenintari 

- existența Programului Guvernamental 
de acordare a unor produse lactate și de 
panificație „Cornul și laptele” si respectiv 
fructe  
  -  existența programului de acordare de 
rechizite școlare gratuite;  
 - infuzia de resurse financiare în școală 
pentru manuale școlare, reparații 
curente  

  -prea multă birocrație în accesarea 
fondurilor naționale și europene.   
 - slaba motivație a elevilor pentru invatatura 
–un număr important de  elevi sunt rămași în 
grija bunicilor și altor rude datorită faptului că 
părinții sunt plecați la lucru în străinatate; 
  -instabilitatea cadrelor didactice (în fiecare  
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 și capitale; 
 - disponibilitatea unor instituţii de a veni 
în sprijinul şcolii;  
- elevii și familiile acestora sunt pregătite 
pentru schimbarea modului de abordare 
a procesului instructiv – educativ;  
-varietatea cursurilor de perfecţionare şi 
formare continuă oferite de CCD;  
 - dorinţa pentru schimburi de 
experienţă şi 
pentru acţiuni organizate în parteneriat;  
- școala oferă un grad sporit de 
siguranță elevilor;   
- puține cazuri de familii destrămate la 
nivelul școlii;   

an, elevii au profesori  noi)  
 - impactul nociv a unor emisiuni TV asupra 
psihicului elevilor;  
 - popularizarea prin emisiunile TV a 
subculturii și a nonvalorilor;   
- impactul negativ produs de participarea 
unora dintre elevii ciclului primar și gimnazial 
-incoerența politicilor educaționale la nivel 
național; 
-lipsa unor politici educaționale consecvente 
cu ținte și strategii clare care să fie urmărite 
indiferent de partidul de la guvernare; 
  -  motivarea morală și salarială nu ajută 
cadrul didactic în activitate;  

  - extinderea rețelei Internet la nivelul 
localității;   
- existența televiziunii digitale;   
-  elevii au posibilitatea receptării 
emisiunilor TV prin cablu sau digital;   
- extinderea telefoniei mobile;   

- programe școlare prea încărcate;  
 - formarea inițială a cadrelor didactice este 
deficitară.  
 -scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 
părinți);   
-eliminarea fondurilor de premiere și 
stimulare 
- dispariția posturilor datorită creșterii 
numărului de elevi la clasă;  
 - existența pe piață a unor jocuri de PC 
foarte violente 

 
 
 
 
 
 
 

ANALIZĂ GLOBALĂ  
Puncte tari 
 

Puncte slabe 
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-reţele de alimentare cu electricitate, 
telefonie, internet 
- implementarea proiectelor finanțate prin 
fonduri europene  
- puncte turistice de interes 
- există dorinţa de a întocmi şi aplica 
proiecte destinate dezvoltării locale 
- existenta scolilor si gradinitelor  

-forţa de muncă disponibilă a comunei 
lucrează în agricultura/silvicultura  şi activităţi 
gospodăreşti 
- grad scazut a populației ocupat în servicii  
- nu există programe locale de calificare şi 
recalificare a forţei de muncă 
- producţiile obţinute nu sunt suficiente 
pentru acoperirea nevoilor cetăţenilor 
- echipamente şi tehnologii învechite 
- experienţă insuficientă în administrarea 
proiectelor şi în atragerea de fonduri 
structurale 
- lipsa unor centre de colectare a deseurilor 
vegetale  
-spor natural negativ 

Oportunitati Amenintari 
 

-programe ale autorităţilor judeţene şi 
centrale destinate mediului rural 
- încadrarea ariei geografice a comunei în 
aria de eligibilitate a programului de 
finanţare a fondurilor structurale al 
Uniunii Europene 
-  posibilitatea accesării unor programe 
de finanţare guvernamentale pentru 
reconversie profesională şi crearea de noi 
locuri de muncă pentru şomeri 
-implicarea autorităţilor locale în 
problemele comunităţii, deschiderea la  
realizarea de parteneriate. 
-posibilitatea accesării unor programe de 
finanţare comunitare ale Uniunii 
Europene 
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii 
în mediul rural 
-programe guvernamentale pentru 
încurajarea iniţiativelor locale, în special 
în domeniul agricol,vegetal şi zootehnic 

-nealocarea de fonduri, decât în mică măsură, 
pentru infrastructura locală 
-  creşterea în continuare a costului vieţii 
- schimbarea legislaţiei 
- schimbări politice la nivel local 
- estomparea tradiţiilor locale,odată cu 
trecerea timpului 
-existenta pericolelelor de inundare a 
comunei 
 

 
 

CAPITOLUL V. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ 
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5.1. Viziunea comunitară  
 
 
 

 
 
          Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe 
parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu 
privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care 
practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al 
realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale 
locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii 
lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi 
prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând 
şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui 
proces de evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul  comunei Cleja a înregistrat opiniile şi 
atitudinile populaţiei , cu privire la:  

 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale 
 condiţii de viaţă şi migraţie 
 încredere în instituţii şi participare cetăţenească 
 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.  

           În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Cleja s-a utilizat pentru 
culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost 
chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă 
asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de 
interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea 
elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de 
inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în 
primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi 
conferă  
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

120 

personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup 
subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă 
adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi 
intervievaţi din grup. 
Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Cleja care au statutul de persoane - cheie în 
comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului 
lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror 
realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect 
important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a 
participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii 
exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi participării la 
evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale 
(vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un impact direct 
asupra rezultatelor studiului.  
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos:  
Prin intermediul sondajului de opinie a fost aplicat un număr de 42  de chestionare 
cetăţenilor comunei Cleja, pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de 
dezvoltare ale comunei pe următorii 7 ani.  
Eşantionul ales pentru cercetare a fost format din următoarele categorii distincte de 
repondenți:  

 12  persoane cu studii generale   
 19  persoane cu studii liceale  
 8 persoane cu studii universitare  
 3 persoane cu master/curs postuniversitar  

Reprezentare grafică  
 

 
 
Varsta repondentilor  

 18-29 ani : 9 persoane  
 30-44 ani : 20 persoane 
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 45-59 ani : 9  persoane 
 Mai mult de 60 ani : 4 persoane 

Reprezentare grafică  
 

 
 
La intrebarea : enumerati cel putin 3 elemente pozitive pozitive ale comunei Cleja s-au primit 
urmatoarele raspunsuri : 

o 37  posibilități pentru petrecea timpului liber, turism de agrement  
o 15 spiritualitate  
o 20 traditii  
o 10 poluare scazuta  
o 8 agricultura  
o 5 interes pentru dezvoltare economică și culturala  

 
Reprezentare grafică  
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La intrebarea : care considerați ca sunt principalele probleme la nivelul  comunei Cleja ,s-au 
primit urmatoarele raspunsuri : 

 27 -Starea infrastructurii 
 19- Lipsa locurilor de munca 
 25-Atragerea investiţiilor si a oamenilor de afaceri 
 17- Conectarea la utilităţi 
 27-Migraţia tinerilor 
 17- Resurse financiare insuficiente 
 15- Încurajarea agriculturii si creșterii animalelor 
 12- Crearea unui circuit agro-turistic 
 1-Lipsa telefoniei mobile 
 26-Îmbătrânirea populaţiei, număr mic de copii 
 19- Dotarea unităţilor de învăţământ 
 19- Lipsa spatiilor de recreere 
 4- Restaurarea bisericii 
 18- Lipsa programelor pentru atragerea fondurilor UE 
 3- Neîndeplinirea atribuţiilor de către funcţionarii publici 
 6- Climatul de munca existent in Primărie 
 2- Dotarea precara a instituţiilor 
 3- Conducerea 

 
Reprezentare grafică  
 

 
La intrebarea :  Câtă încredere aveți în : primar, consilieri locali, biserică, profesori/invățători 
, medici, agenți economici privați  ,s-au primit urmatoarele raspunsuri : 
 
Primar :  

 deplina incredere- 6 
 am încredere într-o mare măsură 27 
 nu prea am încredere -5 
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 nu am încredere deloc -4 
 

Reprezentare grafică  
 

 
 
consilieri locali: 

 deplina incredere -6  
 am încredere într-o mare măsură -19 
 nu prea am încredere -14 
 nu am încredere deloc -3 

Reprezentare grafică  
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 am încredere într-o mare măsură -14 
 nu prea am încredere -8 
 nu am încredere deloc -3 

Reprezentare grafică  
 

 
 
 profesori/invățători  

 deplina incredere -14 
 am încredere într-o mare măsură- 22 
 nu prea am încredere -6 
 nu am încredere deloc -0 

 
 Reprezentare grafică  
 

 
 
medici 
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 nu prea am încredere -4 
 nu am încredere deloc- 0 

 
Reprezentare grafică  

 
 
 agenți economici privați   

 deplina incredere-7 
 am încredere într-o mare măsură -19 
 nu prea am încredere -13 
 nu am încredere deloc -3 

Reprezentare grafică 
 

 
 
La intrebarea : considerați ca nivelul de trai al populației  (asigurat de venituri, utilități, 
servicii ) este satisfăcător?   ,s-au primit urmatoarele raspunsuri 

 Da -2 
 Intr-o măsură limitată - 27 
 In mica masura -5  
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 Nu, deloc-8 
Reprezentare grafică 

 

 
 
La intrebarea :   considerați ca nivelul de trai al populației(asigurat de venituri, utilități, 
servicii ) este satisfăcător?  13 repondenti au raspuns ca ”în mică măsură” si „nu,deloc„ si au 
comunicat motivele : 
7- Cai de acces si utilităţi deficitare 
10-Resurse financiare insuficiente 
7-Lipsa de atractivitate a comunei 
3- Lipsa de personal calificat 
5-Lipsa de interes a autorităţilor locale 
3- Altele 

Reprezentare grafică 
 

 
 
La intrebarea : in comuna Cleja se păstrează datinile și obiceiurile ,s-au primit urmatoarele 
raspunsuri: 
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 In mica măsura -7 
 Nu,deloc-0  

Reprezentare grafică 
 

 
 
La intrebarea : cum considerați dezvoltarea economică a comunei Cleja ,s-au primit 
urmatoarele raspunsuri: 

 este foarte buna - 6 
 este buna- 20  
 nu este buna -16 

Reprezentare grafică 
 

 
La intrebarea :  prioritatea investitiilor propuse pentru perioada 2021-2027 a comunei Cleja 
,s-au primit urmatoarele raspunsuri: 
 Construire Sală de Sport Scolară- program pilot in Satul CLEJA,Comuna Cleja, județul Bacău: 

 Prioritate mare –27 
 Prioritate medie- 12 
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Reprezentare grafică 

 

Construire și  dotare SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE  
 Prioritate mare –13 
 Prioritate medie-16 
 Prioriate mică-13 

Reprezentare grafică 

 

 Digitalizarea activității administrației publice : 
 Prioritate mare –17 
 Prioritate medie-14 
 Prioritate mică-2 

Reprezentare grafică 
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Modernizare si asfaltare drumuri comunale , construire poduri si podete  : 
 Prioritate mare –37 
 Prioritate medie-3 
 Prioritate mică-2 

Reprezentare grafică 
 

 
 

Modernizare si asfaltare drumuri sătesti: 
 Prioritate mare –38 
 Prioritate medie-4 
 Prioritate mică-0 

Reprezentare grafică 
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Extindere sistem de alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate , in comuna Cleja  cat si 
infiintare retea canalizare : 

 Prioritate mare –39 
 Prioritate medie-2 
 Prioritate mică-1 

 
Reprezentare grafică 

 

 
 

Infiintare/extindere retea de gaze natural în satele Valea Mică, Somusca și Cleja  
 Prioritate mare –38 
 Prioritate medie-3 
 Prioritate mică-1 

 
 
Reprezentare grafică 
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Extindere retea de  iluminat public  
 Prioritate mare –25 
 Prioritate medie-13 
 Prioritate mică-4 

Reprezentare grafică 
 

 
Amenajarea și recalibrarea paraului Cleja  

 Prioritate mare – 28 
 Prioritate medie- 9 
 Prioritate mică-5 

Reprezentare grafică 
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Inființarea unui Parc Industrial  

 Prioritate mare – 22 
 Prioritate medie-11 
 Prioritate mică-9 

Reprezentare grafică 

 
Infrumusețarea si salubrizarea comunei Cleja  : 

 Prioritate mare – 29 
 Prioritate medie-12 
 Prioritate mică-1 

Reprezentare grafică 
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Protejarea mediului înconjurător și a ariilor protejate : 

 Prioritate mare – 34 
 Prioritate medie- 7 
 Prioritate mică- 1 

Reprezentare grafică 

 
 

Dotarea elevilor din comuna CLEJA cu tablete școlare pentru desfășurarea în bune 
condiții a activităților didactice în contextul pandemiei de COVID-19 

 Prioritate mare – 28 
 Prioritate medie-12 
 Prioritate mică- 2 

Reprezentare grafică 

 
   Creșterea accesului la educație și formare de calitate, digitalizarea activității educaționale  
și combaterea efectelor negative ale pandemiei de COVID19 asupra tinerilor din comuna 
Cleja 

 Prioritate mare – 30 
 Prioritate medie- 10 
 Prioritate mică-2 
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 Reprezentare grafică 

 
 
Dezvoltarea unor parteneriate publice-private in vederea dezvoltării și promovării educației 
nonformale și a activităților extracurriculare, orientate  către spiritului de antreprenor 

 Prioritate mare – 31 
 Prioritate medie- 5 
 Prioritate mică -6 

Reprezentare grafică 

 
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială 
Nr. 1 Cleja  din comuna Cleja, județul Bacău 
 

 Prioritate mare – 27 
 Prioritate medie-8 
 Prioritate mică-7 
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Reprezentare grafică 

 
 
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Nr.2 
Cleja  din comuna Cleja, județul Bacău, 

 Prioritate mare – 28 
 Prioritate medie-6 
 Prioritate mică -8 

Reprezentare grafică 
 

 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Somușca 

 Prioritate mare – 38 
 Prioritate medie-2 
 Prioritate mică-2 
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Reprezentare grafică 
 

 
 

Inființare locuri de joacă pentru copii și spații de recreere pentru adulți 
 Prioritate mare – 33 
 Prioritate medie-6 
 Prioritate mică-3 

Reprezentare grafică 
 

 
 

