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Analiza - diagnostic a situației actuale
din punct de vedere socio – economic,
al mediului și al nivelului de echipare
tehnică și socială a comunei Solonț
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1. Profilul Comunei Solonț

1.1 Așezare geografică și scurt istoric administrative
Comuna Solonț este amplasată în partea de nord a județului Bacău, la o distanță de 40 km de
municipiul Bacău și de 18 km de municipiului Moinești. Teritoriul administrativ al comunei este limitat
la nord de teritoriul comunelor Balcani şi Pârjol, la sud de comuna Măgirești, la est de comuna Ardeoani
şi la vest de comuna Zemeș.
Comuna Solonț este alcătuită din trei localități: Solonț - reședință de comună, Sărata şi Cucuieți. Satul
Solonț, este situat în partea de sud-vest a comunei. Satul
Figura 1: Amplasarea comunei Solonţ1
Sărata este așezat în continuarea satului Solonț, spre est şi
nord-est. Satul Cucuieți este amplasat în partea de nord a
comunei, la o distanță de 7 km de satul Sărata, Nicorești şi
Bahna1.
Cel mai vechi sat atestat documentar de pe teritoriul
comunei a fost Cristești, de pe valea pârâului Calmuş, sat
dispărut astăzi. Despre Sărata, Ortensia Racoviţă nota
următoarele: „Sat al comunei Solonţ, îşi ia numele de la
izvoarele din apropiere cu apă sărată”. Despre satul
Borzeşti, unit cu Sărata în 1968, aceeaşi autoare
menţionează: „Borzeşti, din vechime Borzeştii, sat al

comunei Băhneşti, sat aşezat pe valea pârâului cu acelaşi
nume. Se crede că numele satului ar veni de la primul
locuitor aşezat aici pe nume Barzos”. Mai vechi decât satele
Sărata şi Borzeşti este satul Cucuieţi, aşezat pe valea
pârâului cu acelaşi nume pe un teren bogat în piatră de var şi argilă din care se fabrică oale de pământ.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Tazlăul de Sus a județului Bacău și era
formată din satele Solonț, Cucuieți, Chiliile, Sărata și Tazlăul. Anuarul Socec din 1925 consemnează
comuna Solonț ca fiind în plasa Comănești a județului, având satele Solonț, Cucuieți și Baia de Petrol.
În 1950, a trecut în administrarea raionului Moinești din regiunea Bacău. În 1968, a revenit la județul
Bacău, reînființat, și a căpătat structura actuală3.

Sursa: Cadru fizico-geografic – disponibil la 25.08.2020 la https://comunasolont.ro/pagina/cadrul-fizico-geografic
http://www.comune.ro/?/judet/ijud4/
3 Sursa: Comuna Solonț, Bacău – disponibil la 25.08.2020 la
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Solon%C8%9B,_Bac%C4%83u
1

2 Sursa:
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1.2 Cadru natural
Comuna Solonț este situată în zona deluroasă precarpatică, în aproprierea zonei de trecere a reliefului
premontan, ca atare zona se caracterizează printr-un relief deluros înalt, cu pante destul de
accentuate.
Geomorfologic, teritoriul comunei Solonț este întins pe două zone distincte:
Zona Carpaţilor Orientali care prezintă un grad ridicat de fragmentare a reliefului, având altitudini ce
ating 700 - 1000 m (vârful Slogul – 975,00 m, Piatra Şoimului – 816,00 m).
Zona depresiunii subcarpatice a Tazlăului care are un relief deluros, având culmi orientate spre nordest, la sud-vest coboară spre râul Tazlău.
Văile sunt adânci, înguste și cu pereți stâncoși. Dealurile au un grad mare de fragmentare a reliefului
cu versanți abrupți, mai ales în partea nord-vest, fiind afectate atât de eroziuni de suprafață şi de
adâncime (ravene, torenți), cât şi de alunecări de teren.
Climatul comunei este unul temperat-continental, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat
acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și
antropici. Temperatura medie anuală este de 12°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie și 20,6°C, în
luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită, încălzirii
globale și poluării atmosferei.
Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m²/an, existând diferențe între sezonul cald
(82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie).
Dintre fenomenele climatice periodice se remarcă ceaţa şi bruma. Ceaţa se produce de regulă în
anotimpul rece, cu valori maxime în decembrie şi ianuarie în zona subcarpatică şi în depresiunile
intramontane. In lunile de toamnă, ceaţa este un fenomen frecvent şi pe văile râurilor, reducând
gradul de luminozitate.
Rețeaua hidrografică
Cursurile de apă principale care traversează suprafața comunei Solonț sunt următoarele:

pârâul Solonț izvorăște din masivul păduros al Zemeșului, curge către est prin satele Solonț şi Sărata
şi se varsă în Tazlăul Mare pe teritoriul comunei Pîrjol;

pârâul Cucuieţi izvorăşte din masivul păduros denumit Dosul Lacului, curge către est şi se varsă tot în
Tazlău pe teritoriul comunei Pîrjol;

pârâul Calmuş se află în zona de sud a localității Solonţ, curge către sud-est şi se varsă în Tazlăul
Sărat în aval de satul Leontineşti pe teritoriul comunei Ardeoani.
Vegetație, faună
Întrucât pe teritoriul comunei se întâlnește cea mai mare parte a formelor de relief din România,
vegetația este deosebit de diversificată şi se caracterizează printr-o mare varietate a speciilor şi o
pronunțată etajare pe teren ca altitudine. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin masive
păduroase cu specii lemnoase caracteristice zonei de munte: brad, molid, pin etc. În zona dealurilor
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vegetaţia de foioase este reprezentată prin: fag, carpen, gorun. Pe malurile pâraielor, indicând un
exces de umiditate se întâlneşte arinul, plopul, salcia etc.
Flora sălbatică a comunei este alcătuită din diverse specii, dintre care unele sunt de importanţă
deosebită, cum ar fi: angelica de baltă, coacăz negru, taula, rogoz, rocoina, ranunculaceae, cosasul
bicajean, cădelniţa, brustur negru, tătăneasa, alior, moartea-puricelui, băluşca, apiaceae la cere se
mai adaugă pălămida, păpădia, ştirul, pirul, pelinul, ciulinele, mătrăguna, măselariţa, menta,
muşeţelul, coada şoricelului, sunătoarea, cimbrul, rostopasca, cicoarea, traista-ciobanului.
Fauna sǎlbaticǎ a comunei Solonț se caracterizeazǎ prin expansiunea speciilor de rozătoare (șoarece,
popândău, iepure) şi a celor de prădători (vulpe, uliu) pe lângă acestea se mai regăsesc liliecii,
rândunica, lăstunul, prigoria, dumbrǎveanca, pupăza, pitpalacul, barza albă, lebăda, gaița, ciocârlia
de pădure, potârnichea, mierla, privighetoarea mică, sturzul cântător, pițigoiul, mai multe subspecii
de grauri, porumbelul de scorbură, scatiul, cucul, turturica etc. Reptilele sunt reprezentate prin specii
comune printre care se numără broasca râioasǎ verde, broasca râioasă cenușie de pădure, șerpii,
șopârlele.
Resurse naturale
În actualul context în care problemele de mediu au devenit din ce în ce mai des ținta preocupărilor
prin riscul epuizării resursele naturale, este esențială utilizarea rațională a resurselor și orientarea spre
resurse naturale regenerabile.
Printre resursele naturale importante prezente pe teritoriul comunei, se regăsesc zăcăminte de petrol
și gaze naturale şi zăcăminte de potasiu (săruri). Dintre resursele naturale regenerabile cele mai
importante sunt: resursele de apă, sol, păduri şi faună.
Solurile prezintă o mare varietate tipologică, datorită condițiilor variate de relief, clima și vegetație.
Astfel, apar soluri brune, luvisoluri albice, soluri cenușii, cernoziomuri argiloiluviale pe terasele
inferioare, solurile cu evoluție întârziată (cernoziomuri subțiri de pantă și regosoluri).

1.3 Caracteristici demografice ale populației
Comuna Solonț avea, la 1 ianuarie 2020, o populație stabilă de 3.485 locuitori, după domiciliu, în
scădere cu 12,33 % față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2010 (3.975 locuitori). Populația comunei
reprezintă 0,47% din populația de la nivelul județului Bacău.
De la an la an numărul locuitorilor se micșorează cu un procent ce variază de la aproximativ 0,61%
(2014) până la aproximativ 2,02% (2018). Având în vedere această tendință de diminuare, o
previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date, conduce la o estimare probabilă a populației de
3.055 locuitori în 2030.
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Figura 2: Evoluția populației stabile a comunei Solonţ, 2010 – 2020
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Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2010 – 2020

Structura populației pe grupe de vârstă
Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de îmbătrânire a
populației. Populația comunei este în scădere, cauzele acestui fapt sunt multiple, dintre acestea cele
mai importante fiind îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale şi sporul
natural negativ. Graficul vârstelor pentru comuna Solonț evidențiază acest proces de îmbătrânire
demografică, caracterizat de „felia” îngustă, ce reprezintă generațiile tinere care vor intra pe piața
muncii în următorii 10-15 ani, cât şi de „felia” relativ lată, reprezentând generațiile vârstnice.
Din analiza datelor furnizate de INS, se observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (13%) este
mai mică decât ceea a vârstnicilor (19%), ceea ce confirmă procesul de îmbătrânire demografică.
Numărul copiilor sub 15 ani este relativ
Figura 3: Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul
în scădere, indicând un grad de
comunei Solonț în anul 2020
natalitate în scădere.
40%
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Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după
domiciliu)

Dinamica populaţiei se menține şi la
nivelul județului Bacău, astfel ponderea
de 26,02% a tinerilor (15-34 ani) este
aproximativ egală cu cea înregistrată la
nivelul comunei (27,69%). Aceeaşi
situație o regăsim şi la nivelul populației
infantile, unde avem un procent de
15,21% la nivel de județ şi 12,88 % la
nivelul comunei.

Tabel 1: Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul jud. Bacău şi la nivelul comunei Solonţ - 2020
Grupe de
Nr. persoane (județ
%
Nr. persoane (comuna
%
vârstă
Bacău)
Solonţ)
0 - 14 ani
112.158
15,21%
449
12,88%
15 - 34 ani

191.960

26,02%

965

27,69%

35 - 64 ani

320.979

43,51%

1399

40,14%

112.532

15,26%

672

19,28%

peste 65 ani
TOTAL

737.629

3.485

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu)
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Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza îngustă și
forma amorfă a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este caracteristică populațiilor
îmbătrânite. Speranța de viață este mai ridicată în cazul femeilor, astfel încât nivel superior al
categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea stângă a piramidei.
Figura 4: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în comuna Solonţ, 2020
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Sursa: prelucrare proprie a datelor INS (POP107D – populația după domiciliu)

Mișcarea naturală a populației
În ultimii 5 ani (2014 – 2019), la nivelul comunei Solonț se observă scăderea numărului de nașteri şi
cea a sporului natural (diferența între numărul născuților vii şi cel al decedaților într-un an).
Evoluția nașterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul comunei Solonț, este
următoarea:
An
2015
2016
2017
2018
2019

Tabel 2: Mișcarea naturală a populaţiei - date absolute 2015 – 2019
Născuți vii (nr.)
Decese (nr.)
Spor natural
Căsătorii
24
54
-30
7
30
56
-26
24
19
50
-31
8
39
61
-22
20
14
56
-42
19

Divorțuri
6
8
6
6
2

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B)

În perioada 2015 – 2019 la nivelul comunei Solonț, sporul natural a fost negativ, însemnând că rata
mortalității o depășește pe cea a natalității, populația micșorându-se de la un an la altul. Sporul natural
negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor. O explicație a acestui proces poate fi legată
de situația nesigură socio – economică care determină decizia de a amâna nașterea unui copil pentru
vremuri mai bune.
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Migraţia populaţiei
A doua componentă a dinamicii populaţiei este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele două
componente ale sale: migrația internă și cea externă. În ultimii ani, în comuna Solonț există un flux
destul de mare al plecărilor şi stabilirilor cu domiciliul (inclusiv migraţia externă), soldul schimbărilor
de domiciliu fiind negativ:
An
2015
2016
2017
2018
2019

Tabel 3: Migraţia populaţiei, date absolute, 2015 – 2019
Stabiliri cu domiciliul
Plecări cu domiciliul
(inclusiv migraţia externa)
(inclusiv migraţia externa)
29
69
64
51
31
75
36
64
59
78

Sporul
migrației
-40
13
-44
-28
-19

Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A)

În cazul comunei Solonț se observă procesul de migrare rural-urban aspect caracteristic la majoritatea
spațiilor rurale slab dezvoltate.
Migrația populației rurale către orașe şi consecinţele acestei migrații asupra structurii pe sexe şi
vârste a populației rămasă să trăiască şi să muncească la sate sunt procese caracteristice spațiului
rural românesc. Migrația masivă rural-urban a avut consecinţe atât asupra structurilor familiale şi
demografice din mediul rural cât şi asupra comportamentelor şi modelelor culturale ale întregi populaţii
din punct de vedere ecologic, ocupaţional, cultural. Oraşele s-au dezvoltat mai repede ca populaţie,
ca regim edilitar, capacitate de producţie, de schimb, capacitate de cultură, informare curentă, etc.,
iar acest lucru a schimbat şi destinul satelor. Rămânerea în urmă a satelor se explică prin faptul că
dezvoltarea economică urbană absoarbe forţa de muncă din rural, iar resursele naturale ale satului
sunt exploatate de oraş.
Migraţia rural-urbană a slăbit vitalitatea demografică şi culturală a satului, paralel cu cea productivă.
Agricultura devine astfel ineficientă în a asigura securitatea alimentară a populaţiei, armonizarea ei cu
urbanul şi cu nevoia de conservare a mediului. Tranziția la economia de piaţă a adâncit decalajul
dintre rural şi urban ca nivel de trai şi oportunități de angajare, odată cu destructurarea organizatorică
şi administrativă a vechilor structuri de producţie existente înainte de 1990.
Caracteristicile demografice – etnie și religie
Conform datelor de la ultimul recensământ al populației (2011), majoritatea locuitorilor din comuna
Solonț sunt români (95,60 %).
Principala minoritate întâlnită în comună este cea a romilor (1,33 %). Pentru 2,94 % din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută.
Tabel 4: Distribuția populaţiei Comunei Solonț după etnie – 2011
Etnia
Număr locuitori
Pondere (%)
Români
3.153
95,60 %
Maghiari
4
0,12 %
Romi
44
1.33 %
Altele
97
2,94 %
Total
3.298
100 %

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie)
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Ponderea maghiarilor este similară ponderii de la nivelul județului Bacău (0,68%) și din municipiul
Moinești (0,13%), în timp ce ponderea romilor este mai scăzută decât cea înregistrată la nivel de județ
(2,48%) și la nivelul municipiului mai apropiat ca distanță, Moinești (5,09%).
Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de
92,75%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: romano-catolică
(2,91%), penticostală (1%), fiind prezente însă și alte religii precum și persoane care nu și-au declarat
religia.
Tabel 5: Distribuția populaţiei Comunei Solonț după religie – 2011
Religia
Număr locuitori
Pondere (%)
Ortodoxă
Romano-catolică
Penticostală
Baptistă
Adventista de ziua a șaptea
Alții
Total

3.059

92,75 %

96
33

2,91 %
1,00 %

6

0,18 %

6
98
3.298

0,18 %
2,97 %
100 %

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie)
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2.

Profilul economic

2.1 Privire de ansamblu
Profilul economic al comunei Solonț este specific mediului rural definit de resursele naturale și umane
existente. Comuna prezintă de fapt un profil economic agrozootehnic, activitatea desfășurând-se
numai în sector particular, gospodării individuale, atât în sectorul producției vegetale cât și al creșterii
animalelor.
Din punctul de vedere al spiritului antreprenorial, comuna Solonț nu excelează, fiind definită de un
număr mic, chiar foarte mic, de organizații economice, cu o pondere majoritară a activităților de
cultivare a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.
Nivelul redus al societăților comerciale precum şi gradul scăzut de investiții străine rezultă inclusiv şi
din progresul slab al infrastructurii atât de afaceri cât şi de utilități din comună.
O altă cauză ce stă la baza acestui rezultat (slab profil economic, slabă atractivitate a investițiilor) este
numărul relativ mic al resurselor umane calificate, precum şi gradul scăzut de asociativitate. Cu toate
că UAT Solonț nu excelează, există totuși inițiative locale în domeniul cultivării de cereale, construcțiilor
şi chiar un laborator stomatologic (care se află în stadiul de dezvoltare).
În ciuda aspectelor negative, comună Solonț dispune de unele avantaje care promovate corespunzător
ar putea atrage investiții în zonă şi odată cu acestea dezvoltare economică:
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

existența resurselor umane: 2.364 persoane cu vârste între 18 – 64 de ani;
existența spațiilor pentru deschiderea mici afaceri;
calitatea bună a solurilor ceea ce poate determina obținerea unor producții agricole mari;
zăcăminte de petrol şi gaze naturale;
zăcăminte de potasiu;
resurse regenerabile apă, sol, păduri şi faună.

