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Obiectivele studiului: 

- caracterizarea condiţiilor socio-economice specifice zonei studiate cu impact asupra sitului 
- evidenţierea scenariilor de exploatare durabilă şi nedurabilă a resurselor sitului în raport cu 

starea de conservare a biodiversităţii 
 
Etape: 

- analiza economică a zonei din surse documentare şi identificarea situaţiei în teren – luna 
aprilie 2014 

- analiza socială a zonei prin documentare şi ancheta sociologică prin aplicarea unui eşantion de 
cetăţeni majori a instrumentului de anchetă – chestionarul – luna mai 2014 

 
Termene: Studiul socio-economic s-a realizat în lunile aprilie-mai 2014, fiind predat până la data de 30 
mai 2014. 
 
Metode şi instrumente: Studiul socio-economic a fost elaborat pe baza deplasărilor efectuate în teren 
în perioada aprilie – mai 2014, a culegerii de informaţii prin observare directă (instrument: A1. fişa de 
observaţie), a anchetei prin interviu (instrument: A2. ghidul de interviu) şi chestionar (instrument: A3. 
chestionarul), precum şi a prelucrării şi analizei informaţiilor la birou. 
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I. CONTEXTUL DERULĂRII STUDIULUI 
 
1.1. Justificare 

Protejarea zonelor naturale şi a biodiversităţii reprezintă obiective majore ale politicilor 
europene. La nivel local însă, încadrarea anumitor spaţii în categoria zonelor protejate poate genera 
percepţii şi acţiuni diferite ale locuitorilor. Încadrarea unei zone în categoria zonelor protejate, asupra 
căreia se recomandă anumite măsuri restrictive şi de monitorizare, nu este suficienţa pentru 
susţinerea respectivelor acţiuni. Conştientizarea avantajelor pe care măsurile de protejare a spaţiilor 
naturale le au asupra comunităţii, prin acţiuni informative adaptate la diferite categorii de populaţie, 
reprezintă o etapă extrem de importantă în managementul sitului. Diagnosticul stării de cunoaştere şi 
percepţie a populaţiei asupra spaţiului natural este punctul de plecare în acest demers. 

Atunci când sunt realizate anumite proiecte de modificare a funcţiei percepute ca fiind 
echitabile într-o anumită zonă, pentru locuitorii acesteia, fie în sensul dezvoltării economice 
(industriale sau de exploatare a unor zăcăminte naturale îndeosebi), fie în sensul acţiunilor restrictive 
şi alocării de resurse suplimentare pentru protejarea spaţiilor naturale şi a biodiversităţii, fără o 
informare prealabilă şi fără conştientizarea importanţei proiectelor respective pentru comunitate, pot 
să apară reacţii negative ale populaţiei, atât în sensul nesusţinerii respectivelor proiecte şi acţiuni, cât 
şi de protest la adresa acestora, cu efecte negative, uneori majore, asupra rezultatelor proiectelor. 

 
1.2. Cadru teoretico-metodologic 

În cadrul acestui paragraf vom trata succint principalele concepte şi modeel privind relaţia dintre 
protejarea zonelor naturale şi a biodiversităţii şi dezvoltarea economico-socială. 

Spaţiul geografic este un spaţiu particular, de mare complexitate şi dinamism, în care se 
realizează funcţia biotică, sub toate formele şi treptele ei de evoluţie. Este privit ca: 
- suprafaţa terestră utilizată şi amenajată de societate, apreciată ca materia primă pe care societatea 
o prelucrează. Se apreciază că spaţiul este un produs social şi că “nu există spaţii naturale, ci doar 
ansambluri de elemente fizice, componente ale spaţiului geografic”. 
- un mijloc de producţie, o forţă productivă, el afectând prin morfologia sa performanţa economică. 

Organizarea teritoriului este definită ca un ansamblu de măsuri, acţiuni şi lucrări prin care se 
intervine într-un teritoriu dat, în vederea utilizării eficiente a potenţialului existent şi a asigurării unei 
desfăşurări coordonate a activităţilor economico-sociale. 

Carta Europeană a amenajării teritoriului, adoptată în 1983 de către CEMAT la Torremolinos – 
Spania, defineşte amenajarea teritoriului ca “expresia spaţială a politicilor economice, sociale, 
culturale şi ecologice a tuturor societăţilor“ cu următoarele obiective fundamentale: 

 Dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; 

 Ameliorarea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; 

 Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; 

 Utilizarea raţională a solului. 
Sintagma „dezvoltare sustenabilă” a apărut la Summit-ul Pământului, organizat la Rio de Janeiro 

în 1992 şi vrea să acopere, în esenţă, tot ceea ce oamenii trebuie să facă pentru a menţine condiţii de 
continuitate a societăţii umane şi în viitor, pe pământ. 