Inființarea și  dotarea unui Centru Cultural  și Promovarea  tinerilor talentati din comuna 
Cleja 
 

 Prioritate mare – 29 
 Prioritate medie- 10 
 Prioritate mică-3 
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Reprezentare grafică 
 

 
 
Organizarea unui Festival Cultural anual 
 

 Prioritate mare – 18 
 Prioritate medie-16 
 Prioritate mică-7 

Reprezentare grafică 
 

 
 

Finanțarea activităților sportive, recreative și a atelierelor de creatie 
 Prioritate mare –27 
 Prioritate medie-11 
 Prioritate mică-4 
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Reprezentare grafică 
 

 
Sprijinirea tradițiilor, datinilor și obiceiurilor strămoșești 

 Prioritate mare – 28 
 Prioritate medie- 10 
 Prioritate mică- 4 

Reprezentare grafică 
 

 
 
Sprijinirea investițiilor promovate de cultele religioase 
 

 Prioritate mare – 18 
 Prioritate medie- 13 
 Prioritate mică-11 
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Reprezentare grafică 
 

 
Dezvoltarea, promovarea solidarității, incluziunii și coeziunii sociale in mediul rural 

 Prioritate mare – 25 
 Prioritate medie- 11 
 Prioritate mică- 6 

Reprezentare grafică 

 
Inființarea Centrului social pentru ingrijirea la  domiciliu a persoanelor dependente 

 Prioritate mare – 28 
 Prioritate medie- 11 

 Prioritate mică-3 

Reprezentare grafică 
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Construire și amenajare parc de distracții de iarna/vară 
 

 Prioritate mare – 18 
 Prioritate medie- 16 
 Prioritate mică -8 

Reprezentare grafică 
 

 
 

 
Construire  PIATA AGROALIMENTARA in satul Cleja, comuna Cleja, Județul Bacău 
 

 Prioritate mare – 23 
 Prioritate medie- 12 
 Prioritate mică-7 

Reprezentare grafică 
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5.2 VIZIUNEA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

 

 
 
             In viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, Comuna Cleja  va 
deveni până în anul 2027  o localitate mai atractivă, prosperă şi durabilă, cu o mare 
capacitate de creștere a numărului populației prin atragerea locuitorilor din satele învecinate. 
Calitatea vieții locuitorilor va spori şi comuna va contribui la prosperitatea întregii zone prin 
diversificarea economiei locale şi valorificarea avantajelor competitive datorate accesului la 
rețelele naționale de transport şi a potențialului industrial şi agricol ridicat.  
                     Creșterea economică va sta sub semnul conceptelor moderne de economie 
bazată pe cunoaștere, prin promovarea tehnologiilor informaticii şi ale comunicațiilor, 
consultanță orientată către toate categoriile de populație şi întreprinzători, atragerea 
fondurilor nerambursabile, a investițiilor şi know-how-ului şi creșterea gradului de pregătire a 
resurselor umane disponibile în comună.  
Invăţămantul local va fi orientat spre sprijinirea acestor transformări, spre menținerea calității 
actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea abandonului 
școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socio-
profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea.  
                  Transformarea localității se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă, 
asigurându-se o repartizare socială cât mai egală a beneficiilor, îmbunătăţind accesul la 
bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi garantându-se protecția factorilor de mediu 
şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale.  
              Creșterea calității vieții, asigurarea accesului la utilităţi, dezvoltarea infrastructurii 
de transport şi revigorarea economiei locale vor deveni prioritare pentru următorii 7 ani, 
astfel încât oferta de locuințe civilizate, de locuri de muncă adecvate pregătirii profesionale şi 
de servicii comunitare să răspundă cu realism nevoilor si aspirațiilor cetățenilor şi să creeze 
noi modele de viață şi muncă.  
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               Pentru următorii ani, perioada 2021 – 2027, atenția va fi îndreptată spre 
dezvoltarea serviciilor către populație, investițiile de interes comunitar şi noi activităţi social-
culturale vor conduce la regenerarea aspectului localității. Standarde noi de design şi 
management al localității vor îmbunătăţi calitatea mediului construit și natural.  
O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării economiei locale şi sprijinirii inițiativelor locale 
pentru creștere economică. Astfel, se va pune accent pe consilierea și accesul la informație al 
potențialilor investitori, crearea infrastructurii şi cadrului propice pentru dezvoltarea de noi 
afaceri şi consolidarea celor deja existente.  
CONCLUZII  
In urma analizei swot și a chestionarelor aplicate s-au stabilit următoarele obiective : 
 
Obiectivul general de dezvoltare  
 
Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a comunei Cleja , prin crearea şi 
susţinerea unui mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos 
şi diversificat, care să asigure creșterea economică în ritm continuu şi 
creșterea calităţii vieţii cetăţenilor 
 
Obiective specifice:  

 Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-
economice durabile  

 Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii standardului 
de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Cleja .Politica privind 
problemele energetice .Programul de îmbunătățire a eficienței energetice . 

 Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi asigurarea 
echității, egalităţii de şansă şi facilitarea integrării sociale și pe piața muncii a 
grupurilor defavorizate.  

 Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Cleja , prin îmbunătăţirea 
infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi 
extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.  

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii medicale în 
vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de 
bază.  

 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, 
punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea 
timpului liber.  

 Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Cleja  prin promovarea 
potențialului turistic -cultural local.  

 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate şi 
adaptabile nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să 
combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze 
social tinerii aflaţi în situaţii de risc.  

 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a 
comunei Cleja 
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CAP. VI DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 
1. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 

 
Justificare  
In ultimii ani, preocuparea reprezentanților autorităţii publice locale a fost în principal 
reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest lucru este 
evidențiat de multitudinea proiectelor şi investițiilor în infrastructură realizate, atât din 
fonduri de la bugetul local şi bugetul de stat cât şi din finanțări nerambursabile.  
In acest stadiu se află în momentul de față infrastructura din comuna Cleja , acela de 
reabilitare a drumurilor comunale și construire a unei imagini vizuale unitare a localității.  
 
Obiectiv general domeniu: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 
sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile.  

 
Obiective operaționale:  
 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea şi 
modernizarea rețelei de drumuri comunale/locale  în vederea asigurării unui acces mai facil şi 
rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale;  

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini unitare a 
localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei pietonale, parcări, mobilier 
“urban”);  

 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale unui trai 
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru 
toți locuitorii comunei;  

 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației pentru toți 
locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație de ultimă oră.  
 
Activităţi și operațiuni:  
 
 Obiectivul operațional Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele 
urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea asigurării 
unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi 
diversificării economiei locale:  

o Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale/locale 
o Reabilitare şi construire poduri şi podețe 
o Îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru persoane prin construirea de stații de autobuz 
o Reabilitarea drumurilor agricole 

 
 Obiectivul operațional Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei 
imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei pietonale, 
parcări, mobilier “urban”) :  

o Realizare PUG actualizat şi PUD-uri prin care să se promoveze un concept de   dezvoltare 
urbanistică unitară a localității şi peisagistică “urbană”;  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

144 
 

o   Amenajarea de  locuri de joacă pentru copii şi dotarea cu mobilier “urban”  
o Construire/modernizare parcări, trotuare şi alei pietonale;  
o Activități și operațiuni specifice care se desfășoară  pentru imbunătățirea 

administrarii domniului public si privat al comunei Cleja 
o Elaborarea planurilor  pentru finalizarea proceselor de cadastrare , parcelare si atribuire a 

titlurilor de proprietate in   comună Cleja 
 
 Obiectivul operațional Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor 
de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 
accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei Cleja  

o  Extindere a rețelei de alimentare cu apă  
o Realizarea rețelei de canalizare şi a stației de epurare 
o Infiintare /Extindere rețea de alimentare cu gaz 
o  Extindere şi modernizare rețea de iluminat public  
o  Crearea unui sistem de supraveghere modern pentru creșterea siguranței cetățenilor. 

 
Obiectivul operaţional  Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia 
informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de 
comunicație de ultimă oră 

o Conectarea instituțiilor publice din comună la internet prin conexiuni broadband şi 
promovarea conceptului de e-educație, e-guvernare, e-sănătate;  

o Achiziționarea și instalarea unei rețele de  internet gratuit în comuna Cleja WIFI 4 YOU, 
care se adresează comunității locale, (asigurarea serviciilor de internet in spațiile publice). 

o Asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT în comună 
 

2. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU MEDIU 
 
Justificare  
 Administrația publică locală din comuna  Cleja a avut ca principală preocupare protecția 
mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populație adoptând o atitudine de 
limitare a efectelor poluante ale intervenției omului în natură. Astfel, pe parcursul ultimilor 
ani a întreprins inițiative de conservare şi protejare a mediului înconjurător prin proiecte de 
colectare şi epurare a apelor uzate menajere, colectarea şi transportul deșeurilor, limitarea 
poluării prin implementarea sistemelor alternative de încălzire ce utilizează energie 
nepoluantă. De asemenea, s-au realizat investiții în crearea/amenajarea de spaţii verzi în 
zonele centrale ale localităţii.  
Reducerea costurilor, consumului şi creșterea performanței energetice în clădirile şi 
obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilității urbane și a serviciilor publice se 
numără printre principalele obiective şi priorități ale administrației publice Cleja.În februarie 
2015, Comisia Europeană și-a stabilit strategia energetică prin Pachetul privind uniunea 
energetică care are  obiectivul „de a oferi consumatorilor UE – gospodării și 
întreprinderi – o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile” iar 
pentru a-l  îndeplinii s-au stabilit cinci piloni importanți: 

  asigurarea aprovizionării; 
  extinderea pieței interne a energiei; 
  creșterea eficienței energetice; 
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 reducerea emisiilor; 
  cercetarea și inovarea. 

 În decembrie 2015, UE a jucat un rol important în medierea unui acord la nivel 
mondial  
privind schimbările climatice. La conferința de la Paris s- a convenit limitarea încălzirii 
globale la mai puțin de 2 °C în acest secol iar in octombrie 2016, UE a aprobat în mod 
oficial acest acord. În consecință, UE (și restul lumii) trebuie să ia măsurile necesare pentru 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 
 În noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, 
care își propune să revizuiască legislația pentru a contribui la tranziția către un sistem 
energetic ecologic. Pachetul include acțiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei 
curate, pentru a renova clădirile din Europa și pentru a le face mai eficiente din punct de 
vedere energetic, precum și pentru a îmbunătăți performanța energetică a produselor și 
pentru a garanta o mai bună informare a consumatorilor.Similar cu perspectiva Uniunii de a 
construi în jurul a cinci piloni politica sa energetică și de mediu la orizontul anului 2030, 
Romania a proiectat Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030 pe o serie de elemente constitutive, esențiale pentru definirea rolului și 
contribuției României la consolidarea Uniunii Energetice.  
În acest context, contribuția României la atingerea obiectivelor Uniunii la orizontul anului  
Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea activităților 
întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socio-economice descrisă în primul 
capitol:  

o nu exista rețea de alimentare cu apă în toata comuna  și respectiv de  canalizare  
o în comună există containere şi pubele dar nu este implementat un sistem integrat de 

colectare selectivă a deșeurilor;  
o nu există incă o soluție de neutralizare/colectare şi transport a gunoiului de grajd şi resturi 

vegetale;  
o majoritatea  locuințelor folosesc ca şi metodă de încălzire sobele cu lemne;  
o sunt necesare lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii  
o educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi voluntariatului.  
o cladirile publice nu sunt reabilitate termic  

 
Obiectivul general : Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în vederea 
creșterii standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Cleja  
 
Obiective operaționale:  

o Asigurarea managementului de calitate al apei  
o Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor;  
o Realizarea programului de eficiența energetica și promovarea unor tehnologii alternative de 

generare a energiei şi de eficienţă energetică;  
o Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a 

populației.  
 
Activităţi și operațiuni:  
 Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei”  

o  Realizarea  extinderii  rețelei de alimentare cu apă  
o  Inființare  rețea de canalizare  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

146 
 

 
 Obiectivul operațional  Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al 
deșeurilor  

o Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de comună  
o Realizarea unei platforme de colectare a dejecțiilor animaliere 

 
Obiectivul operațional  Imbunătăţirea eficienţei energetice  la nivelul comunei Cleja și 
promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei :  

o Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice prin lucrări de reabilitarea termică;  
o Reducerea consumului energetic al comunei prin modernizarea rețelei de iluminat public şi 

înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme care reduc consumul 
de energie electrică.  

o Reducerea consumului de energie electrică generat de clădiriile din comuna Cleja şi provenit 
din surse convenţionale cu cel puţin 10% până în anul 2027, raportat la situaţia din prezent. 
Principalele măsuri avute în vedere sunt: 

  Investiţia în surse de energie regenerabilă menite să scadă consumul 
energetic din surse conveţionale;  

  Campanii de conştientizare privind consumul energetic responsabil; 
 Încurajarea firmelor private din comuna Cleja în realizarea de investiţii în 

eficienţa energetică.  
 promovarea culturilor energetice 

o  Reducerea consumului de benzină și motorină utilizate de vehiculele cu cel puţin 10% până 
în 2027 raportat la situaţia din prezent. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune mai multe 
direcţii de acţiune, toate menite să reducă gradul de dependenţă al populaţiei locale de 
autovehicule şi implicit să genereze un consum energetic mai redus. Măsurile principale 
necesare a se lua sunt următoarele:  

  Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectul nociv generat 
de consumurile de carburanţi;  

  Realizarea unor campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile mersului cu 
bicicletă;  

  Realizarea de piste biciclete , inclusiv a unor puncte de închiriere biciclete;  
  Delimitare clară a unor zone şi trasee pietonale; - 
  Scăderea timpului petrecut în trafic de către autovehicule;  

Obiectivul operațional  Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor 
naturale şi de sănătate a populației :  
 

o Ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, 
menținerea biodiversității şi dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice şi sociale ale 
pădurilor; 

o Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele 
afectate de acest fenomen şi acțiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în 
zonele inundabile şi în lunca râului Siret;  

o Realizarea de perdele de protecție a cailor de comunicații, localităților   
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o Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de intervenții 
în situații de urgenţă (sistemul de avertizare);  

o Dezvoltarea activităților de conștientizare a populației asupra necesității conservării  
mediului înconjurător şi de implicare acesteia în activităţi de protejare a mediului. 
 

3. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU  ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 
Justificare  
Accesul la serviciile de bază: sănătate, educație şi servicii sociale reprezintă una dintre 
condițiile unei dezvoltări echilibrate şi incluzive; identificarea unei priorităţi pe această temă 
este cu atât mai necesară cu cât există întrunite mai multe premise pentru apariția şi 
întreținerea excluziunii sociale, atât la nivel de comună cât şi la nivel de județ:  

 în mediul rural, accesul comunităţii la serviciile publice este mai greoi;  
 ponderea destul de mare în totalul populației a minorității rrome, care se confruntă  
 cu rate ridicate de sărăcie, abandon școlar;  
 ponderea alarmantă în totalul populației a persoanelor cu handicap, corelată cu  
 incidenţa bolilor de nutriție (în principal diabet).  

              Eliminarea efectelor negative ale acestei stări de fapt se poate realiza prin câteva 
mari tipuri de intervenții:  
 investiții în infrastructura-suport şi echipamente, menite să generalizeze accesul şi să 
amelioreze calitatea serviciilor oferite;  
 proiecte vizând creșterea capacităţii instituționale, restructurarea sau îmbunătăţirea 
managementului instituțiilor prestatoare de servicii publice;  
 campanii de informare şi educare a populației, vizând schimbarea mentalităților.  
In comuna Cleja  există inițiative pentru protecția şi asistenţa grupurilor dezavantajate, 
administrația locală implicându-se în acțiunile de incluziune socială  prin Compartimentul de  
Asistenţă Socială . 
Recomandări strategice:  

o Dezvoltarea parteneriatelor între autoritatea publică locală şi sectorul ONG, furnizor  
de servicii sociale;  

o Implementarea programelor de voluntariat la nivelul comunităţii, implicând atât  
instituțiile școlare, cât şi persoanele vârstnice pensionare;  

o Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile prioritare la  
nivelul comunităţii: persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane neocupate, familii 
monoparentale şi copii aflați în dificultate sau situație de risc;  
 Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala  Cleja prin lărgirea schemei de 
personal specializat în asistenţă socială comunitară şi accesarea fondurilor de 
nerambursabile europene şi naţionale.  
 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi 
asigurarea echității, egalităţii de șanse şi facilitarea integrării sociale şi pe piața muncii a 
grupurilor defavorizate.  
Obiective operaționale:  

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale;  
 Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a parteneriatelor cu alte primării  
 Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile din comună, în 

parteneriat cu furnizori acreditați;  
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 Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala    Cleja prin angajarea de personal 
calificat în domeniul social şi al accesării fondurilor nerambursabile.  
Activităţi și operațiuni:  
 Obiectivul operațional  Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale :  

 Implementarea, împreună cu alte autorităţi publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 
regională, pentru dezvoltarea şi îmbunatăţirea infrastructurii serviciilor sociale: centru de zi  
bătrâni /copii, etc.  

 Dotarea unităţilor prestatoare de servicii sociale cu echipament special (medical, social, 
terapie reparatorie);  

Obiectivul operațional  Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a parteneriatelor cu 
primării comunale/ autorităţi publice locale în vederea dezvoltării infrastructurii serviciilor de 
asistenţă socială :  

 Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate în domeniile:  
 Servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate în nevoie;  
 Servicii specializate pentru persoane cu handicap;  
 Calificare și formare profesională pentru adulți;  
 Servicii specializate pentru copii aflați în dificultate şi familii monoparentale.  
 Crearea unei rețele cu alte autorităţi publice locale în vederea finanțării unor servicii 

ultraspecializate destinate acelorași grupuri vulnerabile, la nivelul mai multor comunităţi.  
 
Obiectiv operațional  Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile 
din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați 

 Crearea unei rețele de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente de 
ajutor în traiul de zi cu zi, în parteneriat cu furnizori acreditați în domeniu, din sectorul ONG  

 Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane vârstnice  
dependente, care locuiesc singure prin dezvoltarea unei rețele de voluntariat în parteneriat 
cu unitățile școlare din comună;  

 Modernizarea  centrului de zi de tip after school pentru copii defavorizați în parteneriat  
cu unitățile școlare din comunitate;  

 Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ 
 recalificare profesională pentru persoanele neocupate, în parteneriat cu Agenția Județeană 
de Ocupare a Forței de Muncă Bacau  

 Asigurarea spațiului necesar pentru organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru  
angajatorii locali şi persoanele neocupate în vederea dezvoltării de noi activităţi economice 
în comună, pus la dispoziția furnizorilor de servicii de instruire în cadrul unui parteneriat.  

 Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu handicap (centre  
de zi, cluburi, ateliere protejate, etc.), în parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat  

 Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi consilierea copiilor aflați în  
dificultate, familii monoparentale, victime ale violenţei domestice, în parteneriat cu un 
furnizor de servicii acreditat.  
 
Obiectiv operațional  Dezvoltarea Compartimentului de Asistenta Sociala    Cleja prin 
angajarea de personal calificat în domeniul social şi al accesării fondurilor de finanțare 
nerambursabile  

 Angajarea de asistenți sociali specializați în dezvoltare comunitară, asistenţă socială a  
persoanei cu handicap, asistenţa socială a copilului şi familiei;  

 Angajarea de experți în accesarea şi implementarea proiectelor finanțate din surse  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

149 
 

nerambursabile.  
 Formarea şi angajarea de asistenți personali profesioniști pentru persoanele cu  

handicap grav, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 
Bacău . 

 

4. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DOMENIU EDUCAŢIE 
 

Justificare  
În accepțiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită ca un sistem 
complex, o organizație a învățării, care stimulează noi noi căi de gândire, într-un climat în 
continuă schimbare.  
Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală care funcționează 
bine competența acesteia depășește suma competențelor personalului care o deservește  
De aceea, și implicarea comunității și a autorității locale în viața școlii se impune a fi pe 
măsură, astfel încât să asigure îmbunătățirea continuă a condițiilor în care se desfășoară 
procesul de învățământ, crescând atractivitatea școlii din comunitate și diminuând riscul 
migrației elevilor din ciclul II către mediul urban.  
 
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei 
Cleja, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea 
de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.  
Obiective operaționale:  

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale;  
 Stimularea creșterii gradului de perfecţionare a personalului didactic;  
 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local;  

 
Activităţi și operațiuni:  
Obiectivul operațional  Dezvoltarea infrastructurii educaţionale :  

 Modernizarea unităților școlare  
 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ din comună şi îmbogăţirea  

fondului de carte al bibliotecilor şcolare;  
 Construirea unei baze sportive;  
 Realizarea website-ului de prezentare a instituţiilor de învăţământ şi a activităţii  

acestora.  
 
Obiectivul operațional  Creşterea gradului de perfecţionare a personalului didactic :  

 Asigurarea condițiilor pentru derularea de programe de formare în psihopedagogie  
aplicată, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bacău ;  

 Asigurarea condițiilor pentru instruirea în managementul proiectelor pentru  
persoanele implicate în gestionarea proiectelor europene la nivelul unităţilor de învăţământ, 
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic;  

 Sprijinirea școlilor din comună pentru inițierea şi derularea de proiecte de schimb de  
experiență şi parteneriate în domeniul învăţământului (se pot derula activităţi precum vizite 
de studiu, schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli de vară, sesiuni de formare 
comune, conferinţe, seminarii etc.).  
 
Obiectivul operațional  Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local:  
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 Modernizarea centrului  after school pentru copiii din învăţământul primar ( prin derularea 
de activităţi în cadrul centrului: consiliere psihologică, învăţare prin educaţie non-formală, 
supraveghere pentru pregătirea temelor, o masă caldă);  

 Asigurarea condițiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor şi a altor categorii  
de personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în parteneriat cu 
furnizori de servicii de formare și/sau Casa Corpului Didactic;  

 Asigurarea condițiilor pentru furnizarea serviciilor de educaţie remedială (validarea  
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare 
psihologică şi profesională), în parteneriat cu furnizori de servicii acreditați;  

 Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor de tip “a doua şansă” pentru  
reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de 
alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  

 Susținerea promovării spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active în educaţie , prin  
intermediului unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  

 Asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicaţii şcolare. 
 

 
5. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU SĂNĂTATE 

 
Justificare  
Starea de sănătate a populatiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, și 
de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte.  Accesul la sănătate depinde într-o mare 
măsură de factori externi sistemului de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori 
de dezvoltare economică, factori socio-culturali.  Accesul la îngrijiri de sănătate este 
influențat aproape în totalitate de organizarea sistemului sanitar.  Accesibilitatea la servicii 
de îngrijire medicală este determinată de convergența dintre oferta și cererea de astfel de 
servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea 
bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparitățile în accesul la îngrijiri apar din cel puțin 
patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând costurile directe suportate de 
populație (co-plăți, costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele indirecte (cost 
transport, timpi de așteptare); așezare geografică inadecvată a facilităților de îngrijiri; 
calitatea inegală a serviciilor de același tip. În contextul legislativ actual misiunea autorității 
locale este aceea de a asigura accesul egal al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri 
de sănătate furnizate în plan local  
 
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale în 
vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază. 
Obiective operaționale:  
 Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse umane menite să 
generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite. 
  Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.  
 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică. 
  Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor neguvernamentale şi 
sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate.  
 
 Activităţi şi operațiuni:  
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Obiectivul operațional  Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi 
resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite :   
 

  Finalizarea proiectului  privind construire dispensar medical , cabinet medicina dentara și 
farmacie ; Dotarea  imobilului  în care  se desfășoară activităţi medicale;  

 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare şi implementarea sistemelor  
informatizate în cabinete;  

  Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități în 
scopul atragerii de specialiști; 

  Organizarea unui sistem de primire a reclamațiilor şi sugestiilor pacienților.  
 
         Obiectivul operațional Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de 
sănătate :  

 Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea de noi servicii de sănătate, în  
parteneriat cu furnizori publici și privați autorizați pentru fiecare domeniu abordat, astfel:  -
cabinet de planificare familială -centru consiliere antifumat, antialcool și consilierea minorilor 
singuri -centru de prevenire/consiliere  

 Implementarea  unui sistem de asistare/monitorizare la domiciliu prin buton de  
panică / camere video pentru persoanele ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu.   
 
 Obiectivul operațional Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea publică :  

 Realizarea de campanii de informare-educare–comunicare pe probleme de sănătate 
 publică (de ex. educație pentru sănătate în scoli (clasele I –VIII)), în parteneriat cu Direcția 
de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean  

 Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, consumului de droguri, bolilor  
transmisibile, de planificare familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viața sănătos, în 
parteneriat cu Centrul de Consiliere și Prevenire Antidrog, Direcția de Sănătate Publică și 
Inspectoratul Școlar Județean.  
 
Obiectivul operațional Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor 
neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate:  
 

 Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG care să asigure organizarea unor rețele şi 
 grupuri de acțiune pentru promovarea unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, 
activitate fizică) 

 Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populației, în  
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică  

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru  
comunitatea  dezavantajată în scopul prezentării acestora la campaniile de vaccinare  

 Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru  
gravide, în scopul prezentării acestora la consultația periodică prenatală. 

 
6.DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU CULTURĂ SI CULTE  

 
Justificare  
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Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o întrebare esenţială: cum 
se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a comunităţii, în susţinerea 
creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului d+in perspectiva protecţiei şi promovării 
diversităţii culturale specifice spaţiului european şi a dezvoltării cetăţeniei europene.  Într-o 
societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul este de cele mai multe 
ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale  si spirituale a populației. Prin atributul său legal, însă, 
autoritatea locală din comuna Cleja  își propune să redea culturii locul său în dezvoltarea 
generală durabilă a comunității.  
  
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural, obiectivelor ecumenice și  punerea în valoare a resurselor antropice şi 
crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.   
  
Obiective operaționale:  
  Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 
  Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber.  
  
Activităţi şi operaţiuni:  
Obiectivul operațional  Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună  

 Modernizarea  căminelor culturale (modernizare spaţii, dotare cu mobilier şi cu 
 aparatură audio-video a sălii de festivităţi);  

 Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor  
culturii locale (ex: pliante, album);  

 Montarea de panouri informative pentru localizarea spaţială a obiectivelor culturale si  
manastirilor  

 Campanii de marketing cultural pentru a creşte vizibilitatea evenimentelor propuse  
sau consacrate.  

  Sprijinirea  investițiilor  promovate de cultele religioase  
  

Obiectivul operațional  Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber :  
 Realizarea Centrului de tineret  Cleja (activităţi de consiliere în domeniul educaţiei  

pentru sănătate, privind cariera şi problemele tinerilor, consultanţă pentru înfiinţarea de 
ONG-uri sau organizaţii de tineret dar şi pentru programe europene/guvernamentale 
adresate tinerilor, informaţii despre structurile asociative naţionale, ateliere de creaţie 
artistică şi populară, activităţi teatrale), în parteneriat cu ONG-uri cu experiență relevantă în 
domeniu. 

 Elaborarea şi realizarea unui program de manifestări culturale.  
  

7. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU TURISM 
 
Justificare  
Tradițiile şi meșteșugurile populare au fost menținute, acestea fiind în prezent reprezentate şi 
menținute în viață de  un numărmare de persoane.   
            In zestrea etnografica a comunei Cleja se adauga folclorul muzical si coregrafic, 
expresia unei bogate activitati spirituale.Folclorul oglindeste realitatile vietii sociale si 
economice, gandurile, nazuintele si lupta poporului pentru o viata mai buna. 
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Desi nevalorificat in totalitate, folclorul Clejan a pastrat autentice valori artistice  din domeniul 
cantecului si dansului popular care astazi se practica mai mult la nunti si vedre sau cu ocazia 
unor spectacole  organizate pentru pastrarea traditiilor, de catre grupuri 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Cleja prin 
promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de 
agrement. 
 Obiective operaționale:  

 Dezvoltarea infrastructurii turistice. 
 Transformarea obiectivelor culturale din comuna Cleja  în obiective turistice, inclusiv 

includerea lor într-un circuit turistic 
 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea de nișe în domeniul turismului de agrement şi  

agroturism şi transformarea acestora în principala atracție a comunei Cleja fapt ce va 
determina dezvoltarea economică şi socială a comunei.  