Profilul comunei Solonţ, din punct de vedere al micilor afaceri (agenți economici de tip privat) este
următorul:
Ϡ

Ϡ

cifra de afaceri înregistrată în 2019 la nivelul comunei Solonț este de aprox. 4 milioane lei
(0,014% din cifra de afaceri a județului Bacău), provenind din activitatea a 10 de agenți
economici, care totaliează un număr de 26 angajați;
cea mai mare parte a cifrei de afaceri generată la nivelul comunei provine din agricultură –
cultivarea cerealelor (78,23%);
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Din punctul de vedere al numărului de întreprinderi,
cele mai multe (60%) activează în domeniul
comerțului și serviciilor.

Figura 5: Distribuția întreprinderilor din
comuna Solonț pe sectoare de activitate
Comerț și
servicii;
14.795%

În ceea ce privește „Industria”, regăsim un agent
economic care desfășoară activitate în domeniul
fabricării produselor din beton pentru construcții.

Construcții;
6.971%
Industrie;
0.005%

Activitatea economică în comuna Solonț relevă o
creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani, depășind
în 2019 maximul atins în anul 2013. Numărul de
firme înregistrează o tendința ascendentă în ultimii
4 ani, în schimb, numărul de angajați a scăzut față
de nivelul înregistrat în perioada 2010 – 2014.

Agricultura;
78.229%

Sursa: www.listafirme.ro

Figura 6: Evoluția mediului de afaceri la nivelul comunei Solonţ, 2008 - 2019
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Cifra de afaceri (mii lei) 2,942 2,058 1,824 3,110 3,474 4,555 3,392 3,776 3,839 4,486 4,386 4,954
Nr. firme

8

8

8

8

7

7

7

8

7

12

14

18

Nr. angajați

34

31

32

46

49

50

52

24

21

22

21

27

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor www.listafirme.ro

La nivelul județului Bacău, comuna Solonț se află printre localitățile cu prezență scăzută a numărului
de firme în raport cu celelalte localități din județ, cu activitate preponderentă în sectorul agricol2.
Principalii agenți economici care desfășoară activitate în comună sunt:
Tabel 6: Agenți economici la nivelul comunei Solonţ
Denumire agent
economic
Comis SA
Parf SRL
Laboratorul de
zâmbete SRL
Florvas Friends
Construct SRL

cod CAEN

2015

111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de
semințe oleaginoase
4711 Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun
8623 Activități de asistență stomatologică
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
si nerezidențiale
TOTAL

Număr de angajați
2016
2017
2018

2019

15

14

13

13

13

6

5

4

3

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

21

19

17

16

20

Sursa: https://app.confidas.ro/cautare-companii

2

Sursa: Planul de amenajare a teritoriului județean Bacău 2019
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Comuna Solonț realizează un procent de 0,01%-0,02% din cifra de afaceri aferentă județului Bacău,
fiind printre comunele care generează sub 10 milioane lei cifră de afaceri. Comuna se află în apropierea
unui areal mai dezvoltat din punct de vedere economic, format din municipiul Moinești și orașul
Comănești.
Figura 7: Distribuția pe UAT-uri a cifrei de afaceri generată la nivelul județului Bacău - în mil lei 2019

Sursa: Planul de amenajare a teritoriului județean Bacău 2019

2.2 Agricultură și Pescuit
Situația fondului funciar
Fondul funciar este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul pe baza
căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, obștesc etc.) din care fac parte.
Din punctul de vedere al activității agricole, conform datelor INS, dintr-un total de 5.210 ha suprafață
a fondului funciar de la nivelul comunei, 55,93% avea la nivelul anului 2014 destinație agricolă (2.914
hectare).
Ϡ
Ϡ

Din totalul suprafeței agricole, principalele destinații sunt: 984 ha teren arabil, 1.073 ha pășuni,
854 ha sunt ocupate de fânețe și 3 ha sunt ocupate de vii şi livezi.
Din totalul suprafeței neagricole, principalele destinații sunt: 2.070 ha păduri şi altă vegetație
forestieră, 52 ha sunt ocupate de căi de comunicații și 126 ha sunt ocupate de construcții.
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Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, suprafețele de
teren cu destinație agricolă erau următoarele:
Tabel 7: Situația fondului funciar al comunei Solont după modul de folosință
Total
(ha)

Arabila
(ha)

Pășuni

Fânețe

Vii si
pepiniere
viticole
(ha)

Livezi si
pepiniere
pomicole
(ha)

Păduri si
alta
vegetație
forestiera

Ocupata
cu ape,
bălți
(ha)

Ocupata
cu
construcții
(ha)

Cai de
comunicații
si cai ferate
(ha)

Terenuri
degradate si
neproductive
(ha)

472

13

0

0

1951

29

25

52

16

601

841

1

2

119

2

101

0

1

proprietate publică:
2.575

17

proprietate privată:
2.635

967

Sursa: date INS (AGR101B - Suprafaţă fondului funciar după modul de folosință, pe județe şi localități)
Figură 8: Modul de folosință pentru suprafața agricola – ha

Sursa: date INS (AGR101B - suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe județe şi localități)
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Agricultură,
Vânătoare

Zootehnie,

Pescuit

şi

Figură 9: Fond de vânătoare comuna Solonţ

Sectoarele agricultură, zootehnie și pescuit
nu sunt printre cele dezvoltate la nivelul
comunei, fiind reprezentate de un număr
nesemnificativ de agenți economici.
Ultimele date înregistrate cu privire la
utilizarea suprafețelor agricole, conform INS,
sunt la nivelul anului 2003, an în care
suprafața agricolă era cultivată pe 98 ha cu
grâu și secară, 303 ha porumb boabe, 70 ha
cartofi și 49 ha legume.
Din suprafețele lucrate de mai sus, se
obțineau un efectiv de 2.593 tone de
producție agricolă vegetală, de amintit este şi
faptul că la nivelul comunei producția de
fructe atingea o valoare de 520 to.
Fondul de vânătoare din cadrul comunei este
gestionat de Clubul vânătorilor şi pescarilor
sportivi Comănești:
Sursa: http://ajvpsbc.ro/10-solont

2.3 Comerț și servicii

Pe lângă agricultură - ramura de bază în economia comunei Solonţ, activitatea comercială reprezintă
o altă ramură ce contribuie în dezvoltarea economică a comunei, activitate care s-a dezvoltat continuu
şi unde legile economiei de piaţă şi facilitățile privatizării se resimt cel mai pregnant.
“Comerțul” generează aproximativ 11,84% din cifra de afaceri pe plan local, prin prezența a 3 agenți
economici care desfășoară activități de comerț cu amănuntul - în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.
În privința „Serviciilor”, la nivelul comunei Solonț regăsim 3 agenți economici cu activitate în
domeniile:
Ϡ
Ϡ
Ϡ

CAEN 8623 Activități de asistență stomatologică;
CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
CAEN 7420 Activități fotografice.

“Construcțiile” generează aproximativ 6,97 % din cifra de afaceri pe plan local, prin prezența a 2
întreprinderi care desfășoară activitate în sectorul lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi
nerezidențiale și lucrări de pardosire și placare a pereților.
Comuna Solonț nu excelează în domeniul comerțului şi a serviciilor dar nici în alte ramuri ale economiei
în afară de agricultură, aspect determinat de: scăderea populaţiei, îndeosebi din grupa celor tineri şi
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a persoanelor de vârstă mijlocie, mișcarea migratorie a acestei grupe de populație către orașe, gradul
ridicat de îmbătrânire a populaţiei, sporul natural cu valori negative (în anul 2019 - conform datelor
statistice născuții vii au fost 14 iar decedații 56). Astfel, în localitățile componente ale comunei Solonţ,
s-a produs îmbătrânirea populaţiei, scăzând natalitatea şi implicit forţa de muncă, în condițiile în care
o parte din tineretul comunei, lucrează în străinătate.

2.4 Turism
Turismul se constituie ca o ramură a economiei naționale integrată în sectorul serviciilor, dar locul
individual în analiza socio-economică se datorează în primul rând faptului că în ultima perioadă,
turismul a devenit şi un vehicul important de promovare a imaginii unei zone sau a unei regiunii.
Potențialul turistic pentru comuna Solonț nu este unul semnificativ, dat fiind faptul că în cadrul
comunei nu se găsesc obiective turistice relevante astfel încât nici infrastructura (structuri de primire
turistică cu funcțiuni de cazare turistică) şi nici serviciile turistice nu sunt dezvoltate.
Singurele surse ce pot fi menționate ca şi posibile obiective turistice aferente comunei Solonț sunt:
Ϡ Biserica romano-catolică din secolul al XVII-lea din satul Solonţ
Ϡ Biserica de zid, ortodoxă ce datează din 1767 din satul Solonţ
Ϡ Biserica din lemn cu hramul „Sfinții Voievozi”, construită în 1749 din satul Cucuieţi –
încadrată ca fiind monument istoric (BC-II-m-B-00817).
Din punctul de vedere al potențialului turistic, principalul atu al comunei Solonț sunt apele sulfuroase
şi clorosodice şi văile pârâurilor (văile care despart formațiunile muntoase mixtul de imagini de peisaj
montan și localități rurale, peisajul natural, cu versanții cu plante blânde în zonele depresionare,
domină ca valoare peisagistică intravilanele construite) care ar putea fi valorificate pentru a deveni o
destinație de weekend pentru turiști.
În localitate nu există nicio strutură de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificată.

Pagina 18

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027

3.

Infrastructură și echipare teritorială

3.1 Amenajarea teritorială
Fondul de locuințe
Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populației şi Locuințelor din anul
2011, în comuna Solonț au fost înregistrate 1.346 clădiri cu locuințe, respectiv 1.345 de gospodării
ale populației3.
Numărul locuințelor a crescut cu 1,87% față de anul 2011, în contextul construcției de noi locuințe
private; în anul 2019 numărul locuințelor a crescut cu aproximativ 1,80 % față de anul 2011, astfel
numărul locuințelor în proprietate privată a ajuns la 1.413, având o suprafață locuibilă totală de 67.081
mp (47,47 mp/locuință).
Figura 10: Evoluția numărului de locuințe in comuna Solonţ, în ultimii 10 ani
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Sursa: Date INS (LOC101B - Locuințe existente)

3.2 Mobilitate urbană
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru comunitatea
rurală. Aceasta este necesară pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea
și în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru
dezvoltarea unei economii rurale competitive.

3

INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuințelor, 2011
Pagina 19

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027
Infrastructura rutieră
Comuna este traversată de:
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Drumul
Drumul
Drumul
Drumul

Județean 117A Leonținești (DN2G)-Solonţ-Stăneşti-Măgireşti (DN2G)
comunal 183 Solonț - Sărata - Băhnăşeni - Tărâţa (DJ 156A)
comunal 183A Sărata (DC 183) - Cucuieţi
comunal 184 Scorţeni (DN 2G) - Pustiana - Câmpeni - Pârjol - Bărneşti - Cucuieţi

Îmbunătățirea conectivității la nivelul teritoriului comunei Solonţ este o măsură cuprinsă şi urmărită
prin implementarea PATJ Bacău – 2030.
Drumurile din comuna nu sunt asfaltate în totalitate acestea având suprafețe pietruite sau balastate
cu o lungimea totală de aproximativ 25 km.

Transportul public de călători
Atât spațiul rural cât şi cel urban se confruntă cu probleme legate de transport. Deplasarea, locuitorilor
ce sunt integrați în câmpul muncii, din rural către urban determină deplasarea pe distanțe mari. Acest
fenomen determină o creștere a numărului proprietarilor de mașini și a traficului de navetiști.
Îmbunătățirea mobilității și, în același timp, reducerea congestionării traficului, a poluării și a
accidentelor reprezintă o provocare comună atât pentru mediu rural cât şi pentru mediul urban.
În momentul de fată pe teritoriul comunei desfășoară curse de călători societatea Publitrans Com
SRL. În cadrul transportului public de călători se pot regăsi o serie de constrângeri printre care: lipsa
unei abordări integrate a transportului local, existența unor zone mari fără facilități de transport public,
lipsa unor programe de investiții corespunzătoare, viabilitatea economică și financiară limitată pe
întreaga durată de exploatare a rețelei, de la investiții, operațiuni, management la întreținere.
Astfel, lipsa unui transport de călători modern şi facil este un factor ce participă activ la stagnarea şi
dezvoltarea precară a teritoriului comunei Solonț.

Servicii poștale, telecomunicații şi mass-media
În comună există un ghișeu poștal amplasat în Sat Solonţ, care deservește localităţile Solonţ şi Sărata4.

4

Sursa: https://www.posta-romana.ro/gaseste-oficiu-postal.html
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3.3 Infrastructura tehnico – edilitară
Infrastructura de bază a comunei cuprinde rețele de apă, canalizare, energie electrică și gaze
naturale.
Rețeaua de distribuție a apei potabile și rețea canalizare
Comuna Solonț nu dispune de rețea de alimentare cu apă şi nici sistem de canalizare5, comuna având
o populație echivalentă de peste 2.000 locuitori (2.281 populație echivalentă).
În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă, conform Master Plan actualizat în sectorul de apă
și apă uzată din județul Bacău, în etapa 2014-2020 se propun lucrări de realizare a rețelei de distribuție
în satele Solonţ şi Sărata, iar în etapa 2021-2026 se va realiza rețeaua de distribuție pentru satul
Cucuieţi. Alimentarea cu apă potabilă a acestui sistem se va realiza prin intermediul unei conducte
între UAT Ardeoani (în dreptul satului Leontinești) și UAT Solonț, L = 5,4 km. Investițiile se vor derula
după următorul program:
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Racord la aducțiunea Moinești-Ardeoani, în dreptul satului Leontinești;
Conducta de aducțiune Leontinești-Solonț, L = 5,4 km;
Conducta de aducțiune Sărata-Cucuieți, L = 1,7 km;
Rezervor Solonț, V = 300 mc;
Rezervor Cucuieți, V = 300 mc;
Stații de pompare, 2 buc;
Stație de clorinare, 2 buc;
Rețele de distribuție apă Solonț, Sărata și Cucuieți, L = 26,8 km.

În ceea ce privește rețeaua de canalizare, pentru aglomerarea Solonț (formată din satele Solonț și
Sărata), sunt propuse următoarele lucrări, pentru etapa 2 (2014-2020):
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Stație de epurare Sărata (4.000 PE);
Rețea de canalizare Solonț și Sărata, L = 18,3 km;
Stații de pompare apă uzată, 3 buc.

În etapa 3 (2021-2025) sunt propuse investițiile necesare satului Cucuieți, astfel:
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Rețea de canalizare Cucuieți, L = 8,5 km;
Colector canalizare Cucuieți-Sărata, L = 1,7 km;
Stații de pompare apă uzată, 3 buc.

Utilitățile tehnico-edilitare sunt prevăzute spre realizare în cadrul PATJ BACAU (planul de amenajare
a teritoriului județean Bacău) – 2030.
Realizarea sistemului de distribuție apă potabilă şi canalizare în comuna Solonț, duce la dezvoltarea
economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătățirea calității vieții la sate şi se ating
cerințele de dezvoltare europene în spațiul rural.

5

Sursa: Master Plan actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, 2017
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Dezvoltarea locală în zonele rurale, prin dezvoltarea infrastructurii de apă/apă uzată are ca rezultat:
crearea și eliminarea decalajelor existente între mediul rural şi urban prin asigurarea condițiilor de
sănătate, protecția mediului, accesibilitate şi în general condiții decente de trai.
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor (respectiv totalitatea conductelor din rețea și
direct din conductele magistrale de transport, prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o
localitate) din comuna Solonț este de 18,8 km, lungime de rețea ce a rămas constantă în ultimii 10
ani, când se înregistra o lungime de 18.7 km6. Volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor
prin rețelele de distribuție a fost de 231 mii m3 în 2019, din care 95,24% livrate pentru uz casnic7, în
creștere cu 10% față de anul 2018.
E.ON Energie România S.A. este distribuitorul de gaze licențiat care acoperă comuna Solonț. Comuna
Solonț împreună cu E.ON Energie România S.A., a investit în modernizarea rețelei de distribuție a
gazelor, cu scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor și de a
contribui la atingerea standardelor europene privind siguranța și nivelul calității serviciilor.
Rețeaua de distribuție a energiei electrice
Rețeaua de distribuție a energiei electrice din comună deservește întreaga suprafață a localității, fiind
operată de compania E.ON Energie România S.A.. Un număr de 1.325 locuințe sunt racordate la
rețeaua de energie electrică, aproximativ 94% din totalul locuințelor în proprietate privată.
E.ON Energie România S.A. răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de
calitate, siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător. Energia electrică
distribuită este necesar să satisfacă cerințele codului tehnic atât din punct de vedere al continuității
cât și al parametrilor (frecvență, tensiune, curbe de tensiune).