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea adoptată de Comisia Mondială pentru 
Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun": "dezvoltarea durabilă este un model 
de dezvoltare care se bazează pe utilizarea resurselor regenerabile şi neregenerabile pentru 
satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor unei generaţii, fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-
şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii". 

Dezvoltarea durabilă acordă o deosebită atenţie gestionării teritoriului, considerat, în ansamblu, 
ca un sistem complex de mediu. Ea se derulează pe fondul unor principii majore ce o caracterizează:  

 preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii; 

 viziunea pe termen lung asupra procesului dezvoltării; 
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 gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu. 
Din perspectiva dezvoltării durabile, organizarea teritoriului poate fi definită ca o intervenţie ce 

urmăreşte punerea în acord a nevoilor umane, individuale şi sociale, cu resursele şi potenţialul real al 
mediului natural şi construit, cu nivelul tehnologic şi resursele financiare, în condiţiile protejării şi 
conservării patrimoniului existent. 

Proiectele care urmăresc organizarea şi amenajarea teritoriului trebuie coordonate cu nevoile umane şi 

resursele naturale - pe de o parte- şi cu nivelul tehnologic şi resursele funciare disponibile - pe de altă parte, în 

condiţiile protejării şi conservării patrimoniului existent (figura nr. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 1.1. Atributele activităţii de amenajare a teritoriului. 

Dezvoltarea economică presupune un ansamblu de transformări cantitative, structurale şi 
calitative, atât în economie, cât şi în cercetarea ştiinţifică, în mecanismele şi structurile 
organizaţionale, în cultura comunităţii (modul de gândire şi comportament al oamenilor). 

Ţinând seama de acestea putem defini dezvoltarea economică ca fiind un proces 
multidimensional ce implică schimbări majore în structurile sociale, în atitudinile populare şi în 
instituţiile naţionale şi locale, urmărindu-se accelerarea creşterii economice, reducerea inegalităţii şi 
eradicării sărăciei. 

Dezvoltarea se va realiza prin prisma a trei valori fundamentale: 

 Sustenanţa- abilitatea dezvoltării economice de a asigura acoperirea nevoilor de bază pentru o 
parte cât mai mare a populaţiei unei ţări; 

 Autorespectul- autoconsiderarea de către individ a propriei personalităţi; 

 Libertatea- avantajul creşterii economice este acela al creşterii posibilităţilor oamenilor de a alege. 
Orice politică de dezvoltare economică trebuie să aibă în vedere trei obiective de bază: 

 Creşterea posibilităţilor de realizare şi distribuire pe scară largă a bunurilor care susţin necesităţile 
de bază ale vieţii; 

 Creşterea nivelului de trai, incluzând venituri ridicate, creşterea locurilor de muncă, o mai bună 
educaţie, atenţie acordată valorilor culturale, generarea unui mai mare autorespect naţional şi 
individual; 

 Funcţională 

Prospectivă 

Globală 

Democratică 

Activitatea de 

amenajare a 

teritoriului 

trebuie să fie: 

asigură participarea 
populaţiei şi a 
reprezentanţilor ei 
politici la adoptarea 
deciziilor. 

analizează dezvoltarea 
pe termen lung a 
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economice, ecologice, 
sociale şi culturale. 

are în vedere cadrul 
natural şi construit 
pe baza valorilor de 
cultură şi intereselor 
comune. 

urmăreşte 
coordonarea 
diferitelor politici 
sectoriale într-un 
ansamblu integrat. 
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 Creşterea nivelurilor oportunităţilor economice şi sociale-disponibile pentru indivizi şi naţiuni. 
În concluzie, dezvoltarea poate fi definită ca “trecerea unei societăţi prin faze de reglare şi 

funcţionare, la nivele din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai evoluate” fără a produce dereglări 
ireversibile în mediul ambiant. 

 
Dezvoltarea economică locală 

Dezvoltarea economică locală este “un proces în care guvernul local şi/sau grupurile comunitare 
gestionează resursele existente într-un aranjament de parteneriat cu sectorul privat, sau cu alte 
structuri, pentru creare de noi locuri de muncă şi dezvoltarea activităţii economice într-un spaţiu 
economic bine definit”. 

Dezvoltarea locală ar putea fi descrisă ca un “proces de diversificare şi de dezvoltare a 
activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu, pornind de la mobilizarea şi coordonarea 
resurselor şi energiilor existente pe plan local”, mobilizând ansamblul mijloacelor umane şi financiare 
care concură la acestea. 

Dezvoltarea economică locală este o strategie eficace ce permite găsirea unor soluţii la 
problemele grupurilor defavorizate, cât şi ale colectivităţilor mai puţin dezvoltate. 