  
Activităţi şi operaţiuni: 
  Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii turistice”:  

  Acordarea de faciitați agenților economici care investesc in turismul de  agrement 
care va conduce la  transformarea comunei în destinație turistică;  

 Sprijinirea înființării de  facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni agroturistice) 
 capabile să asigure un minim de spații de cazare în zona, facilitați necesare pentru 
dezvoltarea oricărui tip de turism; 
 
Obiectivul operațional Transformarea obiectivelor culturale din comuna Cleja în obiective 
turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic  

 Promovarea turismului cultural-religios;  
 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de  

schimburi cultural-turistice;  
 Derularea de evenimente culturale care să devină tradiţionale; 
 Promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin internet, pliante și  broşuri.  

 
8. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU TINERET 

 
Justificare  
  
Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de mărimea 
demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate, nivelul dotărilor 
infrastructurale. Revitalizarea comunei Cleja  poate fi dinamizată de oportunităţile apărute şi 
accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte, impunându-se o „altfel” 
de abordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode ce includ o 
abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi convingătoare. 
Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie 
sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, 
asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă 
a localităţii.  
 
Obiectiv general domeniu: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, 
de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să 
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limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să 
reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.  
  
Obiective operaționale:  
 Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor şi întărirea rolului 
acestora în acordarea de servicii sociale 
  Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 
  Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
  Dezvoltarea sportului de masă  şi a infrastructurii sportive 

o Îmbunatatirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuinţă decentă a   
tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe de serviciu sau sociale, în 
vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se 
stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Cleja  
  
 Activităţi şi operaţiuni:  
 Obiectivul operațional  Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor 
tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale:  

 Realizarea de parteneriate cu instituţii publice (locale, judeţene, regionale) în  
vederea dezvoltării unor acţiuni comune pentru creşterea calităţii serviciilor sociale adresate 
tinerilor 

 Înființarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educație şi Resurse pentru Tineri; 
 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din comuna Cleja  în vederea susținerii  

unor servicii sociale destinate altor categorii de beneficiari (persoane vârstnice, persoane cu 
dezabilități)  

 Sprijinirea activitatilor  ce se desfasoara in ”Cleja -sat european al tineretului ” 

  
Obiectivul operațional Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 

 Înfiinţarea unui centru multifuncţional destinat tinerilor din comuna Cleja care să  
asigure servicii în procesul de formare continuă a tinerilor, recalificare şi reconversie 
profesionala precum şi  facilităţi de recreere, oferite de furnizori acreditați; 

 Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a tinerilor, de  
exemplu ateliere protejate, birouri de consiliere etc., în parteneriat cu furnizori de servicii 
acreditați  

 Promovarea derulării de activităţi culturale pentru tineri: înființarea de echipe de  
dansuri populare, dansuri moderne, înfiinţarea de publicații locale (inclusiv publicații 
electronice).   
  
Obiectivul operațional Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării 
profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

 Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul 
 Școlar Județean în vederea analizării situației şi elaborării unor strategii comune şi eficiente 
în domeniul tinerilor şi formarii profesionale.  

 Realizarea de studii şi sondaje care să evidențieze necesităţile, cerințele şi exigentele 
 pieței muncii atât în prezent cât şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul că un ciclu 
educațional durează între 3 şi 4 ani de studiu;  

 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în comună și creează locuri  
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de muncă  
  
Obiectivul operațional Dezvoltarea sportului de masă  şi a infrastructurii  
Sportive :  

 Derularea de evenimente sportive la nivel local şi încurajarea  participării tinerilor la 
activităţi cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber, la nivel naţional şi internaţional; 
Construcția, unei  baze sportive,  

 Revigorarea echipei de fotbal a comunei 
 

Obiectivul operațional Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o 
locuinţă decentă a  tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe de serviciu 
sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod 
asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Cleja . 

 Construirea de locuințe sociale destinate unor categorii de persoane cărora nivelul de  
resurse şi/sau de existentă nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea 
unei locuințe în condițiile pieței.   

 Construirea de locuințe de serviciu pentru păstrarea tinerilor specialiști în comună.  
 
 

9. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A                           
COMUNITĂŢII 

  
Justificare  
  
Viaţa economică a comunei Cleja trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: ă, 
zootehnie,silvic,  industrie, comerţ.  Consiliul local își propune să identifice pârghiile de 
acțiune pentru stimularea revitalizării vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari 
efecte benefice asupra vieții comunității.  Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor 
existente vor avea ca efecte imediate crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor 
pentru localnici şi pentru bugetul local. Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina 
creșterea de ansamblu a economiei locale. In cadrul focus-grupului susținut în etapa de 
studiere a profilului socio-economic al localității, reprezentanții mediului de afaceri local a 
identificat următoarele necesitați:  
  
Obiectiv general domeniu: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării 
socio-economice a comunei Cleja 
  
Obiective specifice: 
  Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi 
zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele tradiționale 
şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe, 
  Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din mediul rural; 
  Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor.  
  
Activităţi şi operaţiuni: 
 Obiectivul operațional Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în 
agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele 
tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe, 
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 Susținerea inițiativelor asociative pentru creșterea puterii de negociere pe piețele de  
desfacere şi a capacității de valorificare superioară a producției; 

 Reabilitarea şi întreţinerea păşunii comunale. 
  Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispoziția întreprinzătorilor  

locali, în vederea dezvoltării propriilor afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza unui acord 
avantajos pentru ambele părți.  
  
 Obiectivul operațional Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole 
din mediul rural 
Identificarea oportunităților departeneriat public-privat în vederea demarării de  
activităţi in domeniul industrial;  

 Revigorarea industriei locale prin facilități acordate investitorilor  
 

Obiectivul operațional  Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor:   
 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă  
 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii; 
 Realizarea unui studiu asupra situației resurselor umane din comună şi furnizarea  

acestor informații potențialilor investitori; 
 Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet privind oportunităţile locale de  

dezvoltare a afacerilor în comună. 
 Promovarea IMM-urilor din comună şi a produselor/serviciilor acestora prin susținerea  

participării comune la târguri şi expoziții, elaborarea de materiale de prezentare a comunei cu 
secțiune de economie inclusă, promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi schimburi de 
experienţă cu comune din străinătate  
 

10. DIRECȚII DE DEZVOLTARE DOMENIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
Justificare 
  Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativteritorială.  
Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din atribuţii din competenţa 
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un organism determinat, un 
serviciu public determinat, din unităţile administrativ-teritoriale.  Descentralizarea serviciilor 
publice implică organizarea unor servicii publice pe plan local, dotate cu un anumit 
patrimoniu şi organe proprii.  Dar descentralizarea implică o creștere a responsabilității 
autorității locale în satisfacerea nevoilor cetățenilor, în asigurarea unor servicii publice de 
calitate.  
  
Obiectiv general domeniu: Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a 
serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 
 Obiective operaționale:  
  Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern;  
 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare internă şi externă;  
Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea capacității de atragere de 
finanțări de la Uniunea Europeană.  
  
Activităţi şi operaţiuni: 
 Obiectivul operațional  Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin eficientizarea 
utilizării rețelei IT şi creșterea siguranței în funcționare 
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 Achiziţia echipamentelor IT specifice pentru o utilizare eficientă şi sigură a reţelei; 
 Contractarea unor servicii de asistenţă tehnică în domeniul IT  pentru a suplini lipsa  

personalului calificat de administrare reţea;  
 Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, salvări de siguranţă şi utilizarea unor  

surse de alimentare de rezervă;  
 Achiziționarea de aplicații informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul  

administrației locale în vederea eficientizării procesului de furnizare a serviciilor către 
populație.  
  
 Obiectivul operațional  Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de comunicare 
internă şi externă  

 Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Cleja prin standardizarea elementelor de  
identitate vizuală – formulare tip, materiale informative, adrese, răspunsuri; 

  Extinderea procedurilor de informare publică – utilizarea de noi metode pentru  
informarea populației asupra activității administrației publice (ex: înființarea de puncte de 
informare de tip infochiosc, amplasarea de panouri exterioare cu afișaj electronic, 
amplasarea pe panouri informative în stațiile de autobuz);  

  Stimularea participării cetăţenilor şi a ONG-urilor la procesul decizional prin acțiuni  
de consultare publică, inițierea de proiecte în parteneriat pentru elaborarea de statistici şi 
documente oficiale pentru comună.  
  
 Obiectivul operațional Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi  creșterea 
capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană : 

 Creşterea eficienţei în administrația locală prin facilitarea, urmărirea şi documentarea  
proceselor de lucru utilizând programe informatice de management al documentelor  

  Creşterea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor din administrația locală  
prin realizarea unui program anual de pregătire profesională şi participarea la cursuri de 
formare profesională continuă;  

 Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi de Implementare a Proiectelor şi  
instruirea membrilor săi pentru atragerea şi implementarea de proiecte finanțate din 
fonduri de la Uniunea Europeană;  

 Realizarea de parteneriate şi activităţi de infrăţire cu localităţi din ţară şi din  
străinătate în vederea promovării de proiecte; 

 Realizarea unor studii şi statistici referitoare la potențialul economic, resursele umane  
disponibile în comună, evoluția populației, etc pentru prezentarea potențialilor investitori ca 
sprijin decizional în procesul de studiere a posibilității inițierii de activităţi economice în 
localitate.  

 
Obiectivul operațional: Asigurarea condițiilor de lucru pentru angajații din administrația  

publica locala : 
 Construire și dotare sediu administrativ PRIMARIE  
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CAP.VII PLAN ACTIUNE 
 

1.  DOMENIU INFRASTRUCTURĂ 
 
Obiectiv general domeniu: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 
sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile  
 
 Obiectivul operațional Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii 
cu zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale 
în vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, 
atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
 

Proiect 1  
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
comunale 
 

Program National de 
Dezvoltare Locala 
 

2023 

Proiect 2 
Realizare poduri peste pîraul Cleja in 
comuna Cleja  

PNDL 2017-2020 2021 

Proiect 3 
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
sătești 

CNI-subprogramul”drumuri 
de interes local” 

2024 

Proiect 4 
Reabilitarea drumurilor agricole 
 

FEADR 2024 

Proiect 5 
Îmbunătăţirea serviciilor de transport 
pentru persoane prin construirea de stații 
de autobuz  

Buget local 2022 
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 Obiectivul operațional Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin 
crearea unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, 
spaţii verzi, alei pietonale, parcări, mobilier “urban”) 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Realizare PUG actualizat şi PUD-uri prin 
care să se promoveze un concept de 
dezvoltare urbanistică unitară a localității şi 
peisagistică “urbană” 

Buget local 2022 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Achizitie Complex loc de joaca pentru copii 
pentru spatiul din Strada pietei si respectiv 
de linga Scoala nr.2  

Buget local 2022 

Proiect 3 Construire/modernizare parcări  
şi alei pietonale 

Buget local 2022 

Proiect 5 :  
 Realizarea de trotuare , santuri laterale , 
rigole de scurgere a apelor pluviale ,  și 
podete 

Buget local 2022 

Proiect 6 
Activități și operațiuni specifice care se 
desfășoară  pentru îmbunătățirea 
administrarii domniului public si privat al 
comunei Cleja 

Buget local 2021-2027 

Proiect 7 : 
Elaborarea planurilor  pentru finalizarea 
proceselor de cadastrare , parcelare si 
atribuire a titlurilor de proprietate in   
comună Cleja 

Buget local 
Fonduri guvernamentale 

 
2021 

 
Obiectivul operațional Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea 
condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, 

prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei Cleja 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Extindere  rețea de alimentare cu apă  

POIM  2023 

Proiect 2  POIM  2024 
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Realizarea rețelei de canalizare şi a stației de 
epurare 
 
Proiect 3 
Infiintare /Extindere  rețea de alimentare cu 
gaz 
 

Progran Național de 
Redresare și Reziliență –
Pilon I Tranzitia Verde 

2024 

Proiect 4 
Extindere şi modernizare rețea de iluminat 
public 

Program Rosenc de 
eficiență energetică în 
iluminat (PREE) 

2026 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 5 
Crearea unui sistem de supraveghere 
modern pentru creșterea siguranței 
cetățenilor 
 

Program Operațional 
Regional 

 2026 

 
Obiectivul operaţional Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la 
tehnologia informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor 
în sisteme de comunicație de ultimă oră 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Conectarea instituțiilor publice din comună la 
internet prin conexiuni broadband şi 
promovarea conceptului de e-educație, e-
guvernare, e-sănătate;  
 

Program Operational 
crestere Inteligentă și 
Digitalizare  (POCID)-axa 
prioritara 4  Dezvoltarea 
infrastructurii  broadband 

2023 

Proiect 2 Achiziționarea și instalarea unei 
rețele de  internet gratuit în comuna Cleja 
WIFI 4 YOU, care se adresează comunității 
locale, (asigurarea serviciilor de internet in 
spațiile publice).  

Program Operational 
crestere Inteligentă și 
Digitalizare  (POCID)- axa 
priorita 6 intarirea 
capacității administrative 

2022 

Proiect 3 
Asigurarea de facilități pentru investitorii 
care dezvoltă servicii IT în comuna Cleja 

 Buget local 2021-2027 

 
2.DOMENIU MEDIU 

 
Obiectivul general : Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în 
vederea creșterii standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a 
comunei Cleja  

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI CLEJA 2021-2027 

161 
 

  Obiectivul operațional Asigurarea managementului de calitate al apei  
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Extindere  rețea de alimentare cu apă  
 

POIM  2023 

Proiect 2 
Realizarea rețelei de canalizare şi a stației de 
epurare 

 POIM  2024 

 
 Obiectivul operațional Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management 
al deșeurilor 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
 Implementarea unui sistem integrat de 
colectare selectivă a deșeurilor la nivel de 
comună  
 

Program Operational 
Dezvoltare Durabila –axa 
prioritara 3 / 
Progran Național de 
Redresare și Reziliență – 
Pilon I Tranzitia Verde 
componenta 
Managementul deseurilor 
și economia circulara  

2026 

Proiect  2  
Realizarea unei platforme de colectare a 
dejecțiilor animaliere  

Programul LIFE   2026 

 
Obiectivul operațional   Imbunătăţirea eficienţei energetice  la nivelul comunei 
Cleja și promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei  

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Crestererea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in Scoala 
gimnaziala nr.1 Cleja  
 

Administratia Fondului de 
Mediu/ Program 
Operational Dezvoltare 
Durabila –axa prioritară 1  
Tranziție energetică bazată 
pe eficiență energetică , 
emisii reduse  

 2023 

Proiect 2  
Crestererea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in Scoala 
gimnaziala nr.2 Cleja  

Administratia Fondului de 
Mediu/ Program 
Operational Dezvoltare 
Durabila –axa prioritară 1  

 2023 
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 Tranziție energetică bazată 
pe eficiență energetică , 
emisii reduse  

Proiect   3 
Reducerea consumului energetic al comunei 
prin modernizarea rețelei de iluminat public 
şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu 
lămpi solare sau alte sisteme care reduc 
consumul de energie electrică.  
 