Iluminatul public este realizat doar pe străzile principale ale comunei, fiind astfel una din marile
probleme ale localității. În această privință se impune realizarea unui sistem modern prin tehnologie
LED, care înseamnă consum redus de electricitate și viață lungă pentru lămpi.
Dezvoltare teritorială
În ceea ce privește dezvoltarea teritorială, pentru comuna Solonț, în cadrul PATJ Bacău – 2030 au
fost prevăzute o serie de acțiuni de dezvoltare ce vizează teritoriul comunei Solonţ:
Ϡ

Amenajări pentru combaterea alunecărilor de teren - (alunecări active)- având in vedere că

Ϡ

teritoriul comunei Solonț este într-o zonă expusă la alunecări de teren și are potențial ridicat
de producere a alunecărilor de teren;
Reabilitare, modernizare drumuri comunale [DC183 Solonț-Sărata-Bahnaseni-Tarata (DJ156A)
10,000km];
Sistem de alimentare cu apă;

Ϡ
Ϡ

6
7

Realizare stație de epurare; rețea de canalizare; stații de pompare apa uzata pentru
aglomerarea Solonț: Solont, Sărata si Cucuieți.

Sursa: INS - GOS116A - Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor, pe județe si localități, 2018
Sursa: INS - GOS118A - Gaze naturale distribuite, după destinație, pe județe si localități, 2018
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4.

Mediu și infrastructură de mediu

4.1 Factori și probleme de mediu
Comunele ca şi orașele au o contribuție proprie la consumul de energie din întreaga lume, motiv
pentru care devin și o parte esențială pentru soluționarea acestei probleme. Pentru a prezenta starea
mediului, sunt analizați în continuare factorii de mediu, precum: apă, aer, sol și alți factori.
Aer
Numărul de automobile şi de autovehicule care tranzitează principalele artere de circulație din şi între
localitățile județului Bacău (comuna fiind la 40 km de municipiul Bacău şi de 18 km de municipiul
Moinești) este în continuă creștere.
Din punctul de vedere al tipurilor de vehicule şi al infrastructurii utilizate, județul Bacău se confruntă
cu probleme generate de traficul rutier şi în special de traficul greu. Cauzele principale sunt: existența
arterelor de circulație înguste, succesiuni de curbe periculoase, rampe cu înclinație mai mare de 10%,
infrastructură rutieră precară, etc. care duc la frecvente schimbări de viteză, capacitatea de parcare
insuficientă, accentuarea procesului de degradare a infrastructurii rutiere, existența unui parc auto
depășit, sub standardele tehnice impuse de normele europene antipoluante.
În localitatea Solonţ, există poluarea atmosferei cauzată de lucrările de construire şi a motoarelor cu
ardere internă ale automobilelor, ceea ce determină ridicarea concentrației de noxe în aer, poluarea
atmosferei cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb şi pulberi. Deșeurile din construcții şi demolări
manipulate prin metode neecologice pot produce poluarea aerului (deșeurile pulverulente manipulate
în spatii deschise sau evacuate de la înălțimi fără sisteme de ghidare şi reținere a prafului). Activitatea
de realizare a construcțiilor şi demolarea acestora generează zgomot (factor de stres care afectează
sănătatea). Este de menționat faptul că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea
atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Uniunea Europeană
(UE). În fiecare an, în UE, acest tip de poluare cauzează în jur de 400.000 de decese premature iar
costurile sale externe legate de sănătate se ridică la sute de miliarde de euro. Persoanele din zonele
urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. Particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la
nivelul solului constituie poluanții atmosferici considerați răspunzători pentru cea mai mare parte
dintre aceste decese premature8.
Sursele de poluare ale aerului în localitatea Solonţ pot fi: activitatea zootehnică; activitățile din
industria petrolieră; deșeuri de natură organică care, deversate și depozitate necorespunzător, pot
cauza mirosuri neplăcute.

8

Sursa: Curtea de Conturi Europeană - Sinteză Raport Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă protejată în
mod suficient https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/
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Apă
La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este
tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat. Conservarea, refolosirea şi
economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici şi aplicarea de penalități celor
care risipesc sau poluează resursele de apă. Repartizarea cantității de apă şi așa limitată, nu este în
concordanță cu necesitățile. Spre exemplu Europa dispune doar de 7% din rezervele de apă dulce ale
lumii.
Apa este un element indispensabil pentru viață şi societate, fiind materie primă pentru activități
productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menținerea echilibrului
ecologic. Astfel, protecția, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt acțiuni
de interes general. Resursele naturale de apă ale teritoriului sunt formate din rezervele de apă de
suprafață și din cele subterane care pot fi folosite pentru diverse scopuri.
Comuna dispune de rezerve modeste de ape potabile şi de o calitate modestă a lor, datorită industriei
petroliere.
Fiind o sursă limitată și deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă populația nu
intervine cu măsuri concrete de protecție. Dată fiind această degradare continuă, se impune
gestionarea calității resursei de apă.
Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerințelor pentru a
fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele:
Ϡ

Ϡ
Ϡ

infiltrațiile de la suprafață de substanțe organice sau chimice provenite din activități umane şi
industriale (din cauza industriei petroliere pânza freatică este grav afectată, aproximativ 75 %
din izvoarele de coastă şi fântânile comunei, au apa nepotabilă);
depozitări necorespunzătoare de deșeuri menajere, industriale și dejecții zootehnice;
dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a îngrășămintelor
chimice pe bază de azot și fosfor, și a pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre
aceștia (sau a produșilor de degradare). Se observă şi o infestare bacteriologică, cu
probabilitate ridicată de apariție a patologiilor la populația care consumă apa netratată.

Sol
Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziției chimice şi fazice. Acesta reprezintă o
resursă importantă în susținerea civilizației umane, contribuind major la creșterea vegetației, la
reglarea curgerii apelor şi reducerea poluării aerului, funcționând în același timp şi ca reciclator al
materiei organice moarte şi a unor poluanți.
Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului reprezintă obligația şi responsabilitatea
operatorului economic sau deținătorului de teren care a desfășurat ori desfășoară activități poluatoare
sau potențial poluatoare pentru mediul geologic.
Poluarea solului este influențată în special de: depuneri uscate şi umede din atmosferă, depozitarea
neadecvată de deșeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate corespunzător,
chimizarea unor terenuri şi culturi agricole.
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Perdele de protecție din afara fondului forestier care duc la combaterea eroziunii solului şi
împrospătarea aerului sunt afectate (datorita alunecărilor de teren, incendiilor provocate de către om
prin arderea vegetației din zonă, instalații de exploatare a petrolului, etc.). Spațiile verzi au o
capacitate limitată de a contribui la obținerea unor efecte de protecție a mediului din comuna
(protejarea aerului, absorbția zgomotelor, reglarea temperaturii microclimatului local). Pe lângă
presiunile punctiforme exercitate, activitățile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de
apă/sol.
Activitățile industriale au condus la afectarea solurilor, de exemplu: terenurile localizate la mina de
petrol Solonț, în proprietatea OMV Petrom – Asset VIII Moldova Nord (activitate poluatoare: extracția
de hidrocarburi, natura sursei de poluare: instalații de extracție a țițeiului –sonde, natura poluanților:
hidrocarburi petroliere și cloruri), terenuri poluate cu produse petroliere rezultate din activitatea SC
Petrom SA (exploatare petrolieră).
Conform S.C. OMV PETROM S.A. București – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, parcurile de
etalonare şi rezervoarele pentru țiței sunt repartizate, astfel9: Sector Solonţ: Parc 1 Stănești, Parc 374
Solonţ, Parc 395 Solonţ, Parc 389 Solonţ, Mina Solonţ.
Alți factori cu impact asupra mediului:
Schimbările climatice
Schimbările climatice de tipul scăderii precipitațiilor, creșterii temperaturilor, vânturi frecvente, zăpadă
excesivă, incendii provocate de temperaturi înalte afectează habitatele de pădure și speciile
dependente în diverse moduri. Schimbările climatice din ultimi ani au avut şi pot avea în continuare
un impact negativ asupra comunei Solonț, acestea amplificând riscurile naturale induse de secetă,
inundații și furtuni.
Comuna Solonț se regăsește în lista unități administrativ-teritoriale afectate de inundații pe cursuri de
apă conform legii 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea
a V-a, Zone de risc natural, fiind printre comunele afectate de inundații în anii 2016, 2017, dar și în
anii 2005 și 2011 (marcați ca evenimente istorice majore)10.
Conform PMRI ABA Siret 2016, râul Solonț se regăsește în zonele cu risc potanțial semnificativ la
inundații, cu o lungime de 15,7 km.
Alunecările de teren
Fiind localizată predominant în zona subcarpatică, comuna Solonț se regăsește între unitățile
administrativ teritoriale afectate de alunecările de teren, conform legii 575/2001, potențialul de
producere a alunecărilor fiind unul mediu.
Zonele cu alunecări active sunt Poiana (11.500 mp), Cucuieți (8.400 mp) și satele Sărata și Cucuieți.
Despăduririle de proporții în scopul extinderii suprafețelor pentru pășuni, fânețe şi alte culturi au
determinat expunerea versanților proceselor de eroziune şi alunecări de teren.
Energie și eficiență energetică, resurse naturale, mediul înconjurător

9

Sursa: planul de analiză şi acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 2015

10

Sursa: PATJ Bacău
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Pachetul de propuneri „Energie curată pentru toți europenii” (COM(2016)0860) de la 30 noiembrie
2016, are scopul de a alinia legislația UE în domeniul energiei, la obiectivele pentru 2030 în materie
de climă și de energie. „Eficiența energetică pe primul loc” este unul dintre principiile-cheie ale uniunii
energetice pentru a garanta o aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri
accesibile. În 2018, Parlamentul European în urma negocierilor cu Consiliul, a ajuns la un acord care
stabilește obiectivul de reducere a consumului de energie primară cu 32,5 % până în 203011.
Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă unul din elementele prioritare ale strategiei energetice
a României având în vedere contribuția majoră la realizarea siguranței în alimentarea consumatorilor,
în asigurarea dezvoltării durabile şi competitivității, la economisirea resurselor de energie şi la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Intensitatea energiei primare în România indică
necesitatea adoptării unor măsuri în conformitate cu Directiva 2012/27/UE maximizându-se
performanțele politicilor existente şi adoptându-se noi măsuri pentru viitor12.
Având în vedere această strategie şi directivă inclusiv comunele sunt obligate să se alinieze conform
cerințelor impuse.

4.2 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor
Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și
eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de deșeuri
după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs (intervalul de
timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu).
Primaria comunei Solonț desfășoară acțiuni de colectare a deșeurilor voluminoase (paturi, scaune,
dulapuri, mese, covoare, saltele, obiecte sanitare, uși, ferestre etc); deșeuri de echipamente electrice
și electronice; deșeuri periculoase de uz menajer (uleiuri uzate, vopseluri, detergenți, baterii auto
pentru aparate electrice și electrocasnice). Acțiunea de colectare se desfășoară o data pe an gratuit
pentru toți locuitorii din satele comunei și este realizată către operatorul Romprest.
Comuna Solonț are implementat sistemul de colectare selectivă13:
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

gunoiul menajer (care nu se poate recicla) se ridică săptămânal, de la poarta cetățenilor (în
locațiile unde nu este posibil accesul mașinii de gunoi, se va ridica de la strada principala);
gunoiul reciclabil (care conține sticla, metal, hârtie) se depozitează în pubelele destinate
acestui scop, situate pe platformele existentele in toate satele;
pentru deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice şi electronice, periculoase din
menajer, colectarea se face o data pe an de către operatorul ROMPREST S.A.
punctele de colectare la nivelul comunei sunt următoarele: sat Solonț, strada Serba, zona
Serba; sat Sărata, strada Elena Sturza, zona Stație Poiana; sat Sărata, strada Stefan cel Mare,
zona Magazin; sat Cucuieți, strada Cristești, zona Scoală.

11

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica
Sursa: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_neeap_ro.pdf
13
Sursa: https://comunasolont.ro/stiri/colectarea-selectiva-a-deseurilor&page=1
12
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În județul Bacău, în sectorul gestionării deșeurilor s-au realizat proiecte finanțate prin programele
Phare CES şi ISPA şi prin programul POS Mediu ( proiect SMID). Printre aceste proiecte se numără14:
Ϡ

14

sistem de colectare separată, centru de valorificare si optimizarea transportului deșeurilor in
arealul municipiului Moinești şi a comunelor învecinate (beneficiari municipiul Moinești şi
localitățile Zemeș, Măgirești, Poduri, Solonț) – investiție ce consta in o stație de sortare, 417
euro containere de 1,1 m3, 6 (șase) containere metalice de 5 m3, un computer, un vehicul de
colectare a deșeurilor cu o capacitate de 23 m3, un vehicul de colectare a deșeurilor cu o
capacitate de 9 m3, un vehicul de colectare a deșeurilor de 6 m3, inclusiv o presă de balotat.

Sursa: Planul județean de gestionare a deşeurilor, Bacău decembrie 2019
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5.

Capitalul uman, infrastructură,
educație și sănătate

5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj
La nivelul comunei Solonț, în anul 2020 erau 3.485 persoane conform informațiilor oferite de INS.
Populația a scăzut în ultimii 10 ani cu 490 persoane (12,32%). Ponderea populației de sex feminin era
în 2020 de aprox. 49,72%.

Sexe
Total
Masculin
Feminin

Tabel 8: Evoluția populației în Comuna Solonț după domiciliu, pe sexe
Ani
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3975
3914
3859
3795
3772
3750
3681
3669
3595
2014
1988
1951
1917
1894
1879
1846
1838
1810
1961
1926
1908
1878
1878
1871
1835
1831
1785

2019
3546
1778
1768

2020
3485
1752
1733

Sursa: INS: POP107D - Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă şi vârste, sexe, județe si
localități

Forța de muncă și structura ocupării în comuna Solonț
Din totalul de 3.485 locuitori, 2.364 persoane aveau vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, număr care
constituie populația activă a localității.
Grupe de
vârstă
Total
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste

Tabel 9: Evoluția populației după domiciliu, pe grupe de vârstă
Ani
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3975 3914 3859 3795 3772 3750 3681 3669 3595
171
155
156
160
152
162
151
147
134
246
232
215
196
190
167
150
161
156
297
282
279
264
256
242
214
211
200
321
304
295
289
293
290
283
277
264
284
299
287
272
274
296
287
280
278
233
215
217
225
237
239
259
256
237
308
290
283
269
235
223
201
203
211
319
321
305
289
299
288
268
269
262
255
292
313
311
311
312
312
302
281
199
184
194
201
232
250
286
301
307
188
206
197
198
186
197
183
192
195
211
201
194
189
186
183
200
191
194
187
180
191
204
209
201
193
183
181
176
172
164
159
162
170
168
184
197
193
194
183
163
147
146
142
136
142
180
176
167
168
168
151
153
149
131
140
138
142
145
134
128
125
121
118
67
73
77
93
101
105
106
106
107

2019
3546
135
144
195
243
283
240
212
238
295
295
222
186
175
193
144
119
118
109

2020
3485
120
155
174
225
271
256
213
221
279
295
242
194
168
183
145
123
108
113

Sursa: INS - POP107D - Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă şi vârste, sexe, județe si
localități
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În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Solonț, acesta a înregistrat o evoluție
descrescătoare în perioada 2010 – 2018, numărul mediu de salariați s-a micșorat cu aproximativ 42%
în ultimii 10 ani.
Figura 11: Evoluția numărului mediu al salariaților din Solonţ, în perioada 2009-2018
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Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități

Analizând comparativ populația localității Solonț pe grupe de vârstă și numărul mediu de salariați, se
remarcă ponderea de ocupare de aproximativ 4%; scăderea de până la 4% se datorează îmbătrânirii
populației şi implicit migrației locuitorilor din ultimii ani.
Tabel 10: Rata ocupării în comuna Solonţ, în perioada 2010-2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Numărul mediu
al salariaților
15 - 64 ani
Rata de ocupare