Administratia Fondului de 
Mediu- programul privind 
sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat 
public 

 2023 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect   4 
Acordarea de facilități pentru realizarea de 
infrastructuri de generare şi distribuire a 
surselor de energie alternativă, promovarea 
culturilor energetice şi a proiectelor de 
energie eoliană, biomasă, energie solară.  
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 5  
Organizarea de Campanii de conştientizare 
privind consumul energetic responsabil; 
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 6  
Reducerea consumului de benzină și 
motorină utilizate de vehiculele cu cel puţin 
10% până în 2027 raportat la situaţia din 
present prin : 
 -Realizarea unor campanii de 
conştientizare a populaţiei cu privire la 
efectul nociv generat de consumurile de 
carburanţi;  
 -Realizarea unor campanii de 
conştientizare a populaţiei cu privire la 
beneficiile mersului cu bicicletă;  
- Delimitare clară a unor zone şi trasee 
pietonale;  

Buget local 2021-2027 

 
 Obiectivul operațional Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea 
riscurilor naturale şi de sănătate a populației 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect   1  
Ameliorarea progresivă a capacității de 
producție a terenurilor agricole degradate,  

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 3Protectia 

2023 
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menținerea biodiversității şi dezvoltarea 
continuă a funcțiilor ecologice şi sociale ale 
pădurilor 

mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea 
calității aerului  

Proiect   2 
Reducerea eroziunii solului prin lucrări de 
apărare a malurilor împotriva eroziunii în  
zonele afectate de acest fenomen şi acțiuni 
de împădurire în zonele de formare a  

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 4 Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor  

2024 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

viiturilor, în zonele inundabile şi în luncile 
râurilor 

  

Proiect   3 
Realizarea de perdele de protecție a cailor 
de comunicații, localităților   
 

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 3 Protectia 
mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea 
calității aerului  

2025 

Proiect   4 
Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor 
naturale prin modernizarea sistemului de 
intervenții în situații de urgenţă (sistemul de 
avertizare) 

 
Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 4 Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor 
 

2024 

Proiect   5 
Dezvoltarea activităților de conștientizare a 
populației asupra necesității conservării 
mediului înconjurător şi de implicare 
acesteia în activităţi de protejare a 
mediului. 

Granturile Spațiului 
Economic European (SEE) 
și Norvegian / Programul 
LIFE / Administrația 
Fondului de Mediu  

2021-2027 

Proiect 6  
Lucrari de amenajare torenți pentru 
protectia terenurilor agricole 
inundabile/terenuri silvice 
 

Program Operational 
Dezvoltare Durabila- axa 
prioritară 4 Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor 

2024 

 
3. DOMENIU  ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea 
locală şi asigurarea echității, egalităţii de șanse şi facilitarea integrării sociale şi 
pe piața muncii a grupurilor defavorizate.  
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  Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect   1 
Implementarea, împreună cu alte autorităţi 
publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 
regională, pentru dezvoltarea şi 
îmbunatăţirea  

 Program Operational 
Regional 

 2025 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

infrastructurii serviciilor sociale pentru 
varstnici si copii  

  

Proiect   2 
Dotarea unităţilor prestatoare de servicii 
sociale cu echipament special (medical, 
social, terapie reparatorie). 

Program Național de 
sanatate (multifond) PNS  

2024 

 
Obiectivul operațional Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a 
parteneriatelor cu primării comunale/ autorităţi publice locale în vederea 
dezvoltării infrastructurii serviciilor de asistenţă socială 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect   1 
Încheierea de parteneriate public private cu 
ONG-uri acreditate în domeniul asistentei 
sociale  

 Buget local 2021-2027 

Proiect   2 
Acordarea de servicii specializate pentru 
persoane vârstnice aflate în nevoie 

 

 Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate –axa prioritară 
5 Sprijin pentru persoanele 
vărstnice 

2021-2027 

Proiect 3  
Acordarea de servicii specializate pentru 
persoane cu handicap 
 

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 6 Sprijin pentru 
persoanele cu dizabilități 

2021-2027 

Proiect 4 
 Organizarea de cursuri de calificare și 
formare profesională pentru adulți 
 

Program Operațional Capital 
Uman (POCU)- Axa 
prioritară 6 Creșterea 
accesului pe piața muncii 
pentru toți 

2023-2027 

Proiect 5 Program Operațional 2022-2027 
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Acordarea de servicii specializate pentru 
copii aflați în dificultate şi familii 
monoparentale.  

Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

Proiect 6 
Crearea unei rețele cu alte autorităţi publice 
locale în vederea finanțării unor servicii 
ultraspecializate destinate acelorași grupuri  
 

Program Operațional 
Regional  

2027 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

vulnerabile, la nivelul mai multor 
comunităţi.  
 

  

 
Obiectiv operațional Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile 
vulnerabile din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Crearea unei rețele de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice dependente de  
ajutor în traiul de zi cu zi, în parteneriat cu 
furnizori acreditați în domeniu, din sectorul 
ONG – 

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

2022 

Proiect 2 
Crearea unui serviciu de acompaniere la 
domiciliu pentru persoane vârstnice  
dependente, care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei rețele de voluntariat  

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

2023 

Proiect 3 
Modernizarea  centrului de zi de tip after 
school pentru copii defavorizați în 
parteneriat cu unitățile școlare din 
comunitate  

Program Operațional Capital 
Uman –POCU axa prioritara 
2 Prevenirea parasirii 
timpurii a școlii și creșterea 
accesului și a participării  
grupurilor dezavantajate la 
educație 

2022 

Proiect 4 
Asigurarea de suport pentru angajatorii 
locali care organizează cursuri de calificare/ 
recalificare profesională pentru persoanele 
neocupate, în parteneriat cu Agenția 
Județeană de Ocupare a Forței de Muncă 
Bacau  

 Buget local 2022 
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Proiect  5 
Asigurarea spațiului necesar înființării unui 
centru pentru sprijinirea şomerilor pentru  
a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin 
scheme speciale de consiliere, tutoriat, 
mediere şi plasare în muncă, pus la 
dispoziția prestatorilor de servicii în 
domeniu, în cadrul unui parteneriat . 

 Buget local 2022 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect  6 
Crearea unor servicii sociale de tip 
alternativ pentru persoanele cu handicap 
(centre de zi, cluburi, ateliere protejate, 
etc.), în parteneriat cu un furnizor de 
servicii acreditat 

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

2023 

Proiect  7 
Crearea unui centru specializat pentru 
asistenţă şi consilierea copiilor aflați în 
dificultate, familii monoparentale, victime 
ale violenţei domestice, în parteneriat cu un 
furnizor de servicii acreditat.  

Program Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)-axa 
prioritară 7-Sprijin pentru 
grupuri vulnerabile 

    2023 

 
  Obiectiv operațional  Dezvoltarea Compartimentului e Asistenta Sociala   Cleja 
prin angajarea de personal calificat în domeniul social şi al accesării fondurilor  
de finanțare nerambursabile  

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Angajarea de asistenți sociali specializați în 
dezvoltare comunitară, asistenţă socială a 
persoanei cu handicap, asistenţa socială a 
copilului şi familiei 

Buget local  2023 

Proiect 2 
Angajarea de experți în accesarea şi 
implementarea proiectelor finanțate din 
surse nerambursabile.  
 

Buget local  2023 

Proiect 3 
Formarea şi angajarea de asistenți personali 
profesioniști pentru persoanele cu  
handicap grav, în parteneriat cu Direcția 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Bacău  

Buget local  2024 
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4. DOMENIU EDUCAŢIE 

 
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul 
comunei Cleja, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului 
pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi 
diversificarea serviciilor educaţionale.  
 
Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Reabilitare si extindere Scoala gimnaziala nr 
2 Cleja cu grupuri sanitare  

Compania nationala de 
Investitii- Subprogramul 
”Unitați și instituții de 
învățământ de stat” 
 

2023 

Proiect 2 
Reabilitare si extindere Scoala gimnaziala nr 
1 Cleja  

Compania nationala de 
Investitii- Subprogramul 
”Unitați și instituții de 
învățământ de stat” 
 

2023 

Proiect 3 
Crestererea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in Scoala 
gimnaziala nr.1 Cleja  
 

Administratia Fondului de 
Mediu/ Program Operational 
Dezvoltare Durabila –axa 
prioritară 1  Tranziție 
energetică bazată pe 
eficiență energetică , emisii 
reduse  

 2023 

Proiect 4 
Crestererea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in Scoala 
gimnaziala nr.2 Cleja  
 

Administratia Fondului de 
Mediu/ Program Operational 
Dezvoltare Durabila –axa 
prioritară 1  Tranziție 
energetică bazată pe 
eficiență energetică , emisii 
reduse  

 2023 

Proiect 5 
Dotarea cu materiale didactice a unităţilor 
de învăţământ din comună şi îmbogăţirea  
fondului de carte al bibliotecilor şcolare. 
 

Europa Creativa –
Subprogramul Cultură/ 
POCU axa prioritară 3 
cresterea calității și 
asigurarea echității în 
sistemul de educație și 
formare profesională. 
 

2024 

Proiect 6 Program Național de 2024 
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Reabilitare, modernizarea și dotarea Scolii 
Gimnaziale Somusca  

Redresare și reziliență –
pilon V –Sanatate și 
reziliență economică, sociala 
si universitară Componenta 
V3 Romania educata-
infrastructura scolara și 
universitara 

Proiect 7 
Construirea sala sport școlara -program 
pilot  ;  
 

Compania nationala de 
Investitii- Subprogramul 
”Sali de sport” 
 

2024 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 8 
Realizarea website-ului de prezentare a 
instituţiilor de învăţământ şi a activităţii 
acestora.   

 Buget local 2022 

Proiect 9  
Reabilitarea si modernizarea terenului de  
sport de la :Scoala Gimnaziala nr. 1 Cleja,  
Scoala Gimnaziala nr. 2 Cleja , Scoala 
Gimnaziala Somușca și Scoala  Gimnaziala 
Valea Mica  

Buget local 2021-2023 

 
     Obiectivul operațional Creşterea gradului de perfecţionare a personalului    
didactic 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  
de 
finalizare  

Proiect 1 
Asigurarea condițiilor pentru derularea de 
programe de formare în psihopedagogie 
aplicată, în parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic Bacău 

 Buget local 2021 

Proiect 2 
Asigurarea condițiilor pentru instruirea în 
managementul proiectelor pentru 
persoanele implicate în gestionarea 
proiectelor europene la nivelul unităţilor de 
învăţământ, în parteneriat cu CCD. 
 

 Buget local 2022 

Proiect 3 
Sprijinirea școlilor din comună pentru 
inițierea şi derularea de proiecte de schimb 
de experiență şi parteneriate în domeniul 

 Buget local  2021-2027 
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învăţământului (se pot derula activităţi 
precum vizite de studiu, schimburi de 
experienţă şi bune practici, şcoli de vară, ) 

 
        Obiectivul operațional  Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la            
nivel local 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  
de 
finalizare  

Proiect 1 
 

Program Operațional 
Capital Uman –POCU axa  

2022 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Înființarea unui centru after school 
pentru copiii din învăţământul primar 
(activităţi în  
cadrul centrului: consiliere psihologică, 
învăţare prin educaţie non-formală, 
supraveghere pentru pregătirea temelor, 
o masă caldă);  

 

prioritara 2 Prevenirea 
parasirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a 
participării  grupurilor 
dezavantajate la educație 

 

Proiect 2 
Asigurarea condițiilor pentru formarea 
profesorilor, a formatorilor şi a altor 
categorii de personal care lucrează cu 
persoane cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii, în parteneriat cu furnizori de servicii 
de formare și/sau Casa Corpului Didactic;  
 

Program Național de 
Redresare și reziliență Pilon 
III Crestere inteligenta , 
durabilă și favorabila 
incluziunii  componenta 
III.4  
Romania educata-
invatamant dual, tehnic și 
profesional 

2021-2027 

Proiect 3 
Asigurarea condițiilor pentru furnizarea 
serviciilor de educaţie remedială (validarea  
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în 
pregătire, ore de recuperare, orientare 
psihologică şi profesională), în parteneriat 
cu furnizori de servicii acreditați;  
 

Program Operațional Capital 
Uman –POCU axa prioritara 
2 Prevenirea parasirii 
timpurii a școlii și creșterea 
accesului și a participării  
grupurilor dezavantajate la 
educație 

 2024 

Proiect 4 
Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a 
programelor de tip “a doua şansă” pentru  
reintegrarea în educaţie a celor care au 
părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv 
activităţi de alfabetizare), în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean  

Program Operațional Capital 
Uman –POCU axa prioritara 
9  Consolidarea participării 
populației în procesul de 
învățare pe tot parcursul 
vieții pentru facilitarea 
tranzițiilor și a mobilității  

2024 
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Proiect 5 
Susținerea promovării spiritului 
antreprenorial şi a cetăţeniei active în 
educaţie , prin  
intermediului unui parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean  
 

Program Operațional Capital 
Uman –POCU axa prioritara 
7 Antreprenoriat și 
economie socială  

 2024 

Proiect 6 
 Asigurarea suportului material pentru 
realizarea unei publicaţii şcolare. 

 Buget local  2023 

 
 

5. DOMENIU SĂNĂTATE 
 
Obiectiv general Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale 
în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de 
sănătate de bază. 
 
Obiectivul operațional Realizarea de investiții în infrastructura-suport, 
echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze 
calitatea serviciilor oferite   

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  
de 
finalizare  

Proiect 1 
Finalizarea construirii dispensarului 
medical, cabinet de medicina dentara si 
farmacie in comuna Cleja  
 
 
 

PNDL 2017-2020 
 
 
 
 
 
  

2021 

Proiect 2 
Dotarea imobillului  în care  se desfășoară 
activităţi de îngrijiri medicale 

 
Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului  

 

Proiect 3 
Asigurarea unei dotări tehnice 
corespunzătoare şi implementarea 
sistemelor informatizate în cabinete 

medical 
prin investiții  în 
infrastructură și servicii 

2024 

Proiect 4 
Înființarea unui centru de permanenţă 
pentru dezvoltarea asistenței ambulatorii. 
 

Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului 
medical 

2027 
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prin investiții  în 
infrastructură și servicii 

Proiect 5 
Asigurarea necesarului de resurse umane în 
domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități 
de cazare în locuințe de serviciu în scopul 
atragerii de specialiști. 
 

 Buget local 2025 

Proiect 6 
Organizarea unui sistem de primire a 
reclamațiilor şi sugestiilor pacienților 

 Buget local 2021 

 
Obiectivul operațional Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile 
de sănătate  

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Asigurarea spațiului necesar pentru 
înființarea de noi servicii de sănătate, în 
parteneriat cu furnizori publici și privați 
autorizați pentru fiecare domeniu abordat, 
astfel:  -cabinet de planificare familială -
centru consiliere antifumat, antialcool și 
consilierea minorilor singuri -centru de 
prevenire/consiliere  
 
 

 Program National de 
Sănătate (multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului medical 
prin investiții  în infrastructură 
și servicii 
 

2024 

Proiect 2 
Implementarea  unui sistem de 
asistare/monitorizare la domiciliu prin buton 
de panică / camere video pentru persoanele 
ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii de 
îngrijire la domiciliu.   
 

Program National de Sănătate 
(multifond PNS ) 
Axa prioritara 4  Cresterea 
eficacității sectorului medical 
prin investiții  în infrastructură 
și servicii 
 

2024 

 
Obiectivul operațional Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea                   
publică 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Implementarea  unui sistem de 
asistare/monitorizare la domiciliu prin buton 

Program National de Sănătate 
(multifond PNS ) 
Axa prioritara 3 Servicii de 

 2027 
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de panică / camere video pentru persoanele 
ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii de 
îngrijire la domiciliu.   
 

recuperare, paliație și îngrijiri 
pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de 
îmbătrinire 

Proiect 2 
Realizarea de campanii de informare-
educare–comunicare pe probleme de 
sănătate 
 publică (de ex. educație pentru sănătate în 
scoli (clasele I –VIII ), în parteneriat cu 
Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul 
Școlar Județean  
 
 

 
 Buget local  

2022 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 3 
Realizarea de campanii în școli împotriva 
fumatului, consumului de droguri, bolilor  
transmisibile, de planificare familială, de 
sănătate mintală, pentru un stil de viața 
sănătos. 

 
Buget local 

2023 

 
   Obiectivul operațional Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile,   
organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor 
din sectorul de sănătate  
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1  
Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG 
care să asigure organizarea unor rețele şi 
 grupuri de acțiune pentru promovarea 
unui stil de viață sănătos (alimentație 
sănătoasă, activitate fizică) 
 

 
 Buget local 

 
2021 

Proiect 2 
Organizarea unor evenimente publice 
pentru promovarea sănătăţii populației, în  
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică 
 

 Buget local 2022 

Proiect 3 
Asigurarea sprijinului pentru medicii de 
familie în acordarea unor stimulente pentru  

 Buget local 2023 
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comunitatea dezavantajată în scopul 
prezentării acestora la campaniile de 
vaccinare  
 
Proiect 4 
Asigurarea sprijinului pentru medicii de 
familie în acordarea unor stimulente pentru 
gravide, în scopul prezentării acestora la 
consultația periodică prenatală 
 

 Buget local 2021 

 
 
 
 
 
 

6.DOMENIU CULTURĂ SI CULTE  
 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea 
obiectivelor de patrimoniu cultural, obiectivelor ecumenice și  punerea în valoare 
a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber  
  
Obiectivul operațional  Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale 
din comuna Cleja 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Modernizarea  căminelor culturale 
(modernizare spaţii, dotare cu mobilier şi cu  
aparatură audio-video a sălii de festivităţi). 
 

Compania Națională de 
Investiții - subprogramul 
”Asezaminte culturale” 

2021-2023 

Proiect 2 
Sprijinirea investițiilor  promovate de cultele 
religioase  

 
Buget local 

 2022 

Proiect 3 
Realizarea de materiale de promovare a 
obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor 
culturii locale (ex: pliante, album). 
 

Buget local  2023 

Proiect 4 
Montarea de panouri informative pentru 
localizarea spaţială a obiectivelor culturale  

Buget local 2023 

Proiect 5 
Formarea în management cultural a 
persoanelor din instituţiile culturale din 

Buget local 2023 
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comună. 
 
Proiect 6 
Campanii de marketing cultural pentru a 
creşte vizibilitatea evenimentelor propuse 
sau consacrate.  
 

Buget local 2022 

Proiect 7 
Sprijinirea parohiilor în vederea construirii 
de case praznicale si capele mortuare 

Buget local 2021-2027 

Proiect 8 
Reabilitare si modernizare monumente 
istorice, cladirea CDI  

Fondul pentru Promovarea 
Cuturii  

2025 

 
Obiectivul operațional Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului 

liber 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Realizarea Centrului de tineret  Cleja 
(activităţi de consiliere în domeniul educaţiei 
pentru sănătate, privind cariera şi 
problemele tinerilor, consultanţă pentru 
înfiinţarea de ONG-uri sau organizaţii de 
tineret dar şi pentru programe 
europene/guvernamentale adresate 
tinerilor, informaţii despre structurile 
asociative naţionale, ateliere de creaţie 
artistică şi populară, activităţi teatrale), în 
parteneriat cu ONG-uri cu experiență 
relevantă în domeniu. 

Granturile Spațiului Economic 
Eurpean (SEE) și Norvegiene  

 2024 

Proiect 2 
 Elaborarea şi realizarea unui program de 
manifestări culturale.  

 Buget local 2021 

Proiect 3 
Organizarea unui festival  cultural anual  

Buget local 2021-2027 

Proiect 4  
Sprijinirea pastrarii tradițiilor, datinilor și 
obiceiurilor strămoșești  

Buget local 2021-2027 

Proiect 5 
Sprijinirea activitatilor din cadrul Cleja -sat 
european al tineretului 2021   
  

Buget local 2021 

 
7.DOMENIU TURISM 
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     Obiectiv general - Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Cleja   
prin promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea unui turism de agrement. 
   Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii turistice 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
 Craearea unui parteneriat cu agenti 
economici în vederea creaii  unei baze de 
agrement atractive şi moderne ( spaţii 
pentru practicarea sporturilor ca tenis, role, 
cart, perete pentru alpinism, etc) ca bază 
pentru dezvoltarea unui turism de agrement 
în zonă şi transformarea comunei în 
destinație turistică. 

Compania Naționala de 
Investiții- ”Sali de sport” 
Buget local 
Program operațional regional 
–axa prioritara 7 –o regiune 
atractivă 

2027 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Sprijinirea înființării de  facilitați de cazare 
(pensiuni şi pensiuni agroturistice) capabile 
să asigure un minim de spații de cazare în 
zona, facilitați necesare pentru dezvoltarea 
oricărui tip de turism. 
 

 Buget local 2022 

 
Obiectivul operațional Transformarea obiectivelor culturale din comuna Cleja în 
obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic 

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1  
Promovarea turismului cultural-religios 

 Buget local  2021-2027 

Proiect 3 
Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din 
spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de 
schimburi cultural-turistice; 

 Buget local  2021-2027 

Proiect 4 
Derularea de evenimente culturale care să 
devină tradiţionale. 

Buget local 2021-2027 

Proiect 5 
Promovarea obiectivelor şi a evenimentelor 
culturale prin internet, pliante și  broşuri 

Buget local 2021-2027 

 
8.DOMENIU TINERET 
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Obiectiv general: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, 
accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care 
să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, 
să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.  
 Obiectivul operațional Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea 
drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale 

  
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Realizarea de parteneriate cu instituţii 
publice (locale, judeţene, regionale) în 
vederea dezvoltării unor acţiuni comune 
pentru creşterea calităţii serviciilor sociale 
adresate tinerilor 

Buget local 2021-2027 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Înființarea unui Centru Comunitar de 
Comunicare, Educație şi Resurse pentru 
Tineri; 

Program Național de 
Reziliență și Redresare –
pilon VI Politici pentru 
generația urmatoare , copii 
și tineri  componenta 2 
Granturi pentru tineret și 
copii  

2024 

Proiect 3 
Promovarea voluntariatului în rândul 
tinerilor din comuna Cleja  în vederea 
susținerii unor servicii sociale destinate altor 
categorii de beneficiari (persoane vârstnice, 
persoane cu dezabilități)  

Buget local 2021-2024 

 
         Obiectivul operațional Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Înfiinţarea unui centru multifuncţional 
destinat tinerilor din comuna Cleja care să 
asigure servicii în procesul de formare 
continuă a tinerilor, recalificare şi 
reconversie profesionala  

 Compania Națională de 
Investiții subprogramul”Alte 
obiective de interes public 
sau social / PNRR –pilon VI 
Politici pentru generația 
urmatoare  

 2027 

Proiect 2 
Dezvoltarea de servicii prin care să se 
sprijine integrarea socială a tinerilor, de 
exemplu ateliere protejate, birouri de 

PNRR –pilon VI Politici 
pentru generația urmatoare 
, copii și tineri  componenta 
2 Granturi pentru tineret și 

 2023-2027 
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consiliere etc., în parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditați  

copii 

Proiect 3 
Promovarea derulării de activităţi culturale 
pentru tineri: înființarea de echipe de 
dansuri populare, dansuri moderne 

 2021-2027 

 
            Obiectivul operațional Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în   
        domeniul formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Crearea unei legături între comunitatea 
locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul   

Buget local 2021-2027 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Școlar Județean în vederea analizării 
situației şi elaborării unor strategii comune 
şi eficiente în domeniul tinerilor şi formarii 
profesionale. 
 

  

Proiect 2 
 Realizarea de studii şi sondaje care să 
evidențieze necesităţile, cerințele şi 
exigentele  pieței muncii atât în prezent cât 
şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul că 
un ciclu educațional durează  4 ani de 
studiu 
 

Buget local 2022-2027 

Proiect 3 
Acordarea de facilități tinerilor care 
înființează o afacere în comună și creează 
locuri de muncă  
 

Buget local 2021-2027 

 
Obiectivul operațional Dezvoltarea sportului de masă  şi a infrastructurii  

                                               Sportive 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Derularea de evenimente sportive la nivel 
local şi încurajarea  participării tinerilor la 
activităţi cultural-sportive  

Buget local 2021-2027 
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Proiect 2 
Revigorarea echipei de fotbal a comunei 
Cleja   

Buget local 2021-2023 

Proiect 3  
Construire teren sport multifunctional in 
satul Cleja din strada Pietei  

FEADR -GAL Confluente 
Moldave 

2022 

Proiect 4 
Achizitie aparate fitnes de exterior pentru 
adulti la locul de joaca de linga Scoala 
Gimnaziala nr 2 Cleja  

Buget local 2022 

 
Obiectivul operațional Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea 
accesului la o locuinţă decentă a  tinerilor, prin dezvoltarea programelor de 
construcţii locuinţe de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de 
persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor 
specialişti în comuna Cleja   

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Construirea de locuințe sociale destinate 
unor categorii de persoane cărora nivelul de 
resurse financiare nu le permite construire 
unei case   
 
 

 Compania Naționala de 
Investiții – subprogramul” 
alte obiective de interes  

2027 

Proiect 2 
Construirea de locuințe de serviciu pentru 
păstrarea tinerilor specialiști în comună. 
  
 

 public sau social ” 
 Buget local 

2027 

 
9. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A  COMUNITĂŢII 

  
Obiectiv general domeniu: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a 
dezvoltării socio-economice a comunei Cleja 
  
Obiectivul operațional Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi 
rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu 
accent pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi 
piețe 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Susținerea inițiativelor asociative pentru 

 Buget local 2021-2027 
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creșterea puterii de negociere pe piețele de 
desfacere şi a capacității de valorificare 
superioară a producției; 
Proiect 2 
Reabilitarea şi întreţinerea păşunii 
comunale 
 

Buget local 2022 

Proiect 3 
Inventarierea terenurilor neutilizate, care 
vor fi puse la dispoziția întreprinzătorilor 
locali, în vederea dezvoltării propriilor 
afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza 
unui acord avantajos pentru ambele părți. 
  
 

Buget local 2022 

      
          Obiectivul operațional Diversificarea economiei locale prin sprijinirea       
activităților neagricole din mediul rural 
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Identificarea oportunităților de parteneriat 
public-privat în vederea demarării de 
activităţi in domeniul industrial 
 

Buget local 2022 

Proiect 2 
Revigorarea industriei locale prin facilități 
acordate investitorilor pentru reînceperea 
activității la vechea fabrică de mobilă. 
 
 

Buget local 2021-2027 

 
Obiectivul operațional Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea 
afacerilor 
 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Informarea cetățenilor asupra programelor 
de finanțare nerambursabilă  
 

Buget local 2021-2027 

Proiect 2 
Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea 
subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii 

Buget local 2021-2027 
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Proiect 3 
Realizarea unui studiu asupra situației 
resurselor umane din comună şi furnizarea 
acestor informații potențialilor investitori 

Buget local 2021-2027 

Proiect 4 
Elaborarea unei baze de date disponibile pe 
internet privind oportunităţile locale de 
dezvoltare a afacerilor în comună. 
 

 
Buget local 

2021-2027 

Proiect 5 
Promovarea IMM-urilor din comună şi a 
produselor/serviciilor acestora prin 
susținerea  
participării comune la târguri şi expoziții, 
elaborarea de materiale de prezentare a 
comunei cu secțiune de economie inclusă,  
 

Buget local 2021-2027 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi 
schimburi de experienţă cu comune din 
străinătate  

  

 
10. DOMENIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 Obiectiv general domeniu: Creșterea capacității administrației publice locale de 
furnizare a serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de 
afaceri local. 
Obiectivul operațional Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin 
eficientizarea utilizării rețelei IT şi creșterea siguranței în funcționare  

 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Achiziţia echipamentelor IT specifice pentru 
o utilizare eficientă şi sigură a reţelei 

 Program Operațional 
Crestere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID)- axa 
prioritara 6 Cresterea 
capacității adminsitrative 

2023 

Proiect 2 
Contractarea unor servicii de asistenţă 
tehnică în domeniul IT  pentru a suplini lipsa 
personalului calificat de administrare reţea 

Buget local 2021 
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Proiect 3 
Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, 
salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse 
de alimentare de rezervă 
 

 Program Operațional 
Crestere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID)- axa 
prioritara 6 Cresterea 
capacității adminsitrative 

2022 

Proiect 4 
Achiziționarea de aplicații informatice 
integrate pentru toate serviciile din cadrul 
administrației locale în vederea eficientizării 
procesului de furnizare a serviciilor către 
populație.  