2017

2018

156

160

136

122

117

196

97

91

91

2505
6,23%

2492
6,42%

2476
5,49%

2447
4,99%

2462
4,75%

2479
7,91%

2472
3,92%

2454
3,71%

2410
3,78%

Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități

Șomajul pe plan local
Din datele furnizate de INS, în anul 2019 se înregistrează o scădere cu aprox. 13% față de anul 2010
a numărului de șomeri înregistrați și o scădere cu 8% față de anul 2018. De asemenea se observă
faptul că populația masculină a fost ușor mai afectată.
Tabel 11: Evoluția șomerilor înregistrați la nivelul comunei Solonţ, pe sexe, în perioada 2010-2019
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
UM: Procente %
Total
6
6,5
6,7
6
5,2
6,6
6,3
5,8
5,7
5,2
Masculin
6,9
7,4
8
8,2
7,5
7,8
5,8
5,2
5,5
6
Feminin
5
5,5
5,3
3,6
2,6
5,3
6,8
6,4
5,9
4,2

Sursa: INS - SOM101F - Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă, pe
sexe, județe și localități
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5.2 Educație și infrastructura educațională existentă
Rețeaua sistemului educațional din comuna Solonț în anul 2020 acoperă nivelul de învățământ
preșcolar, primar și gimnazial având arondate următoarele unități de învățământ15:
Ϡ

Învățământ preșcolar: Grădinița cu program normal Solonț, Grădinița cu program normal

Ϡ
Ϡ

Sărata, Grădinița cu program normal Cucuieţi;
Învățământ primar: Școala primară Solonț, Școala primară Sărata, Școala primară Cucuieți;
Învățământ gimnazial: Școala gimnazială Solonț, Școala gimnazială Cucuieți;

Unitățile de învățământ din cadrul comunei Solonț sunt dotate cu tablete, laptop, videoproiector, ecran
de proiecție inclusiv o tabla inteligentă pentru desfășurarea unui proces de învățare modern și la
standardele actuale. Deși au o bază materială, respectiv umană care asigură în bune condiții
desfășurarea actului educațional, tot mai necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât
și în ceea ce privește pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la cerințele pieței,
inclusiv la nivel local, prin specializările prevăzute în oferta educațională.
Tabel 12: Infrastructura de învățământ, pe niveluri de educație, din comuna Solonţ – anul 2019
Niveluri de educație

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

Primar și gimnazial

2014 2015
Număr
1
1

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

Sursa: INS - SCL101C - Unitățile școlare pe niveluri de educație, județe şi localități

Situația școlarizării
Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019
diminuându-se față de anul 2010, cu aproximativ 42,38% ajungând la 299 persoane.
Tabel 13: Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Solonţ
2010

Niveluri de educație
Copii înscriși în grădinițe
Elevi înscriși în învățământul
primar
Elevi înscriși în învățământul
gimnazial
Total

2011

2012

171

80

-

-

-

133

129

134

-

-

-

164

145

519

518

429

368

348

130

2013

2014 2015 2016
Număr persoane
71
74
72
69

2017

2018

2019

69

63

62

132

129

123

124

145

125

118

116

113

351

326

316

302

299

Sursa: INS - SCL103D - Populația școlară pe niveluri de educație, județe şi localități
Figura 12: Distribuția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Solonț, în anul 2019

37.79%

20.74%

Copii înscriși în grădinițe
Elevi înscriși în învățământul primar
Elevi înscriși în învățământul gimnazial

41.47%

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS
15

Sursa: Regulament de organizare şi funcționare a școlii gimnaziale Solonț
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Din datele furnizate de INS, populația școlară la început de an școlar 2019 este formată din 237 elevi
înscriși în învățământul primar, gimnazial.
Tabel 14: Nr. elevi înscriși la început de an școlar 2019 în comuna Solonţ, pe niveluri de educație
Ani
Populația școlara pe niveluri de educație, în comuna Solonț
2019
Număr persoane
TOTAL elevi înscriși
237
Elevi înscriși în învățământul primar
124
Elevi înscriși în învățământul gimnazial
113

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INS

La nivelul anului 2018 (ultimul an pentru care sunt disponibile date INS), în comuna Solonț, s-au
înregistrat 31 de absolvenți ai unităților școlare din localitate, remarcându-se aceeași tendință de
scădere a absolvenților de învățământ gimnazial.
Tabel 15: Evoluția absolvenților pe niveluri de educație, în comuna Solonț, în perioada 2010 – 2018
Ani
Niveluri de educație 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Număr persoane
Primar şi gimnazial
70
43
53
44
36
44
32
32
31

Sursa: INS - SCL109D - Absolvenți pe niveluri de educație, județe și localități

Oferta educațională
În cadrul sistemelor educative din comuna Solonț se lucrează continuu la promovarea unui învățământ
deschis, de calitate, flexibil, capabil să se adapteze la cerințele unei societăți aflate în permanentă
schimbare, dezvoltarea individuala a copiilor pe toate planurile, crearea unui climat de muncă și
învățare stimulativ si inovator precum si la garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlara și
apoi la cea socială.
Conducerea unității de învățământ (Școala gimnazială Solonț) își fundamentează deciziile pe dialog și
consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului si
asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora,
în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare16.
Din 2010 până în 2019, numărul personalului didactic a scăzut, proporțional cu numărul de elevi
înscriși în învățământ.
Efectivele de cadre didactice de la nivelul comunei Solonţ, din anul 2019, acoperă un procent de
aproximativ 11 elevi la un cadru didactic. În cadrul județului Bacău raportul este de 15 elevi la un
cadru didactic. La nivel național, în 2019, la un cadru didactic erau repartizați 15 elevi. Având în vedere
datele atât de la nivelul județului Bacău cât şi de la nivel național, se observă că personalul didactic
din cadrul comunei Solonţ nu trebuie suplimentat pentru a acoperi efectivul populaţiei școlare.

16

Sursa: Regulament de organizare şi funcționare a școlii gimnaziale Solonț
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Tabel 16: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în comuna Solonț
2012

2013

Ani
2014 2015 2016
Număr persoane

2010

2011

Învățământ preșcolar

5

8

5

4

4

4

Învățământ primar
Învățământ gimnazial
Total

10
15
30

9
16
33

10
15
30

10
16
30

9
13
26

8
13
25

Niveluri de instruire

2017

2018

2019

4

3

3

3

8
12
24

7
13
23

7
13
23

7
12
22

Sursa: INS - SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, jud. şi localități

5.3 Sănătate (infrastructură, resurse umane)
În ceea ce privește infrastructură de sănătate publică, în comuna Solonț exista la nivelul anului 2019
următoarele unități aflate în proprietate privată:
1 cabinet medical de familie,
1 cabinet stomatologic,
1 punct farmaceutic.

Ϡ
Ϡ
Ϡ

În ultimii 10 ani, se remarcă o stagnare a numărului de unități sanitare (cabinete medicale de familie,
cabinete stomatologice și farmacii).
Tabel 17: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în comuna Solonț
Categorii de
unități sanitare

Forme de
proprietate

2010

Cabinete medicale de familie
Proprietate privată
Proprietate publică
Cabinete stomatologice
Proprietate privată
Proprietate publică
Puncte farmaceutice
Proprietate privată

2011

2012

2013

2014
2015
UM: Număr

2016

2017

2018

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Sursa: INS - SAN101B – Unit. Sanit. pe categ. de unit., forme de prop.,pe jud. si loc

În sectorul public se constată o scădere a medicilor iar în sectorul privat tendința este inversă şi anume
numărul medicilor este în creștere în perioada 2015-2019 (personalul medico-sanitar din comună,
activează integral în sectorul privat).
Tabel 18: Evoluția cadrelor medicale sanitare, în comuna Solonț
Categorii de cadre
medico-sanitare

Tip
proprietate

Medici

Public
Privat
Public
Privat
Public
Privat

din total medici: medici
de familie
Stomatologi

2010

2011

2012

2013

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

2014 2015 2016
Număr persoane
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2017

2018

2019

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Sursa: INS - SAN104B - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, judete si localitati

Indicatorul numărul de medici la 1.000 de locuitori a avut în 2019 valoarea de 0,28, cu mult mai mică
decât media națională de 2,85 medici la 1.000 locuitori.
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5.4 Infrastructura socială
In comuna Solonț nu exista furnizori de servicii sociale acreditați şi nici servicii sociale licențiate în
baza legii 197/2012 - 08 aprilie 2021. Astfel având în vedere harta serviciilor sociale necesare au fost
identificate un număr de 3 servicii17:
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Centru de zi pentru persoanele vârstnice – pentru 40 de persoane vulnerabile;
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane
aflate în situaţie de dependență – pentru 50 de persoane vulnerabile;
Centru de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în nevoie – pentru 60 de
persoane vulnerabile.

Primăria comunei Solonţ alocă bani din bugetul local pentru zona de asistență socială. În anul 2019 a
fost distribuită și cheltuită suma de 667.000 lei. Această sumă s-a împărțit în următoarele categorii de
cheltuieli: asistență socială în caz de boli și invalidități – 534.000 lei și ajutor social – 82.000 lei18.
Pentru anul 2023 comuna Solonţ a previzionat un buget de 696.000 lei.

5.5 Cultură și culte
Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor săi,
cultura având un rol important în dezvoltarea comunitară, aspect conștientizat în multe din strategiile
de dezvoltare locală. Ca și proces al dezvoltării intelectuale, spirituale și estetice, o analiză a vieții
culturale implică o analiză a infrastructurii care sprijină acest proces.
Locuitorii comunei Solonț păstrează încă vie frumusețea tradițiilor și obiceiurilor românești, ce se țin
cu prilejul sărbătorile calendaristice sau la anumite momentele importante din viața lor. În satele
comunei Solonț se regăsește zestrea moștenită de la străbunii de creații populare (unele dintre ele
sunt asemănătoare întregii zone a Tazlăului, a Moldovei, dar sunt și unele specifice satelor și locurilor
din comună) excelând printr-o sumedenie de creații populare costume/jocuri/cântece ce reflecta o
puternică arta originală a acestor locuri minunate.
Un loc de cu un important impact în viața culturală a comunei Solonț este ocupat de eroii acesteia,
oameni ce s-au sacrificat în cele două războaie mondiale. În memoria acestora cu sprijinul preoților și
al școlilor din comună, sunt organizate serbări la monumentele ridicate în cinstea lor în diferite zile ale
anului calendaristic. Un alt prilej de bucurie și sărbătoare pentru săteni îl reprezintă hramul satului,
ținut separat în fiecare parohie.
În comuna Solonț, se organizează serbări și sărbători, conform tradiției moștenite de la străbuni.
Majoritatea acestor sărbători sunt asemănătoare cu cele din satele de pe Valea Tazlăului, a Bistriței și
a Siretului și se realizează cu ocazia evenimentelor locale sau de familie19.

17

Sursa: https://portalgis.serviciisociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674addca36d6f2ff703
18
Sursa: buget localal comunei Solonţ
19
Sursa: https://comunasolont.ro/pagina/obiceiuri-si-folclor-1429869540
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Aceste evenimente evidențiază afirmații culturale și artistice, tradiții pe care le păstrează ca pe valori
scumpe ale folclorului local (acte de viața culturală ce se desfășoară mereu între locuitorii satelor și
nu numai).
La viața culturală şi artistică a comunei Solonţ participă inclusiv Asociația folclorică „Florile din
Cucuieţi”, implicată în organizarea unei serbări câmpenești tradiționale cunoscută sub numele de
„Nedeia de la Padurareni”, organizată în cătunul Pădurăreni, pe un platou pe care, cu multi ani în
urmă, a existat și a funcționat o făbricuță de caramidă.
Comuna dispune de un cămin cultural şi 3 (trei) biblioteci (din care una are regim public) numărul de
cititori activi a scăzut cu aprox. 37% față de anul 2011, numărul mediu al volumelor eliberate pe cititor
s-a diminuat fata de anul 2011 cu un procent de 58%20.
Figura 13: Variația numărului de volume eliberate în comuna Solonț

2104

2011

1894

2012

1890

2013

1958

2014

2000

2015

905

1140

2016

2017

770

876

2018

2019

Sursa: INS - ART108A - Volume eliberate pe județe și localități

Un punct de atracție pentru comunitate sunt bisericile comunei şi anume21:
Ϡ

Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

20
21

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Solonţ - construită în anul 1767 de către
Iordache Pruncul. În anul 1850, prin contribuția domniței Elena Sturza biserica a fost reparată
şi împodobită cu odăjdii şi obiecte bisericești;
Biserica Cuvioasa Paraschiva din satul Sărata - construită în anul 1888;
Biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae”
Biserica nouă din satul Cucuieţi - poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi datează
începând cu anul 1936;
Biserica de lemn Sfinții Voievozi din satul Cucuieți - datează în hrisoavele vremii din anul 1749
– fiind declarată monument istoric.

Sursa: INS - date prelucrate: ART101B, ART107A, ART108A
Sursa: https://comunasolont.ro/pagina/cultura
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6.

Capacitate administrativă și
mediul asociativ

6.1 Capacitate administrativă
Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de controversată, fiecare
parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă parte. Dacă așteptările
cetățenilor sunt legate de transparență și eficiența serviciilor publice, așteptările aparatului
administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața comunității.
Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al
aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce și îl
controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii,
reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau
străine, precum și în justiție. Principalele atribuții ale primarului, viceprimarului și secretarului sunt
prezentate în art. 155 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ. Organigrama aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Solonţ cuprinde
următoarele compartimente, direcții şi servicii:
Figura 14: Organigrama aparatului de specialitate al Primarului

Sursa: HCL 43/30.09.2014

Din structura de mai sus se poate observa că Aparatul de Specialitate al Primarului este bine structurat
şi defalcat în compartimente şi responsabilități. Comuna Solonţ dispune de pagină web proprie prin
intermediul căreia se oferă un set de informații utile cetățenilor.
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6.2 Mediu asociativ inclusiv asocieri regionale
Mediul asociativ
În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează ca fiind înregistrate în comuna Solonț, cu statut activ:
Ϡ

Ϡ

O asociație pentru respectarea declarației universale a drepturilor omului - O.N.U. 1948 (având
drept scop apărarea drepturilor omului, abuzuri şi anticorupție, umanitar social, relații
internaționale, culte şi religii),
O fundație - Fundația Umanitara „Nursing Home Mission Elim” (având drept scop practicarea
acțiunilor cu caracter umanitar, social si educativ pentru bătrânii lipsiți de resurse financiare,
precum şi sprijinirea familiilor nevoiașe).

Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a comunei, prin proiectele pe care le
derulează în vederea susținerii comunității locale.

Asocieri regionale
Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta proiecte
care acoperă o regiunea mai largă, inclusiv comuna Solonţ.
Comuna Solonţ face parte din:
Ϡ

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Ulmus Montana” – constituit în contextul abordării
LEADER pentru valorificarea potențialului din spațiul rural și care acoperă 12 localități din
județul Bacău.

Ϡ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – ADIB, constituită cu scopul
reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competență a unităților
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții
publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după
caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a
Serviciului.
o

Ϡ

Asociația are în componență 89 de membrii, din care Consiliul Județean Bacău,
Municipiile Bacău și Moinești, orașele Buhuși, Dărmănești, Slănic Moldova și Tg. Ocna
și 82 de comune.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare – din fac parte toate
unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bacău.

Asociațiile doresc să își îndeplinească misiunea prin inițierea, promovarea și implementarea de proiecte
de mică și mare anvergură de care să beneficieze toți locuitorii comunei. În realizarea scopului său,
asociația promovează unitatea comunității, asumarea responsabilității sociale și individuale,
preocuparea față de mediu și cooperarea cu autoritățile publice în vederea dezvoltării și creșterii
nivelului de bunăstare a comunității.
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6.4 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă
În ceea ce privește proiectele cu finanțate nerambursabilă, investițiile publice derulate de comuna
Solonţ au vizat modernizarea infrastructurii de bază (drumuri) și modernizarea infrastructurii
educaționale:
Tabel 19: Proiectele derulare de comuna Solonţ cu finanțare nerambursabilă
Nr.
crt.

Denumire obiectiv investiții

Alocații de la
bugetul de stat (lei)

Sursa de
finanțare

1

Modernizare DC 183 și drumuri locale comuna Solonț, jud.
Bacău

4.955.231,00

PNDL II 2017
– 2020

2

Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în
comuna Solonț, județul Bacău

2.157.532,24

PNDL II 2017
– 2020

3

Modernizare drumuri comunale DC183 și DC 183A SolonțSărata-Cucuieți, L=5,7 km, comuna Solonț, județul Bacău

6.777.573,21

PNDL I 2015
– 2019

4

Pod metalic și punți pietonale comuna Solonț, județul
1.824.000,00
PNDL 2014
Bacău
Sursa: https://www.mlpda.ro/pages/obiectiveinvestitiipndl
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Analiza S.W.O.T.
Puncte tari

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Puncte slabe

Amplasare în apropierea municipiul Moinești
la doar 18 km;
Prezența resurselor naturale importante
zăcăminte de petrol și gaze naturale și
zăcăminte de potasiu;
Varietate de relief și specii variate de floră și
faună;
Prezența pădurilor și existența unui fond de
vânătoare;
Existența rețelei electrice, de iluminat public
şi a celei de alimentare cu gaz;
Rețea locală de drumuri reabilitate;
Sistem implementat de colectare selectivă a
deșeurilor;
Existența școlilor pe teritoriul comunei cu
regim primar și gimnazial, inclusiv grădinițe;
Orientare către păstrarea tradițiilor și
obiceiurilor ocale;
Apartenența la asociații de dezvoltare.

▪

Dealuri afectate de eroziuni de suprafață, de
adâncime și de alunecări de teren;

▪

Populație îmbătrânită;

▪

Părăsirea comunei de către tineri;

▪

Rata șomajului mai mare decât media la
nivel județean;

▪

Creșterea suprafețelor
neexploatate;

▪

Lipsa infrastructurii turistice;

▪

Probleme privind gradul ridicat de sărăcie
pentru o parte a populației;

▪

Lipsa rețelei de apă potabilă şi canalizare la
nivelul întregii comune;

▪

Poluarea solului;

▪

Depozitarea necontrolată a deșeurilor
menajere, pe terenuri private și pe terenuri
aflate în administrarea UAT;

▪

Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii
(transport, mediu și socială);
Accesibilitate scăzută pe căi rutiere și ferate;
Grad redus de participare civică;
Lipsa dotărilor pentru agrement și sport;
Lipsa spațiilor de joacă pentru copii;
Utilizarea pe o scară relativ mică a
tehnologiilor avansate;

▪
▪
▪
▪
▪

agricole

lăsate

▪

Surse de finanțare insuficiente și capacitate
limitată de atragere a finanțărilor
nerambursabile.

▪

Număr redus de resursă umană calificată
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Oportunități
▪

▪

Amenințări

Valorificarea și dezvoltarea relațiilor de ▪
parteneriat
în
vederea
îmbunătățirii
infrastructurii rețelelor de utilități și transport ▪
public;
Creșterea atractivității comunei pentru ▪
locuire;

▪

Valorificarea resurselor naturale în scop
turistice;

▪

Promovarea
obiceiurilor
populare
și
valorificarea acestora pentru dezvoltarea
turismului;

▪

Măsuri propuse în cadrul PATJ Bacău care
vizează comuna Solonț;

▪

Oportunități de finanțare
structurale nerambursabile;

▪

Implicarea ONG-urilor în probleme de mediu,
organizarea de acțiuni de divertisment,
activități din domeniul socio-cultural etc;

▪

Susținerea măsurilor de protecție a mediului

▪

Valorificarea resursei umane apte de munca
(din total populaţie, 2.364 persoane au vârste
cuprinse între 18 – 64 de ani);

▪

Disponibilitatea forței de muncă
(re)calificare şi dezvoltarea abilităților

▪

Potențial de dezvoltare/investiţii datorat
existenței spațiilor pentru deschiderea mici
afaceri;

▪

Potențialul de dezvoltare a sectorului agricol
datorat calității bune a solurilor ceea ce poate
determina obținerea unor producții agricole
mari;

prin

▪

fonduri

pentru
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Migrarea forței de muncă calificată către
zonele urbane cât și către străinătate;
Degradarea ambientului şi creşterea
poluării;
Schimbările climatice ce duc la creșterea
riscului producerii de calamități;
Riscuri naturale privind producerea de
inundații, cutremure, alunecări de teren,
secetă, incendii de pădure.

PARTEA II
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Strategia de dezvoltare locală a
comunei Solonț

pentru perioada 2021 - 2027
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7.

Concluziile analizei situației existente

Profilul comunei Solonț
Comuna Solonț este amplasată în partea de nord a județului Bacău, la o distanță de 40 km de
municipiul Bacău și de 18 km de municipiul Moinești.
Comuna deține importante resursele naturale: zăcăminte de petrol și gaze naturale şi zăcăminte de
potasiu.
În ultimii 10 ani, s-a înregistrat o continuă scădere a populației, ca urmare a fenomenului de
îmbătrânire și a sporului natural negativ dar și ca urmare a migrației interne din rural în urban.

Profilul economic
Comuna se caracterizează printr-un profil economic agricol, activitatea desfășurând-se numai în sector
particular, gospodării individuale, în sectorul producției vegetale.
Mediu de afaceri este foarte slab prezent în comună, prin aproximativ 10 întreprinderi active care au
generat în 2019 aproximativ 4 milioane lei cifra de afaceri, cea mai mare parte a cifrei de afaceri
(78,23%) provine din agricultură – cultivarea cerealelor și este generată de un singur agen economic.
Alte domenii de activitate prezente în comună sunt: comerț (11,84%), construcții (6.97%), servicii
(2,95%) și industrie (0,005%).
Activitatea agricolă este susținută de către Comis SA care are ca activitate principală cultivarea
cerealelor şi ocupă o pondere de peste 78 % din cifra de afaceri la nivel de comună.
Deși comuna este amplasată într-o zonă cu resurse naturale (ape sulfuroase), cu relief deluros înalt,
cu pante destul de accentuate cu valoare peisagistică, zonă în care se regăsește și un fond de
vânătoare, sectorul turimului nu este deloc dezvoltat.

Infrastructură și echipare teritorială
Comuna Solonț nu dispune de rețea de alimentare cu apă şi nici sistem de canalizare.
În cadrul PATJ BACAU (planului de amenajare a teritoriului județean Bacău) –2030 au fost prevăzute
o serie de acțiuni de dezvoltare ce vizează teritoriul comunei Solonț, precum amenajări pentru
combaterea alunecărilor de teren, reabilitare, modernizare drumuri comunale, realizare sistem de
alimentare cu apă şi apă uzată.
În comuna Solonț, numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare existând o creștere în anul
2018 cu aprox. 1,80 % față de anul 2011, astfel numărul locuințelor în proprietate privată a ajuns la
1.413.
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Rețeaua de drumuri comunale a fost parțial modernizată în ultimii ani, cu ajutorul finanțărilor
nerambursabile.

Mediu și infrastructura de mediu
Comuna dispune de rezerve modeste de ape potabile şi de o calitate modestă a lor, din cauza industriei
petroliere.
Primaria comunei Solonț desfășoară acțiuni de colectare a deșeurilor voluminoase, deșeuri de
echipamente electrice și electronice; deșeuri periculoase de uz menajer. Acțiunea de colectare se
desfășoară o dată pe an gratuit pentru toți locuitorii din satele comunei și este realizată către
operatorul Romprest. Comuna Solonț are implementat sistemul de colectare selectivă.

Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate
În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Solonț, acesta a înregistrat o evoluție
descrescătoare în perioada 2010 – 2018, numărul mediu de salariați s-a micșorat cu aproximativ 42
% în ultimii 10 ani.
Rețeaua sistemului educațional din comuna Solonț în anul 2019 acoperă nivelul de învățământ primar
și gimnazial. Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani.
În ceea ce privește infrastructură de sănătate publică, în comuna Solonț exista la nivelul anului 2019:
1 cabinet medical de familie, 1 cabinet stomatologic, 1 punct farmaceutic.
Numarul de medici la 1000 de locuitori este mult sub media natională.
În cadrul comunei conform hărţii serviciilor sociale necesare se constată ca ar trebui realizate în zonă:
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Centru de zi pentru persoanele vârstnice – pentru 40 de persoane vulnerabile;
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane
aflate în situaţie de dependenţă – pentru 50 de persoane vulnerabile;
Centru de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în nevoie – pentru 60 de
persoane vulnerabile.

Capacitate administrativă și mediul asociativ
Comuna face parte din doua asociații de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea utilităților
publice (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și salubrizare) și dintr-un Grup de Acțiune
Locală.
În ultimii ani, în comună au fost derulate proiecte pentru modernizarea infrastructurii de drumuri și
poduri, finanțate prin PNDL.
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8. Analiza măsurilor întreprinse în
perioada 2014 - 2020

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Solonţ pentru perioada 2013 – 2020 este
necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor implementării și
formularea de recomandări și lecții învățate. Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru
furnizarea dovezilor şi informaţiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce s‐a obţinut şi cum s‐a
obţinut, prin implementarea strategiei, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 –
2027.
În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, aceasta poate fi apreciată din punctul de vedere
al relevanței față de nevoile socio-economice identificate în analiza contextului anterior. Legătura
dintre nevoile inițiale la momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală și măsurile propuse, menite
să răspundă acelor nevoi, este evidentă, astfel încât se poate aprecia că logica de intervenție a
strategiei la nivelul comunei Solonţ a fost foarte relevantă. Totuși, strategia anterioară, deși a cuprins
intervenții propuse pentru atingerea indicatorilor, a fost deficitară în ceea ce privește definirea
indicatorilor de realizare adecvați pentru a putea oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute în
raport cu rezultatele așteptate.
Pentru analiza eficacității, respectiv a progresului înregistrat în realizarea obiectivelor propuse este
necesară o evaluare a modului în care măsurile de acțiune propuse în cadrul strategiei și-au atins
țintele stabilite. Evaluarea a fost îngreunată însă de lipsa unor indicatori de realizare sau de rezultat
pentru obiectivele stabilite, astfel încât analiza progresului s-a realizat greoi având lipsuri în funcție de
gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru fiecare obiectiv în parte.
Principala problemă întâmpinată în implementarea strategiei a fost legată de lipsa fondurilor, ceea ce
reprezintă o provocare și pentru perioada următoare, care trebuie abordată cel puțin prin prisma
creșterii capacității de atragere a finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltarea comunei. În măsura
în care se dovedesc a fi în continuare necesare pentru viziunea de dezvoltare ulterioară a comunei,
măsurile rămase neimplementate vor fi transpuse în strategia pentru perioada 2021 – 2027.
Evaluarea eficienței în implementarea strategiei este de asemenea îngreunată din lipsa unui sistem
de monitorizare adecvat și dificultatea de a compara indicatorii de rezultat cu indicatori propuși la
începutul perioadei de programare a strategiei, în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor.
În privința sustenabilității, respectiv a șanselor ca rezultatele atinse să fie păstrate sau dezvoltate în
viitor, este necesară o implicare pro-activă atât a administraţiei, cât și a locuitorilor, pentru utilizarea
în bune condiții a investițiilor realizate și pentru valorificarea acestora după principiile unui
management durabil.
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9.

Contextul european, național,
regional și județean

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a Uniunii
Europene (UE), în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme, în vederea
punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020.
Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel târziu22,
obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: Uniunea inovării,

Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe și
noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei.
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii
Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective/priorități investiționale:
Ϡ
Ϡ

Ϡ
Ϡ
Ϡ

O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și
inteligente;
O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără emisii și
reziliență, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și
albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a
adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor;
O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;
O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al
drepturilor sociale;
O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate
a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale,
sub forma programelor de finanțare, gestionate de autoritățile de management aferente, care vor
22 Obiectivele incluse în Strategia Europa 2020:

•
•
•
•
•

creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani care are
un loc de muncă;
investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare;
reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20 % a procentului
energiilor regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței energetice;
reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a procentului
diplomelor de învățământ superior;
reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea
socială.
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finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice
stabilite.
La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 – Anexa
D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, pe
marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile Europene post
2020.
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203023 include 17 obiective de
dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030:
Figura 15: Obiectivele de dezvoltare durabilă

Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

La nivel regional, ADR NORD EST a demarat procesul de elaborare a Programului Operațional
Regional 2021-2027, în prezent fiind elaborată versiunea din 16.04.2021.
Conform Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord Est 2021-2027 (POR NE)24, Regiunea
Nord Est își propune pentru anul 2030 următoarele elemente de ordin strategic:

Ϡ viziunea: regiunea NE va fi un spațiu competitiv, durabil, rezilient şi incluziv, unde îți
vei dori să locuiești, să lucrezi şi să investești!
Ϡ obiectivul general: derularea in regiune a unei dezvoltări echilibrate bazate pe un
proces de creștere economică inteligent, durabil şi incluziv, care să conducă la
creșterea calităţii vieții şi reducerea decalajelor de dezvoltare intra şi inter regionale.
Pentru atingerea obiectivului general, sunt avute în vedere 6 obiective strategice și 7 priorități:

23 Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința din
9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018
24
Sursa: www.inforegionordest.ro
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Tabel 20: Obiective strategice și priorități definite în cadrul POR Nord Est pentru perioada 2021 – 2027
Obiectiv strategic
Priorități
1. Îmbunătăţirea competitivității regionale prin creșterea Prioritatea 1 - Nord-Est - O regiune
productivității în domenii cu potențial de creștere si specializare mai competitivă, mai inovativă
inteligenta, prin stimularea capacitaților de inovare şi cercetare Prioritatea 2 - Nord-Est - O regiune
şi promovarea utilizării tehnologiilor avansate şi a serviciilor mai digitalizată
tehnologiei informației şi comunicațiilor
2. Protejarea mediului şi optimizarea utilizării resurselor prin Prioritatea 3 - Nord-Est – O regiune
promovarea eficientei energetice, infrastructurii verzi si durabilă, mai prietenoasă cu mediul
reducerea emisiilor de carbon in mediul urban
Prioritatea 4 - Nord-Est – O regiune cu
o mobilitate urbana mai durabila;
3. Creșterea accesibilității, conectivității şi siguranței prin Prioritatea 5 - Nord-Est – O regiune
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne si mai accesibilă
durabile
4. Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, Prioritatea 6 - Nord-Est – O regiune
corelat cu cerințele pieței muncii prin dezvoltarea unei educată
infrastructuri educaționale moderne
5. Sprijinirea dezvoltării locale integrate prin valorificarea şi Prioritatea 7 - Nord-Est – O regiune
promovarea potențialului local existent
mai atractivă
6. Dezvoltarea capacităţii administrative pentru managementul si Prioritatea 8 - Asistență tehnică
controlul POR la nivel regional

Sursa: https://www.adrnordest.ro/storage/2021/04/POR-NE-2021-2027-draft-2-aprilie-2021.pdf

La nivel județean, nu a fost încă definitivată Strategia de dezvoltare a județului Bacău pentru
perioada 2021-2027. Actuala strategie de dezvoltare aprobată în anul 2017, având ca orizont de
timp anul 2021, aduce imaginea dezvoltării județului prin intervenții ale sectorului public și privat în
scopul creșterii vitalității economico-sociale a unităților teritorial administrative urbane și rurale prin
trei direcții sectoriale, coroborate cu implicațiile lor spațiale: Economia, Societatea și Mediul.
Notă: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie de strategii
sectoriale sau regionale, se recomandă actualizarea semestrială a Strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei
Solonț, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii.

În elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Solonț au fost luate în considerare aceste obiective
pentru a păstra coerența măsurilor luate și compatibilitatea cu cele care se referă la nivelul
administrativ și teritorial superior.
La nivel județean, se află în implementare o serie de strategii sectoriale, ale căror propuneri au fost
luate în considerare în alcătuirea portofoliului de proiecte până în 2027:
Tabel 21: Documente strategice sectoriale aplicabile județului Bacău
Perioada aferentă
Document strategic
documentului strategic
Plan de menținere a calității aerului în județul Bacău
2017 - 2022
Planul Județean de gestionare a deșeurilor
2020 – 2025
Planul de amenajare a teritoriului județean Bacău
2021 – 2027
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău
2009 - 2021
Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare
2021 – 2027
Inteligentă RIS3 Nord Est
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10.1 Demersul de elaborare a conceptului de dezvoltare strategică
Planificarea strategică este un instrument de management utilizat în cadrul administrației publice care
are ca scop direcționarea resurselor umane, materiale şi financiare, disponibile sau preconizate a fi
disponibile la nivelul unei instituții publice în vederea atingerii unor obiective strategice, respectiv a
unor rezultate specifice. În cazul unei autorități a administrației publice locale de tipul unei primării,
acest instrument contribuie la fundamentarea şi prioritizarea inițiativelor de politici publice ale acesteia
pe termen mediu.
În ceea ce privește comuna Solonț, acest proces a fost inițiat și derulat într-o manieră transparentă,
fiind deschis spre consultare întregii comunități aflate pe teritoriul acesteia. În acest demers,
principalul scop al planificării strategice a fost de a identifica și stabili o orientare practică a activităților
și inițiativelor viitoare ale administrației publice locale în sensul atingerii unui nivel de dezvoltarea
socio-economică durabilă și sustenabilă a comunității comunei, corespunzătoare tendințelor și situației
socio-economice actuale.
Principalul produs al unui proces de planificare strategică este reprezentat în acest caz de strategia
de dezvoltare a comunei. Strategia are ca principal reper un concept strategic care constă într-o
înlănțuire logică a inițiativelor viitoare ale primăriei, conform obiectivelor propuse. Pentru a avea
succes, aceste obiective necesită implicarea și a altor actori de la nivelul comunei cum ar fi agenții
economici, alte instituții publice, mediul asociativ sau chiar cetățenii comunei.
Conceptul strategic al comunei Solonț are trei niveluri de generalitate:

Un prim nivel este reprezentat de obiectivul general al strategiei. Aceasta corespunde viziunii de
dezvoltare care are rolul unui reper pentru orientarea efortului de atingere a obiectivelor strategice,
respectiv a intervențiilor sau măsurilor corespunzătoare inițiate.