 Program Operațional 
Crestere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID)- axa 
prioritara 6 Cresterea 
capacității adminsitrative 

2022 

 
Obiectivul operațional Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii  de 

comunicare internă şi externă 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei 
Cleja prin standardizarea elementelor de 
identitate vizuală – formulare tip, materiale 
informative, adrese, răspunsuri. 

 Buget local  2021 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 2 
Extinderea procedurilor de informare publică 
– utilizarea de noi metode pentru informarea 
populației (ex: înființarea de puncte de 
informare de tip infochiosc, amplasarea de 
panouri exterioare cu afișaj electronic 

 Buget local  2021 

Proiect 3 
Stimularea participării cetăţenilor şi a ONG-
urilor la procesul decizional prin acțiuni de 
consultare publică, inițierea de proiecte în 
parteneriat pentru elaborarea de statistici şi 
documente oficiale pentru comună.  

 Buget local  2021 

 
 Obiectivul operațional Imbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi  
creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană 
 
Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 

finalizare  
Proiect 1 
Creşterea eficienţei în administrația locală prin 
facilitarea, urmărirea şi documentarea  
proceselor de lucru utilizând programe 

 Buget local  2022 
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informatice de management al documentelor  
 

Proiect 2 
Creşterea nivelului de pregătire profesională a 
salariaţilor din administrația locală prin 
realizarea unui program anual de pregătire 
profesională şi participarea la cursuri de 
formare profesională continuă; 

 Buget local  2021/2027 

Proiect 3 
Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi 
de Implementare a Proiectelor şi instruirea 
membrilor săi pentru atragerea şi 
implementarea de proiecte finanțate din 
fonduri de la Uniunea Europeană. 
 

 Buget local  2021/2027 

Proiect 4 
Realizarea de parteneriate şi activităţi de 
infrăţire cu localităţi din ţară şi din străinătate 
în vederea promovării de proiecte 

 Buget local  2021-2027 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 5 
Realizarea unor studii şi statistici referitoare la 
potențialul economic, resursele umane  
disponibile în comună, evoluția populației, etc 
pentru prezentarea potențialilor investitori ca 
sprijin decizional în procesul de studiere a 
posibilității inițierii de activităţi economice  

 Buget local  2021-2023 

 
Obiectivul operațional: Asigurarea condițiilor de lucru pentru angajații din 
administrația publica locala  
 

Denumire proiect  Sursa de finantare Termen  de 
finalizare  

Proiect 1 
Construire și dotare sediu administrativ 
PRIMARIE  
 
 

CNI_ subprogramul Alte 
obiective de interes public 
sau social in domeniul 
constructiilor  

 2025 
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 CAPITOLUL VIII  POTENȚIALE SURSE DE FINANȚARE 
  

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există resurse 
financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod 
tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, 
infrastructură activități cu caracter social etc).  
Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, protecția 
 mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi 
civile și cetățenești, digitalizare,  dezvoltare economică și socială etc.  
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021  
– 2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:   

 Programul Național de Redresare si Rezilienta 
 Fonduri Structurale si de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective ale 

Politicii de Coeziune UE; 
 Fonduri de la bugetele naționale  
 Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori (inclusiv de la 

Uniunea Europeana):  - Guvernul României - guvernele sau ambasadele unor state straine; 
- instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.); - fundații sau alte 
organizații naționale sau internaționale  - companii  - banci active în România   

 
a)PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 
 
PILON I –TRANZITIA VERDE  
Componente  
I.1 Sistemul național de gestionare a apei: apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, 
lucrări de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă 
I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea  
I.3 Managementul deșeurilor și economie circulară   
I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană  
I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică 
I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică  
 
Pilonul II. Transformarea digitală   
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II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, 
semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în 
TIC  
II.2 România Educată – Digitalizarea educației  
II.3 Broadband și 5G  
 
Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii > Propuneri de 
componente  
III.1 Reforma sistemului de pensii  
III.2 Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal  
III.3 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor de stat  
III.4 România Educată – Învățământ dual, tehnic și Profesional  
III.5 Cercetare, Dezvoltare și Inovare   
III.6 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi  
III.7 România Creativă (industrii creative)  
III.8 Transport rutier și autostrăzi  
Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială  
IV.1 Fondul de reziliență pentru localități  
IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace  
IV.3 Infrastructură socială si cămine de bătrâni IV.4 România Velo – Încurajarea 
transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte forme nemotorizate  
IV.5 România Atractivă  
 
Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională > Propuneri 
de componente   
V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate  
V.2. Reziliență în situații de criză  
V.3 România Educată – infrastructură școlară și universitară  
V.4 Încurajarea formalizării muncii, economie socială și introducerea Venitului Minim de 
Incluziune   
V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței 
justiției   
V.6 Fondul de reziliență a societății civile   
 
Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri > Propuneri de 
componente  
VI.1 România Educată - Programul național de reducere a abandonului școlar  
VI.2 Granturi pentru tineret și sport  
VI.3 România Educată - Programul Național pentru Creșe  
  
 FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE 
POLITICA DE COEZIUNE   
Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 obiective 
principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:   

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii  
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 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 
climatice  

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 
accesului egal la sistemul de sănătate  

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

 Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra 
digitalizării și al economiei circulare.   
 
POLITICA DE COEZIUNE, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027  
Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D  a Raportului de țară din 2019 privind 
România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la 
domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de 
coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în 
contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al 
disparităților regionale ,analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între 
România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european Plus)  
Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 8 
programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională.  
Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației nu va mai avea autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În 
schimb, ar urma să fie 8 autorități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. 
Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de 
organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar 
urma să devină autorități de management ele însele. Aceste 8 noi autorități de management 
ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului 
pentru diversele linii de finanțare pe care le vor deschide și vor decide prioritățile de 
investiții care vor fi bugetate.  

 
POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 

 
În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală ar 
urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui nou 
concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.  
Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare cu 
accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și 
biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.   
Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 2027 
vizează:  

 Reechilibrarea lanțului alimentar 
 Combaterea schimbărilor climatice  
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 Managementul durabil al resurselor 
 Conservarea peisajelor și a biodiversității 
 Sprijinirea reînoirii generaționale  
 Dezvoltarea zonelor rurale 
 Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor 
 Venituri echitabile pentru fermieri  
 Creșterea competitivității  

Bugetul politicii agricole comune  
Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 20,5 
miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget,  
363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din 
buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% 
din bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală - 
FEADR  

 Plăți directe 65% 
 Măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 2% 
 Dezvoltare rurală (FEADR) 33% 

Sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților administrativ  
teritoriale locale, respectiv investiții publice.  De menționat este și faptul că din bugetul 
alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor LEADER.  Atenția sporită către obiectivul  2 
”Combaterea schimbărilor de mediu și climă”  este confirmată încă odată de alocarea 
financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat  pentru FEADR , 35% este adresat  
intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.  Propunerea financiară a 
Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru perioada 2021 - 2027 este 
de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 2014 - 2020, conform propunerii 
Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel:  

o 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)  
o 27% către Fondul Social European   
o 15% către Fondul de Coeziune 
o 1%  către  Cooperarea teritorială europeană  (ETC )  

În cadrul politicii de coeziune Ministerul  Fondurilor Europene propune pentru perioada 2021 
– 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat 
descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni 
ale țării:   

 .Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
 Programul Operațional Transport (POT)  
 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
 Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  
 Programul Operațional Capital Uman (POCU)  
 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
 Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 
 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
 Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT 

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru  
Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional 
Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va 
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fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai 
sus.  
Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi 
finanțate următoarele axe prioritare:   
 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
 
 Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme 
inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulara  
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate 
 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor  

Programul Operațional Transport (POT) 
      Axa Prioritară 1. îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport     
rutier  
Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială  
 Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 
calea ferată   
Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  
 Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  
 Axa prioritară 6.  îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  
 Axa prioritară  7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  
 Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
 Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de 
transport  
Axa prioritară 10: asistență tehnică  

 
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

 
     Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  
     Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  
     Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
     Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband  
     Axa prioritară 5. Instrumente financiare   
     Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 
  

Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 
 
Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  
Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară  și servicii oferite în 
regim ambulatoriu  
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Axa prioritară 3.  Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii  
Axa prioritară 4.  Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 
servicii   

o Investiții prioritare în infrastructură 
o Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de 

gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul 
sănătății publice  

o Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a sângelui 
și/sau procesare a plasmei  
Axa prioritară 5.  Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  
Axa prioritară 6.  Informatizarea sistemului medical  
Axa prioritară 7 .  Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare 
metode moderne de investigare, intervenție, tratament  
 
 

 
 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 
profesională    
 Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   
 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional 
și tehnic 
 Axa prioritară 6.  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
 Axa prioritară  7.Antreprenoriat și economie socială     
Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii   
Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)  
  

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 
 

Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții  
adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 
 Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate   
Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii   
 Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice   
 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
 Axa prioritară  7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
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Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8                   
POR) 
Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart 
 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  
Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  
Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  
Axa prioritară 6. O regiune educată    
Axa prioritară  7. O regiune atractivă 
 Axa prioritară 8. Asistență tehnică     
  
 

 
 
 
 
 

SURSE DE FINANȚARE DIN BUGETELE NAȚIONALE 
 
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.  
  
Compania Nationala de Investitii S.A.functioneaza in baza Ordonantei nr 25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
Finanțator: Guvernul României  
Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social  
Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  
Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației 
publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice 
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în 
baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări 
în primă urgență  
Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

 Subprogramul ”Săli de sport”  
 Subprogramul ”Bazine de înot”   
 Subprogramul ”Complexuri sportive”  
 Subprogramul ”Așezăminte culturale”  
 Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  
 Subprogramul ”Patinoare artificiale”  
 Subprogramul ”Unități sanitare”  
 Subprogramul ”Săli de cinema”   
 Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  
 Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”   
 Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”   
 Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  
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 Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  
 
          PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ  - PNDL   
 
Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul 
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii 
publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor 
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor 
lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.  
Finanțator: Guvernul României  
Programe de finanțare și solicitanți eligibili:   
Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la 
sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea 
Guvernului nr. 577/1997; 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - 
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
71/2007, cu modificările ulterioare;  
 Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa 
Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu 
modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);  
 Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri 
de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.  
Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor 
finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice 
locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un 
spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de 
creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul 
acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune 
teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de 
dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu 
finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru 
respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.  
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie 
să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru 
unul dintre următoarele domenii specifice:  

 sisteme de alimentare cu apă 
 sisteme de canalizare 
  unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi  

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 
unităţi de învăţământ special de stat;  

  drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în  
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri 
publice din interiorul localităţilor;  

  poduri, podeţe sau punţi pietonale;  
  obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 
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 multifuncţionale, teatre;  
  sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a  

instituţiilor publice din subordinea acestora;  
  infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de  

punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în 
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea 
acestora.  
 
Finanţare  
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.  
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă 
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu 
obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  
Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării 
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare:  
Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia 
finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 
de zile de la efectuarea transferurilor de sume. MLPDA virează sumele alocate şi aprobate 
prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.  
 

PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU 
 
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar 
pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform 
principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.  
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației 
publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.  
 
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public  
Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public  
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau 
municipiu  
Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu  
Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi 
achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului 
luminos la nivelul întregului obiect de investiţii  
Mai multe informații: https://www.afm.ro/  
 
Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care 

autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 
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Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează doar 
la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte 
surse de finanțare precum:  
 
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția 
Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților 
economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 
cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.  
Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare  
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  
Domenii finanțate:  

 dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, 
drepturile omului  

 energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  
 dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  
 sănătate publică  
 cercetare  
 patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  
 justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  
 afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  
 educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  
 dialog social și muncă decentă  
 cetățenie activă – societate civilă  
 mediu și schimbări climatice  

Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri  
 

EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură 
 
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 
audiovizualului.  
Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații 
neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.  
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția 
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se 
evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă 
informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această 
finanțare.  
Domenii finanțate: cultură și audiovizual  
Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/  


PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul 
înconjurător și acțiuni în domeniul climei 

 
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  
Finanțator: Ministerul Mediului  
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 
2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările 
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climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări 
nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul 
LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  
Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/  


PROGRAMUL ROSENC DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ILUMINAT (PREEI) 
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC 
 Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu 
iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea 
sistemelor de iluminat public stradal.  
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de 
energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale 
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.  

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public 
stradal, cu 50-70%. Mai multe informații: www.rosenc.ro  

 
 
 
 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL 

Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează 
la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al 
ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.  
Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele fizice 
autorizate, societatile comerciale care derulează activități culturale.  

Finanțator: Ministerul Culturii  

Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, 
gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale 
internaționale ale României.  

Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  

Mai multe informații: www.afcn.ro  
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CAP.IX    MONITORIZAREA şi IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 
  Elemente de implementare  
 Autorități locale 
  
Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Cleja, suportul necesar trebuie sa fie 
asigurat de catre:  
             Administratia Locala (primaria) si Consiliul Local, care trebuie sa-si replanifice 
dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex; 
              Comunitatea Locala – cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii 
locale, prin atitudine si participare activa; 
             Mediul de afaceri – firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si 
logistic (informatii si tehnologii moderne) 
  
Parteneri locali  
Pentru abordarea proiectelor propuse in planul de actiuni al comunei Clejasunt necesare 
parteneriate instituționale, un larg parteneriat cu societatea civila si cu toti actorii locali 
implicati sau vizati de aceste propuneri de proiecte, cu institutii, organizatii, organisme 
judetene, regionale si nationale, precum si cu parteneri strategici din Uniunea Europeana. 
Toate proiectele cu impact direct, imediat si important asupra comunitatii, cum sunt proiecte 
de infrastructura, de mediu, de infrastructura agricola /silvică sau de afaceri si dezvoltare 
economica, necesita sprijinul direct, larg si pe termen lung al cetatenilor, precum si al 
actorilor locali importanti sau al societatii civile. Proiectele sociale, educationale, culturale, 
precum si cele privitoare la forta de munca, care sunt sub incidenta politicilor nationale in 
aceste domenii, necesita – in primul rand – un parteneriat cu autoritatile judetene si centrale. 
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Parteneriatele cu ONG-urile aduc plus valoare initiativelor locale si transmit comunitatii 
angajamentul autoritatilor locale in imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. Proiectele de 
infrastructura de mediu trebuie privite si din perspectiva resurselor de teren, rezervelor de 
apa detinute/cursuri de apa ce sunt puternic sensibile la problemele ecologice. Parteneriatele 
trebuie sa vizeze comunitatea locala, ONG-urile si poluatorii interni si externi. Parteneriatele 
strategice pentru implementarea strategiei de dezvoltare sunt vazute ca instrumente pentru 
asigurarea coerentei inter-sociale si implicarea tuturor factorilor si a membrilor comunitatii 
din comună in a juca un rol activ, in a-si asuma strategia si responsabiiltatea pentru 
implementarea acesteia.  
 
 Locuitori 
Strategia comunei Cleja se adreseaza populatiei si vine in sprijinul acesteia in vederea 
cresterii calitatii vietii. Strategia a fost realizata in urma consultarilor pe mai multe planuri: 

 Politic, prin consultarea si informarea consilierilor locali, primaruluicomunei Cleja 
 Administrativ cu institutiile publice din comuna Cleja 
 Civic, cu cetatenii comunei Cleja 

 
 Experti 
 Expertii autonomi sunt persoane ce au rolul de a realiza analiza calitativa a nivelului 
bunastarii sociale in urma implementarii actiunilor pe termen scurt, mediu si lung din cadrul 
strategiei. Evaluarea fezabilitatii politicilor publice se realizeaza prin consultarea unor experti, 
respectand urmatoarele: 
  Anonimitatea (toţi experţii sunt anonimi şi răspund separat) ; 
  Iteraţia (judecăţile individuale sunt adunate şi comunicate tuturor experţilor participanţi, 
care se întîlnesc în două sau mai multe runde şi-şi condruntă opiniile, fiind permisă 
modificarea judecăţilor anterioare) : 

  Feedback-ul controlat (transmiterea judecăţilor adunate se face sub forma unor 
măsuri de sinteză pe baza răspunsurilor date la întrebările puse) ;  

 Răspunsul statistic de grup (sinteza răspunsurilor individuale e prezentată sub forma 
unor măsuri ale tendinţei centrale, de obicei mediana, dispersiei şi distribuţiilor de frecvenţă)  
 Consensul experţilor (scopul central este de a crea condiţiile în care un consens între 
experţi este posibil să aibă loc, ca produs final şi cel mai important). 

 
Monitorizare si evaluare 

 Construirea unui sistem de monitorizare al dezvoltarii locale  este necesara, pentru a urmari 
in mod continuu implementarea si pentru a putea actiona rapid si eficient in cazul aparitiei 
unor eventuale probleme. Demersul integrativ de dezvoltare este un deziderat nou, nici in 
celelalte state membre ale UE neexistand inca experiente de multi ani in aceasta directie. 
Necesitatea si eficienta acestui tip de instrumente, cum este Strategia de dezvoltare si Planul 
de actiune, sunt adesea subestimate, nu sunt cooptate in planificarile informale iar 
amonizarea cu celelalte procese de dezvoltare este mai degraba rara. De aceea trebuie ca 
unele premise pentru un proces de monitorizare de succes sa fie de la bun inceput controlate 
in mod strict:  

 Fundamente pentru activitatile de evaluare si de monitorizare la nivelul derularii,  
luarii deciziilor si al planificarii; 

 Intocmirea unui concept solid integrat de dezvoltare orientat catre obiective, spre  
exemplu cu o analiza a situatiei de pornire si a derularii unor workshop-uri cu specific de 
grup, focalizate pe obiectiv; 
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  Cooptarea sistematica si motivanta a grupurilor tinta in diferite faze ale strategiei de  
dezvoltare; 

  Orientarea consecventa a managementului de proiect in functie de strategiile de  
actiune si de preverile-obiectiv ale conceptului integrat de actiune al strategiei;  

 Constructia si mentinerea unor concepte actuale de masuri si de derulare atat pentru  
masurile de investitie cat si pentru cele non-investive; 

 Elaborarea si institutionalizarea unor structuri transparente de cooperare si de  
comunicare ale participantilor la strategia de dezvoltare; 

 Module de evaluare in domeniile documentarii si evaluarii programului;  
 Intocmirea in functie de obiectiv a rapoartelor anuale si de proiect, care sunt utile  

pentru scopurile de evaluare; 
 Utilizarea unor scheme simple de evaluare in cadrul coordonarii proiectului; 
  Cercetari sistematice in vederea imbunatatirii fundamentelor de date precum si  

utilizarea datelor existente ale altor actori si institutii. 
 Feedback regulat, la intervale scurte, catre cei implicati in proiect cu privire la  

rezultatele evaluarii; 
 Culegerea de date relevante pentru proiect in vederea realizarii evaluarilor  

(observatii, recensaminte, sondaje);  
 Instituirea unei competente metodice pentru autoevaluare si evaluarea datelor prin  

intermediul unor experti si a unor institutii specializate.  
 
 
Principii de monitorizare:  
Sistemul de monitorizare interna prevede 3 nivele: 

 Proiectul (actiunile); 
 Managementul; 
 Rezultate si impact. 

 
RAPORTARE:  
Instrumentele folosite sunt:  
Sedinte 
 Scopul acestor sedinte este:  

 De monitorizare a progreselor realizate in baza proiectelor si raportarea lor la 
implicatii;  

 Discutarea modului de realizare a etapelor urmatoare; 
  Informarea continua a membrilor echipei; 
  Coordonarea interferentelor cu alte programe sau domenii.  

 
Rapoartele 
 Acestea vor ajuta la formarea unei baze solide pentru analiza tendintelor si trendurilor si 
analiza strategiilor si vor fi de folos in mod special atunci cand apar schimbari in cadrul 
structurii personalului, a echipei de conducere si a factorilor de decizie. Se va intocmi cel 
putin un raport trimestrial care sa fie conceput astfel incat resursele, activitatile si rezultatele 
sa fie monitorizate prin raportarea la obiectivele imediate si la cele generale, comparant 
realitatea cu activitatile programate, timpul estimat, costurile si calitatea, deviatiile fata de 
plan, impactul si problemele determinate de acestea, precum si recomandari pentru 
activitatile viitoare. Controlul proiectului urmareste observarea oricaror abateri de la 
planificare, investigheaza cauzele, apreciaza consecintele si introduce corecturile necesare.  
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Controlul timpului 
 Problemele de implementare ce tin de timp se manifesta prin: nerespectarea termenilor 
pentru actiuni, prea multe sarcini „aproape gata”, prea multe ”actiuni prioritare pe lista”. 
Principalele cauze ale nerespectarii planificarii in timp apar prin introducerea de schimbari 
necontrolate care intarzie implementarea sau prin subestimarea efectelor schimbărilor 
necesare aduse proiectului. Efectele principale ale nerespectarii planificarii in timp se 
concretizeaza în cresterea costurilor sau reducerea performantei proiectului, aceste probleme 
putand fi rezolvate printr-o monitorizare minuțioasa si actiune la timpul potrivit.  
 
Controlul resurselor umane  
Ca si problemele de timp, acestea pot fi reduse printr-o planificare bine gandita si flexibila la 
schimbari insotita de planuri de contingenta si de selectare a unui numar de voluntari flexibil. 
Modul de planificare si de control al resurselor umane consta in: 

 Alegerea corecta a responsabilitatilor; 
 Numarul de ore de munca; 
 Monitorizarea respectarii fiselor de post pentru fiecare membru si evaluarea 

performantei lor; 
 Pregatirea continua in cadrul centrului prin practica.  

 Controlul costului 
 Folosirea corecta a banilor si respectarea bugetului alocat sunt responsabilitati majore ale 
managerului de proiect. Aceasta presupune:  

 Planificare riguroasa;  
 Monitorizare continua a bugetului pe parcursul proiectului prin tinerea unei 

evidente la zi si luarea de masuri la timp pentru a se evita depasirea bugetului; 
 Evaluarea raportului dintre efort, efect si rezultat.  

 
Capacitatea operationala, tehnica si financiara a comunei Clejade a implementa 
strategia de dezvoltare locala 
 Primaria, fiind o interfata între cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa 
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei loacale reale si 
consolidarea cadrului institutional. Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezoltarii tuturor problemelor zonei comunei 
Cleja, 

 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate; 
 Sporirea responsabilitarii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;  
 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 
 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a  

veniturilor la buget; 
  
Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:  

 Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii pentru 
necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de 
personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre 
sfera privata.  
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Consolidarea finantelor publice:  

 Masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului 
bugetar; 

 Constituirea de conduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes 
local; 

 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de  
piata. 
 
Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 
 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile 

sociale, culturale si de mediu. 
  
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:  
Dezvoltarea managementului resurselor umane:  

 Preocuparea primariei comunei Clejapentru pregatirea continua a functionarilor  
publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei Cleja 
  
Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala: 

 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 
 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent;  
 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

  
Folosirea eficienta a resurselor umane: 

 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personaluluisi a 
regulamentului de ordine interioara;  

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 
 
 Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale: 

 Responsabilitatea functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;  
 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;  
 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;  
 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor 

depuse.  
 
Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean:  

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 
 Eliminarea blocajelor birocratice cu care se confrunta cetatenii si agentii economici; 
 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 
 Crearea unei strategii de management al calitatii. 

 
 Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice: 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 
 Dezvoltarea orasului prin atragerea de proiecta si programe cu finantare 

nerambursabila; 
 Cheltuirea eficienta a veniturilor.  
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Dezvoltarea managementului informatiilor:  
 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 
 Analizarea nevoilor in domeniul software.  

 
Buget  
 
Urmărim în special : sporirea bunăstării individuale, protejarea bunăstării minimale, 
maximizarea bunăstării nete (beneficii totale – costuri totale) şi maximizarea bunăstării 
redistributive (reducerea inegalităţilor), considerînd că dezvoltarea nu este un scop în sine, ci 
vizează ameliorarea condiţiilor sociale pentru individ şi comunitate. 
 Indicatorii calitativi de monitorizare şi evaluare a investiţiilor realizate prin strategie sunt: 

 Venitul real/ locuitor (Venitul nominal ponderat cu indicele puterii de cumpărare) ; 
 Creşterea populaţiei ocupate cu studii superioare  
 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 
 Creşterea cifrei de afaceri  
 Creşterea nr de turişti  
 Creşterea procentuală a sectorului turistic la cifra de afaceri a comunei Cleja 
 Raportul Cost/Beneficiu (cost unitar, beneficii nete, scontarea ş.a) pentru fiecare  

obiectiv operaţional al strategiei; 
 Analiza Cost/Eficacitate (Costul-eficacitatea a două sau mai multe alternative este  

reprezentat de cheltuiala pe unitatea de bunuri şi servicii, sau costul unitar) pentru fiecare 
obiectiv operaţional al strategiei;  
 
Indicele Gini (al inegalităţilor) : GI = ( ΣXi xYi+1) – (ΣXi+1 x Yi) / ΣXi xYi+1 Xi – 
distribuţia cumulativă procentuală a numărului de arii (ex. :strazi) ; Yi – distribuţia cumulativă 
a populaţiei sau a unei anumite activităţi (ex. : infracţionalitatea); 
 Gradul de internalizare a costurilor de producţie (suportarea din buget şi/sau din fonduri 
atrase a unei părţi din costurile serviciilor publice, de impact social major, astfel încît preţul 
serviciilor publice să fie mai uşor suportabil, mai ales de către persoanele defavorizate)  
 
Beneficiul public (pentru intreprinderile publice, regii, societăţi din sistemul economiei şi 
administraţiei locale) : Bp = BpN + Id + Cf - Vf – S + A + CAS, unde : 

 BpN = beneficiul privat net; 
 Id = Impozitele directe plătite;  
 Cf = Cheltuielile financiare;  
 Vf = Veniturile financiare;  
 S = Subvenţiile primite; 
 A = Amortizarea activelor fixe;  
 CAS = Cost de ajustare structurală(costuri suplimentare ce rezultă din politicile publice 

: personal excedentar, preţuri administrate ş.a.). 
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CAPITOLUL  X CONCLUZII 
 
           Strategia de dezvoltare  locală  a comunei Cleja pentru perioada 2021 – 2027 va 
folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea planului de dezvoltare 
care vizează creşterea calităţii vieţii, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a 
comunei. 
Dezvoltarea comunei  Cleja nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine 
şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea obiectivelor 
strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou. 
          Comuna  Cleja se confruntă, ca şi celelalte comune ale ţării, cu problemele specifice 
unei comune în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de 
coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează în 
comparaţie cu alţi competitori, şi anume: industria prelucrătoare, tradiţiile, activităţile 
culturale intense, identitate istorică, servicii de calitate, obiective turistice, administraţie 
competentă etc. 
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare 
nerambursabilă care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine 
realizarea acestora în totalitate, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de 
Uniunea Europeană. 
Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile 
precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât 
aceasta să fie realistă şi aplicabilă. 
Comuna  Cleja poate deveni: 
► un mediu curat şi sănătos, cu străzi curate şi numeroase spaţii verzi; 
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► o comună cu o infrastructură modernă şi funcţională; 
► o comună unde traficul greu ocoleşte zona locuibilă; 
► o comună care oferă servicii de calitate; 
► o comună care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate; 
► o comună cu instituţii culturale moderne; 
► o comună culturală de importanță județeană, regională, națională și internațională; 
► o comună care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin 
instituţiile de învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă 
calificare; 
► o comună a cărui economie se bazează pe resursele existente şi le fructifică în mod 
conştient şi raţional, care absoarbe forţa de muncă locală, cu un sector de servicii de înaltă 
calitate şi o industrie prelucrătoare inovativă; 
În concluzie, strategia de dezvoltare este o radiografie a prezentului şi viitorului, care 
stabileşte direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza deciziilor viitoare, ale celor care vor 
hotărâ măsurile necesare atingerii ţintelor propuse. 
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