Al doilea nivel este reprezentat de direcțiile strategice și de obiectivele de dezvoltare comune.
Acestea sunt modalități de operaționalizare a obiectivului general, prin identificarea acelor domenii
sau arii de acțiune în care vor fi derulate intervențiile și măsurile prevăzute în strategie.
Direcțiilor strategice, care contribuie în mod direct la atingerea obiectivului general, le sunt asociate
două obiective de dezvoltare comune care au rolul de a potența și de a condiționa direcțiile de
dezvoltare propuse. Atingerea obiectivelor de dezvoltare comune presupune obținerea unor rezultate
al căror impact este important pentru îndeplinirea direcțiilor strategice de dezvoltare, respectiv a
obiectivului general.

Al treilea nivel este cel al intervențiilor și măsurilor. Acestea sunt reprezentate de proiecte/acțiuni
concrete care vizează obținerea unor rezultate măsurabile, care vor soluționa problemele dintr-un
anumit domeniu. În această categorie pot intra atât inițiative de reglementare cum sunt proiecte,
planuri, hotărâri ale primarului sau ale consiliului local, dar și alte inițiative de tipul subcontractărilor
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sau parteneriatelor public-privat a căror realizare va conduce la atingerea obiectivului vizat și la
dezvoltarea domeniilor strategice de acțiune.
Figura 16: Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare strategică

Sursa: prelucrarea consultantului

Conceptul strategic poate servi ca instrument de prioritizare a acțiunilor autorităților administrației
publice.
În analiza contextului actual, au fost identificate la nivelul comunei o serie de probleme din domenii
variate: demografic, social, economic sau de mediu. Aceste probleme nu pot fi însă rezolvate toate în
același timp din cauza caracterului limitat al resurselor materiale, umane și financiare.
Conceptul strategic, prin legătura pe care o propune între obiectivul general, direcțiile strategice,
obiectivele de dezvoltare comune și intervențiile și măsurile corespunzătoare, oferă posibilitatea de a
ordona aceste activități și de a le etapiza, astfel încât să fie posibil la sfârșit, evaluarea unui progres
către o îmbunătățire reală a situației comunității.
Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice, ținând seama de obiectivele strategice cu
caracter orizontal, care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia de dezvoltare se
încurajează respectarea egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental, o valoare comună
a Uniunii Europene. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă
constituie premise pentru dezvoltarea comunității și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale
au la bază valori ca toleranța și egalitatea.
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10.2 Viziune strategică
În procesul de stabilire a direcțiilor și obiectivelor strategiei, precum și a intervențiilor și măsurilor
corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse.
Printre acestea, se numără în primul rând, datele și informațiile privind starea actuală a comunei din
punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie la
crearea profilului general al comunei, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de infrastructură
existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul comunei, fie
că acestea aparțin administrației publice, fie sectorului privat. Proiectele care aparțin administrației
publice (la nivelul comunei, dar și la nivel județean prin PATJ) şi care s-au dovedit fezabile și
consistente în raport cu obiectivele strategice, a fost luate în considerare pentru continuarea
implementării. De asemenea, pentru proiectele ce nu au justificat cheltuielile alocate, a fost luată în
considerare fie modificarea lor substanțială, fie sistarea cu costuri minime.

În al treilea rând au fost luate în considerare preferințele cetățenilor, respectiv ai celor potențial
afectați de măsurile inițiate de primărie, în cadrul unui amplu proces de consultare publică
derulat în cadrul comunității comunei Solonț. Printre aceștia se numără locuitorii comunei, dar
și reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor instituții publice care funcționează pe raza
comunei.
Obiectivul general propus, conceptul strategic, care sintetizează viziunea de dezvoltare a
comunei Solonț este următorul:

Comuna Solonț - un cămin primitor pentru locuitorii săi actuali și viitori și o sursă de
oportunități pentru potențiali investitori
Figura 17: Viziunea strategică a strategiei de dezvoltare locală a Comunei Solonț

Sursa: prelucrarea consultantului
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10.3 Direcții strategice și obiective de dezvoltare comune
Pentru ca viziunea propusă să fie transformată în realitate, sunt urmărite în principal două „direcții
strategice”, cărora le sunt asociate două „obiective de dezvoltare comune”, transpuse în
practică printr-o serie de „măsuri și intervenții”. Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare
comune, pe lângă urmărirea propriilor ținte, trebuie să susțină atingerea obiectivului general. Pentru
implementarea direcțiilor și obiectivelor au fost identificate o serie de măsuri concrete de acțiune care
vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare durabilă a Comunei Solonț.
Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmărite sunt:
Ϡ DS1 Asigurarea condițiilor pentru creșterea calității condițiilor de viață pentru cetățenii comunei
Ϡ DS2 Susținerea dezvoltării economice durabile și a antreprenoriatului
Ϡ ODC3 Modernizarea serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Ϡ ODC4 Dezvoltare durabilă a teritoriului.
Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmăresc în egală măsură progresul socio –
economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială a teritoriului administrativ al comunei.

Figura 18: Schema conceptului de dezvoltare durabilă a Comunei Solonț

Sursa: prelucrarea consultantului
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11. Soluții de dezvoltare durabilă
DS1 Asigurarea condițiilor pentru creșterea calității condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
Stabilirea acestei direcții strategice se bazează pe constatările privind evoluția demografică a
comunei Solonț. Aceasta, la fel ca alte comune cu un profil asemănător, se confruntă cu un proces
constant de îmbătrânire care are mai multe cauze. Pe lângă raportul negativ între numărul de
nou născuți și decese, un motiv important este reprezentat de migrația forței de muncă din
această comună, fie către mediul urban din zonă (de ex. municipiul Moinești), fie în străinătate.
Din analiza realizată reiese faptul că, în ciuda acestui proces de depopulare constantă a comunei,
numărul de locuințe a crescut, chiar dacă nu spectaculos, dar într-un ritm constant pe parcursul
ultimilor ani. Acest lucru indică faptul că există un interes potențial din partea locuitorilor, poate
mai ales din partea celor care au plecat, dar care au păstrat legături cu comuna (prin intermediul
rudelor apropiate rămase în localitate), de a-și asigura pe viitor un trai în comună. Această direcție
strategică, dar și celelalte propuse sunt concepute în vederea încurajării acestei potențiale
tendințe care ar putea sprijini revigorarea socio-economică a comunei.
Această direcție strategică vizează domenii diverse precum: servicii publice de utilități, mobilitate
urbană, regenerare urbană, educație și sănătate, dar și asistență socială,
În această direcție sunt propuse intervenții ale administrației publice locale, legate de creșterea
calității vieții, atât pentru actualii locuitori, cât și în vederea facilitării revenirii în comună a celor
care au migrat din motive economice. Intervențiile și măsurile indicative sunt grupate în
următoarele axe prioritare:

1.1 Accelerarea dezvoltării infrastructurii edilitare, iluminatului public și a accesului la internet:
Această axă prioritară se referă la unul dintre cele mai importante aspecte care pot influența
calitatea vieții în comună. Acesta constă în asigurarea unei calități și acoperiri crescute a
infrastructurii edilitare (alimentare apă, canalizare), iluminatul public, dar și la dezvoltarea și
extinderea accesului la internet:
Ϡ

Ϡ
Ϡ
Ϡ

Demararea lucrărilor de înființare a rețelei de alimentare cu apă, precum şi a rețelei de
canalizare (Realizare stație de epurare; stație tratare, rețea de canalizare; rețea de
alimentare cu apă stații de pompare apă uzată pentru aglomerarea Solonț: Solonț, Sărata
si Cucuieți);
Extindere rețea distribuție gaze naturale;
Modernizarea si continuarea lucrărilor privind extinderea iluminatului public la nivelul
întregii comune
Facilitarea dezvoltării și extinderea accesului la internet la nivelul întregii comune.
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1.2 Îmbunătățirea mobilității în comună și îmbunătățirea conectivității cu cele mai apropiate orașe
din zonă: pentru asigurarea unei bune conexiuni atât cu drumurile județene care urmează a fi
reabilitate, cât și pentru facilitarea transportului public, acces la a zonelor urbane cu concentrare
mare de locuri de muncă, existente și planificate. Asigurarea unei mobilități crescute contribuie
la creșterea numărului celor care vor prefera să facă naveta în orașele din zonă, concomitent cu
profitarea de calitatea ridicată a condițiilor de viață, la prețuri mai mici față de cele de la oraș.
Această măsură este esențială pentru a asigura o creștere a atractivității comunei din punct de
vedere al condițiilor de locuire:
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri comunale, amenajarea trotuarelor, amenajarea
peisagistică a intersecțiilor, înființarea de spații cu destinația de parcare;
Diversificarea și eficientizarea transportului public în comun;
Îmbunătățirea transportului în comun prin reamenajarea stațiilor, în special pe ruta care
leagă comuna de orașele/municipiile din jur.

1.3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, sociale și de sănătate.
Infrastructura educațională, socială și de sănătate reprezintă un alt factor de influență asupra
condițiilor de viață ale locuitorilor de la nivelul comunei. Pentru îmbunătățirea acestora este
necesară inițierea unui proces susținut de modernizare a condițiilor materiale în care se derulează
procesul de învățământ, dar și a celor de sănătate sau asistență socială.
Ϡ

Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Modernizare, reabilitare a clădirilor și corpurilor de clădiri ale unităților școlare, dotare cu
materiale și echipamente, inclusiv pentru adaptarea la învățământul la distanţă ca
modalitate alternativă sau complementară de a face educație;
Asigurarea de microbuze școlare;
Înființarea unei policlinici medicale;
Creșterea numărului de cadre medicale la 1000 de locuitori;
Centru de zi pentru persoanele vârstnice;
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități,
persoane aflate în situaţie de dependență;
Centru de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în nevoie.

1.4 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și creșterea ofertei de petrecere a timpului liber –
inițierea de investiții destinate amenajării necesare transformării unor locuri din vecinătatea
comunei care ar putea deveni destinații de agrement atât pentru locuitorii comunei, cât și pentru
cei din alte localități apropiate; organizarea de evenimente culturale periodice.
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Creare zone de agrement;
Organizarea periodică de manifestări şi evenimente culturale;
Parteneriate de impact cultural între administrația locală şi organizațiile culturale;
Organizarea de cursuri în diverse domenii: muzică, dans, artă grafică, artă decorativă.
Pagina 52

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027

DS2 Susținerea dezvoltării economice durabile și a antreprenoriatului
Direcția strategică se referă la o serie de inițiative care vizează adaptarea dezvoltării economice
a comunei la oportunitățile generate de apropierea de municipiul Moinești, dar și de alte unități
administrativ teritoriale din zonă care reprezintă destinații de muncă pentru locuitorii comunei.
Această inițiativă are rolul de a facilita dezvoltarea activității economice din comună prin
identificarea potențialului de acordare de facilități unor potențiali investitori sau agenți economici
care ar putea iniția afaceri în comună. În trecut comuna a fost cunoscută pentru exploatările de
petrol din zonă fapt care a constituit o perioadă principalul tip de activitate economică. Aceasta
cu timpul s-a diminuat constat, astfel încât în prezent dezvoltarea economică presupune
identificarea de noi domenii de activitate cu potențial de creștere.
Unul dintre aceste domenii este cel al turismului. Obiectivele turistice la care se poate avea acces
din comună sunt diverse și sunt reprezentate atât de monumente istorice (Biserica ”Sfinții
Voievozi”), dar și de potențialul de exploatare în scopuri turistice a resursele de apă sulfuroasă
existente pe teritoriul comunei (satul Sărata). Un alt domeniu, care s-ar putea dezvolta ca efect
al revigorării economice a comunei este cel al construcțiilor. După cum se observă, în cadrul
analizei realizate se constată existența unui trend ascendent al construcției de locuințe. Chiar
dacă în acest moment acest ritm nu este unul susținut, preconizăm că acest domeniu ar putea
cunoaște o dezvoltare în următoarea perioadă. Evoluția pozitivă și pe viitor a acestei tendințe
depinde de capacitatea comunei de a răspunde prin serviciile pe care le furnizează, respectiv prin
capacitatea de a contribui la creșterea calității vieții, unei posibile revigorări a comunei.
În afară de încurajarea acestei tendințe, alte măsuri se referă la activitățile economice deja
existente la nivelul comunei (agricultura, antreprenoriat în domeniul agroalimentar). Intervențiile
și măsurile indicative sunt grupate în următoarele axe prioritare:

2.1 Încurajarea turismului la nivelul comunei - promovarea activă a zonelor de interes turistic (de
ex. Biserica ”Sfinții Voievozi” sau posibila valorificare a apelor sulfuroase din zonă) dar și a
activităților culturale specifice zonei (de ex. evenimentul cultural „Nedeia de la Pădurăreni”) sau
sportive (de ex. vânatul sportiv).
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Sprijinirea evenimentelor tradiționale reprezentative pentru comuna;
Promovarea comunei prin instrumente de informare a opiniei publice şi internet;
Dezvoltarea agroturismului prin acordarea de facilități fiscale pentru agenții economici din
domeniul turismului rural

2.2 Încurajarea antreprenorilor locali în domeniul agroalimentar și zootehnic: implementarea de
măsuri de sprijin pentru micii producători locali: promovarea produselor locale, încurajarea
asocierii, sprijin pentru accesarea de fonduri pentru agricultură, informare pentru accesarea
schemelor de finanțare destinate grupurilor de producători agricoli, măsuri de susținere a
potențialilor investitori în domeniu.
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Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Sprijinirea și facilitarea dezvoltării zootehniei;
Încurajarea dezvoltării agriculturii ecologice și zootehniei (crearea de puncte de colectare
și prelucrare materii prime în agricultură);
Sprijinirea persoanelor care practică agricultura de subzistență pentru a se asocia în
grupuri de producători;
Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă;
Creare program de dezvoltarea a competențelor antreprenoriale, ale tinerilor care vor săși deschidă o afacere în domeniul agricol;
Inițiative privind sprijinul pentru accesarea de fonduri pentru agricultură, informare pentru
accesarea schemelor de finanțare destinate grupurilor de producători agricoli;
Centru de dezvoltare a abilităților pentru vânzarea și marketingul produselor agricole;

2.3 Încurajarea dezvoltării mediului de afaceri – măsuri de sprijinire a agenții economici care
derulează activități specifice în zonă sau care doresc realizarea de investiții pe plan local. Această
măsură are un caracter transversal și se referă la intenția de a identifica și promova acele
elemente care ar putea contribui la dezvoltarea economică a comunei, respectiv atragerea de
investitori. Printre aceste măsuri se referă și cele care încurajează dezvoltarea construcțiilor, ca
efect al unei posibile revigorări economice a zonei, respectiv o creștere a locuitorilor acesteia. Alte
măsuri pot viza fiecare dintre domeniile menționate în celelalte două axe prioritare anterioare.
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Sprijin pentru investiții în activități de producție și servicii;
Sprijin pentru realizarea de investiții pentru activități de cercetare, inovare, dezvoltare;
Continuarea dezvoltării infrastructurii necesare creșterii cererii de servicii turistice care
includ vizitarea obiectivelor din zonă;
Atragerea de noi investitori în comună prin acordarea de facilități fiscale, teren, etc.

ODC3 Modernizarea serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Scăderea constantă din ultimii ani a populației comunei a condus și la o diminuare a calității și
eficienței serviciilor publice furnizate cetățenilor comunei. Pentru a pondera evoluția procesului
de depopulare și îmbătrânire, dar și pentru a facilita reașezarea pe un trend ascendent a evoluției
numărului de locuitori este necesară, pe lângă măsurile de revigorare economică, și dezvoltarea
unor inițiative care să conducă la îmbunătățirea calității, dar și mărirea ariei de distribuție a
serviciilor publice furnizate sau gestionate de administrația publică locală. În acest fel, nevoile
cetățenilor actuali ai comunei, dar și așteptările celor viitori, privind calitatea și eficiența serviciilor
publice să fie satisfăcute. În această categorie de intervenții pot fi situate cele legate de
eficientizarea serviciilor de tip administrativ, cu potențial de a crește atractivitatea comunei pentru
locuitorii săi: modalitatea de plată a taxelor, emiterea de certificate, aprobări sau facilitarea
participării cetățenilor la actul guvernării locale, reorganizarea sau restructurarea serviciilor
publice etc.
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Luând în considerare toate aceste elemente, cel de-al treilea obiectiv strategic, cu caracter
transversal, se referă la dezvoltarea calității serviciilor publice existente. În ciuda existenței unor
probleme de dezvoltare consistente de la nivelul comunei (procesul de îmbătrânire, scăderea
forței de muncă, reducerea numărului de locuitori, oportunități de afaceri reduse etc.), inițiativele
care corespund acestui obiectiv au un potențial de a crește atractivitatea comunei. La nivel
administrativ printre măsurile corespunzătoare acestui obiectiv s-ar putea număra și cele care au
ca scop reducerea cheltuielilor cu furnizarea diverselor servicii administrative. În acest sens,
anterior unui proces de digitalizare, la nivelul primăriei ar putea fi inițiat un proces de simplificare
a procedurilor interne administrative, astfel încât sumele economisite sau noile resurse financiare
provenite din impozitele colectate la bugetul local să poată fi utilizate în scopul acoperirii
contribuției la bugetul proiectelor finanțate din fonduri europene.
Rezultatele obținute ca urmare a atingerii acestui obiectiv sunt legate și se înscriu mai ales în
direcția strategică 1 aferentă creșterii calității condițiilor de viață pentru cetățenii comunei.
Intervențiile și măsurile indicative sunt grupate în următoarele axe prioritare:

3.1. Digitalizarea serviciilor administrative – inițierea unui proces de simplificare a procedurilor
interne de la nivelul primăriei, corespunzătoare furnizării unor servicii administrative specifice (de
ex. acordarea de certificate de construcție, plata taxelor etc.), introducerea unui sistem electronic
de management al documentelor la nivelul instituției primăriei; digitalizarea serviciilor publice:
demararea
unui
proces
de
identificare
a
serviciilor
publice
care
pot
fi
furnizate/gestionate/îmbunătățite cu ajutorul noilor tehnologii, digitalizarea plății taxelor, a
emiterii diverselor tipuri de certificate sau în comunicarea cu cetățenii etc.
Conceptul de „smart village” va fi un concept transversal integrat la nivelul tuturor obiectivelor
strategice, urmărind, mai mult decât digitalizarea serviciilor publice, o abordare holistică asupra
modului în care dezvoltarea comunei se conturează, integrând într-o manieră ”smart” intervențiile
propuse în obiectivele strategice.
Implementarea de măsuri pentru reducerea birocrației la nivelul serviciilor administrative locale;
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Digitalizarea serviciilor administrative prin utilizarea extinsă a comunicării cu cetățenii prin
intermediul internetului (eliberare de avize, acorduri și autorizații online, etc);
Digitalizarea completă a sistemului de transmitere a documentelor în cadrul primăriei;
Digitalizarea sistemului de plăți taxe și impozite;
Arhivă electronică: eficientizare, ordonare, dezvoltare;

3.2. Creșterea capacității administrative – Creșterea capacității în cadrul primăriei de inițiere și
implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale sau al celor finanțate din alte surse
bugetare, prin îmbunătățirea competențelor personalului primăriei prin participarea la cursuri de
formare relevante. Acest gen de măsuri ar putea fi foarte importante deoarece asigură calitatea
pregătirii resurselor umane necesare implementării intervențiilor propuse în cadrul acestei
strategii. De menționat este faptul că, până în acest moment principalele surse de finanțare au
fost reprezentate de programul PNDL. Față de proiectele de infrastructură locală finanțate până
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în prezent, se impune diversificarea acestor surse de finanțare în vedere continuării derulării de
astfel de proiecte și în direcțiile propuse de măsurile prezentate în această strategie, dar și în
vederea creșterii cooperării la nivel inter-instituțional pentru implementarea în comun a unor
proiecte capabile să rezolve probleme identificate pe un teritoriu mai amplu decât cel al comunei
Solonț.
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Perfecționarea cunoștințelor personalului propriu pentru accesarea fondurilor europene;
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienței serviciilor publice prin crearea unui sistem integrat cu
simplificarea procedurilor din cadrul primăriei;
Organizarea de schimburi de experiență cu autorități locale din România sau Uniunea
Europeană
Implementarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a Instituțiilor Publice)/ISO 9001:2015
/ EFQM

3.3. Creșterea participării cetățenilor comunei la guvernanța locală – inițierea unui proiect pilot
de bugetare participativă și/sau identificarea de soluții de dezvoltare locală, adoptarea unei
abordări pro-active în procesul de consultare publică, implicarea cetățenilor în guvernanța locală
(de ex. dezvoltarea de activități periodice de colectarea de sesizări venite din partea cetățenilor
privind problemele din comună și comunicarea răspunsurilor etc.).
Ϡ
Ϡ

Introducere sistem buget participativ
Introducere sistem consultare populație pe problemele comunei (online)

ODC4. Dezvoltare durabilă a teritoriului
Acest obiectiv corespunde inițierii unor măsuri care pot conduce la dezvoltarea unei economii
verzi, dar și la o îmbunătățire a furnizării serviciilor către cetățeni. Chiar dacă toate celelalte măsuri
propuse se înscriu în direcția unei dezvoltări durabile și sustenabile, acest obiectiv le cuprinde și
pe cele care au fost considerate în mod special ca fiind corespunzătoare unei abordări durabile și
sustenabile a procesului de dezvoltare teritorială a comunei.
Măsurile propuse se referă la introducerea unor măsuri specifice unui „smart village”, cum ar fi
dezvoltarea unui câmp de panouri fotovoltaice, sau inițiativele de reducere a riscului de alunecări
de teren și inundațiilor. Deși acestea din urmă nu fac parte explicită din categoria măsurilor
specifice dezvoltării durabile, am ales asocierea cu obiectivul dezvoltării durabile datorită
importanței și impactului pe care l-ar putea avea asupra dezvoltării teritoriale în general, respectiv
a tuturor celorlalte măsuri propuse în cadrul acestei strategii.
Intervențiile și măsurile indicative sunt grupate în următoarele axe prioritare:

4.1 Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor – îmbunătățirea sistemului de
colectare selectivă a deșeurilor; monitorizarea calității serviciului de colectare a deșeurilor și
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eficientizarea furnizării acestuia la nivelul întregii comune; îmbunătățirea serviciilor de curățenie/
salubrizare de pe raza comunei:
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Campanie de informare/măsuri luate în vederea reducerii cantității de deșeuri depuse în
locurile neamenajate;
Achiziționare coșuri de gunoi colectare selectivă și instalare pe domeniul public;
Achiziționare lăzi de compost vegetal pentru reciclarea deșeurilor vegetale și distribuire în
fiecare gospodărie;
Îmbunătățirea serviciilor de curățenie/salubrizare de pe raza comunei.

4.2 Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei - promovarea soluțiilor verzi de
furnizare a energiei pentru locuințele particulare; utilizarea sistemelor de furnizare a energiei
neconvențională pentru clădirile publice;. dezvoltarea de soluții de producere a energiei
alternative (ex. utilizarea panourilor fotovoltaice):
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Implementarea de campanii pentru promovarea soluțiilor verzi de furnizare a energiei
pentru locuințele particulare;
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice;
Studiu de fezabilitate instalație producție biogaz/biomasă și înființare stații de producere
a energiei pe bază de biogaz și biomasă;
Dotarea cu echipamente care utilizează energii neconvenționale pentru producerea de
energie electrică/termică pe clădirile instituțiilor publice.

4.3 Măsuri de prevenire și gestionare a alunecărilor de teren și a inundațiilor – două dintre
problemele des întâlnite pe teritoriul comunei sunt reprezentate de alunecările de teren și
inundațiile. Măsurile propuse au ca scop reducerea riscului producerii acestor evenimente
nefavorabile, dar și asigurarea cadrului necesar gestionării situațiilor de urgență corespunzătoare.
Aceste măsuri au ca scop identificarea zonelor care reprezintă cel mai mare risc de alunecări de
teren și inundații, precum și dezvoltarea unor inițiative precum: împăduriri, inițierea de construcții
de protejare sau fixare a solului, îndiguiri etc.
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Amenajări pentru combaterea alunecărilor de teren;
Amenajări pentru combaterea inundaţiilor;
Împăduriri suprafețe.
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Figura 19: Structura conceptuală detaliată a dezvoltării strategice a comunei Solonț

Sursa: prelucrarea consultantului
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12. Lista de intervenții şi planul de acțiuni pentru
implementarea și monitorizarea strategiei
12.1 Lista de intervenții - Portofoliul de proiecte
Fixarea priorităților în planificarea alocării resurselor și a organizării măsurilor va ține cont de direcțiile de dezvoltare strategică și obiectivele
strategice stabilite în această strategie. Pentru prioritizarea proiectelor și integrarea în tabloul general al planului de acțiuni, obiectivele
strategice vor fi operaționalizate în liste de proiecte specifice:
Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

1

1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității

1.1 Accelerarea dezvoltării
infrastructurii
edilitare,
iluminatului
public
și
a
accesului la internet
1.1 Accelerarea dezvoltării
infrastructurii
edilitare,
iluminatului
public
și
a
accesului la internet
1.1 Accelerarea dezvoltării
infrastructurii
edilitare,
iluminatului
public
și
a
accesului la internet
1.1 Accelerarea dezvoltării
infrastructurii
edilitare,

1.1.1

Înființare
sistem
alimentare cu apă

1.1.2

2

3

4

Indicator
de
realizare

Buget
estimativ
Euro

Țin
tă

Grad
prioritate

Număr
gospodarii
branșate

1.32
5

Strategic

1.000.000

Înființare rețea canalizare

Număr
gospodarii
racordate

1.32
5

Strategic

1.000.000

1.1.3

Extindere rețea
gaze naturale

Număr
gospodarii
branșate

1.32
5

Strategic

500.000

1.1.4

Modernizarea si continuarea
lucrărilor privind extinderea

NA

Strategic

500.000

Proiect / Acțiune
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Număr de
străzi
acoperite cu

Sursa de
finanțare
Buget
local, PNS
2021-2027,
CNI
Buget
local, PNS
2021-2027,
CNI
Buget
local, PNS
2021-2027
Buget
local, PNS
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Nr.
crt.

5

6

7

8

9

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară
și

Cod
proiect

condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei

iluminatului
public
accesului la internet

a

1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei

1.1 Accelerarea dezvoltării
infrastructurii
edilitare,
iluminatului
public
și
a
accesului la internet
1.2 Îmbunătățirea mobilității în
comună
și
îmbunătățirea
conectivității cu cele mai
apropiate orașe din zonă

1.1.5

1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei

1.2 Îmbunătățirea mobilității în
comună
și
îmbunătățirea
conectivității cu cele mai
apropiate orașe din zonă
1.2 Îmbunătățirea mobilității în
comună
și
îmbunătățirea
conectivității cu cele mai
apropiate orașe din zonă
1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.

1.2.2

Proiect / Acțiune
iluminatului public la nivelul
întregii comune

1.2.1

Facilitarea
dezvoltării
și
extinderea
accesului
la
internet la nivelul întregii
comune
Îmbunătățirea infrastructurii
de
drumuri
comunale,
amenajarea
trotuarelor,
amenajarea peisagistică a
intersecțiilor, înființarea de
spații cu destinația de
parcare;
Diversificarea și eficientizarea
transportului public în comun;

Indicator
de
realizare
surse de
iluminat
public
Lungime
rețea fibra
optica
Număr km
modernizați

Țin
tă

Grad
prioritate

Buget
estimativ
Euro

Sursa de
finanțare
2021-2027,
AFM

NA

Strategic

300.000

Buget
local, PNS
2021-2027

NA

Strategic

1.000.000

Buget
local, PNS
2021-2027

NA

Punctual

200.000

Buget
local, PNS
2021-2027

1.2.3

Îmbunătățirea transportului
în comun prin reamenajarea
stațiilor

Număr stații
modernizate

NA

Punctual

200.000

Buget
local, PNS
2021-2027

1.3.1

Modernizare, reabilitare a
clădirilor și corpurilor de
clădiri ale unităților școlare,
dotare cu materiale și
echipamente, inclusiv pentru
adaptarea la învățământul la
distanţă
ca
modalitate

Număr
unități
școlare
modernizate
dotate

5

Strategic

500.000

Buget
local, POC ,
PNS 20212027, CNI
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Nr.
crt.

10

11

12

13

14

15

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator
de
realizare

Țin
tă

Grad
prioritate

Buget
estimativ
Euro

Sursa de
finanțare

alternativă
sau
complementară de a face
educație
Asigurarea de microbuze
școlare

Număr
microbuze

10

Suport

250.000

Buget
Local

1.3.3

Înființarea
medicale

Număr
policlinici

1

Punctual

500.000

Buget
local; POS
AP4, CNI

1.3.4

Creșterea numărului de cadre
medicale la 1000 de locuitori

Număr cadre

7

Suport

200.000

Buget
Local

1.3.5

Centru
de
zi
persoanele vârstnice

Centru de zi

1

Suport

200.000

PNS 20212027,
POIDS AP3

1.3.6

Servicii
de
îngrijire
la
domiciliu pentru persoane
vârstnice,
persoane
cu
dizabilități, persoane aflate în
situaţie de dependență
Centru de zi pentru asistență
și suport pentru alte persoane
aflate în nevoie

NA

Suport

100.000

Buget
local,
POIDS AP3

1

Suport

200.000

Buget
local,
POIDS AP3

1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei

1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.
1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.
1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.
1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.
1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.

1.3.2

1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei

1.3
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
educaționale, sociale și de
sănătate.

1.3.7
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Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

16

1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
1. Asigurarea condițiilor
pentru creșterea calității
condițiilor de viață pentru
cetățenii comunei
2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului
2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului
2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

1.4 Dezvoltarea infrastructurii
de agrement și creșterea
ofertei de petrecere a timpului
liber
1.4 Dezvoltarea infrastructurii
de agrement și creșterea
ofertei de petrecere a timpului
liber
1.4 Dezvoltarea infrastructurii
de agrement și creșterea
ofertei de petrecere a timpului
liber
1.4 Dezvoltarea infrastructurii
de agrement și creșterea
ofertei de petrecere a timpului
liber
2.1 Încurajarea turismului la
nivelul comunei

1.4.1

Creare zone de agrement;

1.4.2

Organizarea periodică de
manifestări şi evenimente
culturale;

1.4.3

2.1 Încurajarea turismului la
nivelul comunei

2.1.2

2.1 Încurajarea turismului la
nivelul comunei

2.1.3

Parteneriate
de
impact
cultural între administrația
locală
şi
organizațiile
culturale;
Organizarea de cursuri în
diverse domenii: muzică,
dans, artă grafică, artă
decorativă.
Sprijinirea
evenimentelor
tradiționale
reprezentative
pentru comuna;
Promovarea comunei prin
instrumente de informare a
opiniei publice şi internet;
Dezvoltarea agroturismului
prin acordarea de facilități
fiscale
pentru
agenții
economici
din
domeniul
turismului rural

17

18

19

20

21

22

1.4.4

2.1.1

Proiect / Acțiune
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Indicator
de
realizare
Număr zone
agrement

Țin
tă

Grad
prioritate

1

Punctual

Buget
estimativ
Euro
500.000

Număr
manifestări

24

Punctual

100.000

Număr
parteneriate

5

Punctual

100.000

Buget
local, PNS
2021-2027

Număr
cursuri

24

Punctual

100.000

Buget local

Număr
evenimente

24

Punctual

100.000

Buget local

Număr
instrumente

4

Punctual

50.000

Buget local

Număr
facilități

2

Suport

50.000

Buget local

Sursa de
finanțare
Buget
local, PNS
2021-2027,
CNI
Buget
local, PNS
2021-2027
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Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

23

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic

2.2.1

Sprijinirea
și
facilitarea
dezvoltării zootehniei

24

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic

2.2.2

25

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic

2.2.3

26

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului
2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic
2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic

2.2.4

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic

2.2.6

Încurajarea
dezvoltării
agriculturii
ecologice
și
zootehniei (crearea de puncte
de colectare și prelucrare
materii prime în agricultură)
Sprijinirea persoanelor care
practică
agricultura
de
subzistență pentru a se
asocia
în
grupuri
de
producători
Înființarea unui centru de
informare și consultanță
agricolă
Creare
program
de
dezvoltarea a competențelor
antreprenoriale, ale tinerilor
care vor să-și deschidă o
afacere în domeniul agricol
Inițiative privind sprijinul
pentru accesarea de fonduri
pentru agricultură, informare
pentru accesarea schemelor

27

28

2.2.5

Proiect / Acțiune
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Indicator
de
realizare
Număr de
exploatații
agricole în
sistem
ecologic,
respectiv din
zootehnie
Puncte de
colectare
create

Țin
tă

Grad
prioritate

5

Suport

Buget
estimativ
Euro
300.000

3

Suport

50.000

Buget
local, PNS
2021-2027

Număr de
noi grupuri
de
producători
înființate
Număr
centre
înființate
Număr
servicii
create

2

Suport

50.000

Buget
local, PNS
2021-2027

1

Suport

100.000

1

Punctual

50.000

Buget
local, PNS
2021-2027
Buget local

Număr de
beneficiari

5

Punctual

50.000

Buget local

Sursa de
finanțare
Buget
local, PNS
2021-2027

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027
Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

29

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.2 Încurajarea antreprenorilor
locali
în
domeniul
agroalimentar și zootehnic

2.2.7

30

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului
2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului
2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului

2.3 Încurajarea dezvoltării
mediului de afaceri

2.3.1

2.3 Încurajarea dezvoltării
mediului de afaceri

2.3.2

2.3 Încurajarea dezvoltării
mediului de afaceri

2.3.3

2. Susținerea dezvoltării
economice durabile și a
antreprenoriatului
3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală
3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală

2.3 Încurajarea dezvoltării
mediului de afaceri

2.3.4

3.1 Digitalizarea serviciilor
administrative și introducerea
de soluții tip „smart village”

3.1.1

3.1 Digitalizarea serviciilor
administrative și introducerea
de soluții tip „smart village”

3.1.2

31

32

33

34

35

Proiect / Acțiune
de
finanțare
destinate
grupurilor de producători
agricoli
Centru de dezvoltare a
abilităților pentru vânzarea și
marketingul
produselor
agricole
Sprijin pentru investiții în
activități de producție și
servicii
Sprijin pentru realizarea de
investiții pentru activități de
cercetare, inovare, dezvoltare
Continuarea
dezvoltării
infrastructurii
necesare
creșterii cererii de servicii
turistice care includ vizitarea
obiectivelor din zonă
Atragerea de noi investitori în
comună prin acordarea de
facilități fiscale, teren, etc.
Implementarea de măsuri
pentru reducerea birocrației
la
nivelul
serviciilor
administrative locale
Digitalizarea
serviciilor
administrative prin utilizarea
extinsă a comunicării cu
cetățenii prin intermediul
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Indicator
de
realizare

Buget
estimativ
Euro

Țin
tă

Grad
prioritate

Număr
centre create

1

Suport

500.000

Buget local

Număr
sprijine

2

Suport

100.000

Buget local

Număr
sprijine

1

Suport

100.000

Buget local

NA

Suport

100.000

Buget local

5

Suport

NA

Buget local

NA

Punctual

NA

Buget local

1

Strategic

100.000

Buget
local, PNRR

Număr turiști

Număr de
noi
investitori
Număr
masuri

Număr de
sistem de
plăți online
taxe și

Sursa de
finanțare

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027
Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

Proiect / Acțiune
internetului (eliberare de
avize, acorduri și autorizații
online, etc)
Digitalizarea
completă
a
sistemului de transmitere a
documentelor
în
cadrul
primăriei

36

3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală

3.1 Digitalizarea serviciilor
administrative și introducerea
de soluții tip „smart village”

3.1.3

37

3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală

3.1 Digitalizarea serviciilor
administrative și introducerea
de soluții tip „smart village”

3.1.4

Digitalizarea sistemului
plăți taxe și impozite

38

3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală
3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală
3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală

3.1 Digitalizarea serviciilor
administrative și introducerea
de soluții tip „smart village”

3.1.5

Arhivă
eficientizare,
dezvoltare

3.2
Creșterea
administrative

capacității

3.2.1

3.2
Creșterea
administrative

capacității

3.2.2

Perfecționarea cunoștințelor
personalului propriu pentru
accesarea
fondurilor
europene
Îmbunătăţirea calităţii şi
eficienței serviciilor publice
prin crearea unui sistem
integrat
cu
simplificarea

39

40
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de

electronică:
ordonare,

Indicator
de
realizare
impozite
implementat
Număr de
sisteme de
transmitere a
documentelo
r în cadrul
primăriei
digitalizat
implementat
Număr de
sistem de
plăți taxe și
impozite
digitalizat
implementat
Număr
arhive
electronice
înființate
Număr
fonduri

Număr
sisteme
integrate
înființate

Buget
estimativ
Euro

Țin
tă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

1

Suport

50.000

Buget
local, PNRR

1

Suport

250.000

Buget
local, PNRR

1

Suport

50.000

Buget
local, PNRR

NA

Strategic

NA

Buget local

1

Strategic

NA

Buget local

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027
Nr.
crt.

41

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

Proiect / Acțiune
procedurilor
din
cadrul
primăriei
Organizarea de schimburi de
experiență cu autorități locale
din România sau Uniunea
Europeană
Implementarea CAF (Cadrul
Comun de Autoevaluare a
Instituțiilor Publice) / ISO
9001:2015 / EFQM
Introducere sistem buget
participativ

3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală
3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală
3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală

3.2
Creșterea
administrative

capacității

3.2.3

3.2
Creșterea
administrative

capacității

3.2.4

3.3
Creșterea
participării
cetățenilor
comunei
la
guvernanța locală

3.3.1

44

3. Modernizarea serviciilor
publice
furnizate
de
administrația
publică
locală

3.3
Creșterea
participării
cetățenilor
comunei
la
guvernanța locală

3.3.2

Introducere
sistem
consultare
populație
pe
problemele comunei (online)

45

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

3.3 Îmbunătățirea sistemului
de management al deșeurilor

4.1.1

Campanie de informare/
măsuri luate în vederea
reducerii cantității de deșeuri
depuse
în
locurile
neamenajate

42

43
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Indicator
de
realizare

Număr
schimburi de
experiență
realizate
Număr
standarde de
calitate
implementat
Număr de
sisteme de
buget
participativ
implementat
Număr de
sisteme
consultative
implementat
e
Număr de
acțiuni
privind
reducerea
cantității de
deșeuri
colectate de
pe locurile

Buget
estimativ
Euro

Țin
tă

Grad
prioritate

Sursa de
finanțare

3

Punctual

100.000

Buget local

1

Punctual

500.000

Buget local

1

Strategic

NA

Buget local

1

Suport

NA

Buget local

2

Suport

25.000

Buget
local,
PODD AP 2

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027
Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

46

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.1 Îmbunătățirea sistemului
de management al deșeurilor

4.1.2

Achiziționare coșuri de gunoi
colectare selectivă și instalare
pe domeniul public

47

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.1 Îmbunătățirea sistemului
de management al deșeurilor

4.1.3

48

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.1 Îmbunătățirea sistemului
de management al deșeurilor

4.1.4

49

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.2 Îmbunătățirea eficienței
energetice la nivelul comunei

4.2.1

50

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.2 Îmbunătățirea eficienței
energetice la nivelul comunei

4.2.2

51

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.2 Îmbunătățirea eficienței
energetice la nivelul comunei

4.2.3

Achiziționare lăzi de compost
vegetal pentru reciclarea
deșeurilor
vegetale
și
distribuire
în
fiecare
gospodărie
Îmbunătățirea serviciilor de
curățenie/ salubrizare de pe
raza comunei
Implementarea de campanii
pentru promovarea soluțiilor
verzi de furnizare a energiei
pentru locuințele particulare
Creșterea
eficienței
energetice și
gestionarea
inteligentă a energiei în
clădirile publice
Studiu
de
fezabilitate
instalație producție biogaz/
biomasă și înființare stații de

Proiect / Acțiune
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Indicator
de
realizare
neamenajate
.
Număr
puncte de
instalare
coșuri de
gunoi
achiziționate
și instalate
Număr lăzi
de compost
vegetal

Buget
estimativ
Euro

Țin
tă

Grad
prioritate

3

Suport

150.000

Buget local

200

Punctual

80.000

Buget local

1

Suport

500.000

Buget local

10

Suport

20.000

Buget
local, AFM

Număr clădiri

6

Suport

100.000

Buget
local, AFM

Număr de
studii de
fezabilitate
realizat

1

Punctual

100.000

Buget
local,
PODD AP 1

Număr de
măsuri
aplicate
Număr
campanii

Sursa de
finanțare

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027
Nr.
crt.

Direcție de dezvoltare
/ Obiectiv strategic

Obiectiv strategic / Axa
Prioritară

Cod
proiect

52

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.2 Îmbunătățirea eficienței
energetice la nivelul comunei

4.2.4

53

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

și
de

4.3.1

54

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

și
de

4.3.2

55

4. Dezvoltare durabilă a
teritoriului

4.3 Măsuri de prevenire
gestionare a alunecărilor
teren și a inundațiilor
4.3 Măsuri de prevenire
gestionare a alunecărilor
teren și a inundațiilor
4.3 Măsuri de prevenire
gestionare a alunecărilor
teren și a inundațiilor

și
de

4.3.3

Proiect / Acțiune
producere a energiei pe bază
de biogaz și biomasă
Dotarea cu echipamente care
utilizează
energii
neconvenționale
pentru
producerea
de
energie
electrică/ termică pe clădirile
instituțiilor publice
Amenajări
pentru
combaterea alunecărilor de
teren
Amenajări
pentru
combaterea inundaţiilor
Împăduriri suprafețe
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Indicator
de
realizare

Buget
estimativ
Euro

Țin
tă

Grad
prioritate

1

Suport

1.000.000

Buget
local, AFM

Suprafețe
amenajate

8.40
0

Suport

NA

Buget local

Suprafețe
amenajate

NA

Suport

NA

Buget local

Suprafețe
împădurite

NA

Suport

NA

Buget local

Număr
instituții
modernizate

Sursa de
finanțare

Strategia de dezvoltare locală
a comunei Solonț pentru
perioada 2021-2027

12.2 Plan de acțiune pentru implementarea strategiei
Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Solonț pentru perioada
2021-2027 presupune implicarea activă a tuturor factorilor interesați de progresul economic şi
social al comunei Solonț: instituții publice, organizații, asociații, investitori şi locuitori ai comunei.
Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile a
comunei, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de
implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.
Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie
parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării
strategiei:
Tabel 22: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei
Acțiune

Descrierea acțiunii propuse

Stabilirea structurii
de implementare

Nominalizarea unui Responsabil pentru implementarea strategiei, care
să coordoneze procesul de implementare.
Nominalizarea persoanelor și structurilor din cadrul Primăriei, responsabile de
implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare
corelate cu activitatea desfășurată.
Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a
responsabilităților pentru implementarea măsurilor și intervențiilor propuse și
ulterior, pentru managementul fiecărui proiect.
Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul unei strategii.
Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de finanțare interne sau
externe.
Pentru monitorizarea strategiei se recomandă analize semestriale cu privire la
progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor de
realizare și de rezultat, eventual în ajustarea acestora în funcție de schimbările
contextului socio-economic.
Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. Situații care pot
impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de finanțare
ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente
perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei județene/regionale, în urma
căreia ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor/măsurilor propuse în
strategia comunei.

Alocarea resurselor

Monitorizare,
raportare, evaluare

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice
(formulate ca direcții strategice sau obiective de dezvoltare comune) ale acesteia să fie translatate
în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele
strategice sunt atinse și strategia este eficientă, trebuie definit un sistem integrat de indicatori
de rezultat, prin intermediul căruia instituția să-și autoevalueze continuu resursele de care
dispune și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora.
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Figura 20: Planul de acțiune pentru implementarea strategiei

Sursa: prelucrarea consultantului

Responsabilul sau echipa care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în considerare
riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile măsuri de
prevenire a apariției acestora.
Riscuri
Lipsa resurselor
financiare
Întârzieri în
implementare

Tabel 23: Posibile măsuri de atenuare a riscurilor
Posibile măsuri de atenuare a riscurilor
Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării strategiei.
Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de finanțare, în
special a surselor de finanțare externă.
Stabilirea clară a responsabilităților pentru implementarea strategiei.
Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei.

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării strategiei,
poate fi utilizată diagrama „matricea priorităților” sau „matricea Eisenhower”, care presupune
clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:
Tabel 24: Matricea priorităților
Urgente & Importante

Urgente & Puțin importante

Proiecte critice care au un impact semnificativ rezolvând
nevoi acute la nivelul comunității

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară cu un
anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la
atingerea unui obiectiv strategic

Acțiune recomandată: de implementat imediat

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, proiectele care
sunt aproape de finalizare; proiecte majore pentru care
există surse de finanțare

Acțiune
recomandată:
de
delegat
responsabilitățile pentru rezolvarea imediată

Ex. proiecte pentru care există surse de finanțare
disponibilă, proiecte care rezolvă probleme curente
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Puțin urgente & Importante

Puțin urgente & Neimportante

Proiecte majore care au un impact semnificativ, dar a căror
implementare mai poate fi amânată pentru că nu se
adresează unei nevoi urgente a comunității; sunt, în general,
proiectele care fac diferența în dezvoltarea durabilă și
necesită o planificare riguroasă

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare de
timp și de alte resurse, fără impact semnificativ –
efortul aferent ar trebui redirecționat către alte tipuri
de proiecte mai relevante

Acțiune
recomandată:
implementarea lor

de

planificat

imediat

Acțiune recomandată: de evitat includerea în
strategie

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în îndeplinirea
obiectivelor strategice

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte strategice

12.3 Monitorizarea și evaluarea strategiei
Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei Solonț, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare a rezultatelor
acțiunilor întreprinse.
Portofoliul de proiecte este stabilit pentru orizontul de timp 2021 – 2027, proiectele având durate
diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza
unui Plan de acțiune anual.
Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe
responsabilizare. Prin Dispoziție a Primarului Comunei Solonț se va constitui Grupul de
monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de
implementarea strategiei.
Atribuțiile propuse pentru Grupul de monitorizare şi evaluare:
Ϡ
Ϡ
Ϡ
Ϡ

Asigurarea legăturilor cu agenții economici, organizațiile neguvernamentale, etc.;
Culegerea de informații cu privire la stadiul implementării proiectelor cuprinse în strategie;
Identificarea proiectelor implementate la nivelul comunei, care contribuie la îndeplinirea
obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie;
Implicare în stabilirea de măsuri pentru obținerea de finanțare pentru acele proiecte care
nu au obținut finanțare în cel puțin trei ani de la începerea implementării strategiei.

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce
măsoară impactul strategiei:
Ϡ

Ϡ

Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor
propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor
responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe
marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.
Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor
proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost
implementate aceste proiecte.
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Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:
Tabel 25: Indicatorii de rezultat
Obiectiv strategic

1. Asigurarea
condițiilor pentru
creșterea calității
condițiilor de viață
pentru cetățenii
comunei

2. Susținerea
dezvoltării economice
durabile și a
antreprenoriatului
3. Modernizarea
serviciilor publice
furnizate de
administrația publică
locală
4. Dezvoltare durabilă
a teritoriului

Valoare
de
referință

Valoare țintă

Sursa de
informare a valorii
indicatorului

/

15 km

INS (GOS106B)

/

15 km

INS (GOS110A)

18,8 km

25 km

INS (GOS116A)

/

Minim 50% persoane
mulțumite și foarte
mulțumite (2027)

Sondaj Primărie
Solonț

4.000.000
lei

6.500.000 lei

www.listafirme.ro
ONRC Bacău

Gradul de mulțumire privind
implicarea APL în rezolvarea
problemelor din comună
(%)

/

Minim 50% persoane
mulțumite și foarte
mulțumite (2027)

Sondaj Primărie

Energie din surse
neconvenționale

/

10%

Primărie Solonț

Indicatori de rezultat
Lungimea totală a rețelei
simple de distribuție a apei
potabile (km)
Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare
(km)
Lungimea totala a
conductelor de distribuție a
gazelor (km)
Gradul de mulțumire privind
viața din comună (%)

Cifra de afaceri generată la
nivelul comunei
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