Trecerea de la localitatea rurală la cea urbană şi invers se realizează adesea în mod gradual, prin 
modurile specifice şi intensitatea de propagare şi manifestare a influenţelor urbane/ rurale în teritoriu 
(figura nr. 1.2.). 

 

Figura nr.1.2. Propagarea influenţelor urbane în teritoriu 
Sursa: Pompei Cocean, Amenajarea teritoriilor periurbane; Studiu de caz: zona periurbană Bistriţa, Ed. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p.33. 
 

Deosebim astfel un centru urban ce concentrează comerţul cu amănuntul, serviciile 
administrative şi bancare, secondat de o zonă adiacentă, cu densitate ridicată a construcţiilor; spre 
exterior se dezvoltă un spaţiu periurban ce înglobează localităţi, terenuri agricole, precum şi 
componente infrastructurale specifice (terenuri pentru recreere, depozite specifice).  

O nouă teorie a capitalului şi inovaţiei ajustat la logica dezvoltării comunităţii poate fi dezvoltată 
plecând de la următoarele premize: 

 luarea în considerare a tensiunilor dintre interesele private, colective şi publice, cât şi dintre 
satisfacerea nevoilor individuale şi colective; 

 înţelegerea diferitelor tipuri de capital şi referinţa lor la diversele sfere ale existenţei umane: 
naturală, biologică, socio-culturală etc.; 

 susţinerea diverselor activităţi umane din următoarele sfere: producerea de bunuri şi servicii, 
consumul, distribuţia (economicul), guvernanţa şi guvernarea (politicul), comunicarea şi creaţia 
artistică (culturalul). 
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Tabelul nr. 1.1. Interacţiunea dintre diferitele tipuri de capital 
INFLUENŢA 
de la …… către 

Capitalul 
ecologic 

Capitalul social 
(instituţional) 

Capitalul 
uman 

Capitalul de 
afaceri 

CAPITALUL ECOLOGIC 
Sursa întregului mediu şi a 
resurselor ecologice; sursă 
dinamică ce include biosfera, 
speciile de animale şi plante, clima 
şi mediul fizic 

Reproducere
a capitalului 
ecologic- 
ecosistem 

Impactul mediului 
asupra sistemului 
interacţiunilor 
umane şi a 
sistemului 
normativ 

Îmbunătăţire
a calităţii 
mediului fizic 
şi natural 

Capitalismul 
„verde” – 
sistemul 
consumului şi 
producţiei 
ecologice 

CAPITALUL SOCIAL 
(INSTITUŢIONAL) 
Cuprinde normele, reglementările 
organizaţionale şi relaţionale care 
ajută indivizii să coexiste. Un grad 
minim de încredere, respect, 
demnitate şi comunicare între 
oameni este necesar pentru 
această formă de capital 

Administrare
a şi 
dezvoltarea 
faţă de 
ecosistem 

Dinamica socială. 
Construirea 
sistemului 
normativ 

Procesul 
învăţării şi 
cooperării 

Valorificarea 
dinamicii sociale 
în activităţile 
economice 

CAPITALUL UMAN 
Este în general legat de toate 
abilităţile şi cunoştinţele cu 
aplicabilitate universală. De aceea 
capitalul uman specific 
companiilor - „a învăţa făcând” au 
o considerabilă importanţă 

Îmbunătăţire
a 
cunoştinţelor 
şi abilităţilor 
în modelarea 
mediului 

Impactul 
cunoaşterii asupra 
capabilităţii 
instituţionale. 
Îmbunătăţirea 
dinamicii 
instituţionale 

Creşterea 
abilităţilor şi 
cunoştinţelor 

Valorificarea 
capitalului uman 
în mediul de 
afaceri 

CAPITALUL DE AFACERI 
Include crearea de structuri 
durabile cum ar fi mijloacele de 
producţie, clădiri, infrastructura 
etc. 

Investiţii în 
eco-
economie 

Setarea capitalului 
instituţional pe 
logica economică 

Antrenarea 
forţei de 
muncă 
pentru 
activităţi 
economice 

Investiţii în 
maşini, fabrici 
etc. 

 
Responsabilitatea socială reprezintă integrarea voluntară a preocupărilor sociale şi ecologice ale 

firmelor în activităţile lor comerciale şi relaţiile lor cu alte părţi. Managementul zonei trebuie să ţină 
cont de impactul turismului asupra dezvoltării durabile. 

Importanţa economică a promovării biodiversităţii decurge din modul de valorificare a 
capitalului natural, respectiv din beneficiile pe care le obţine societatea prin utilizarea, sau 
neutilizarea acestuia. Pentru a evidenţia dimensiunea economică a biodiversităţii literatura de 
specialitate a propus indicatorul Valoare Economică Totală (VET) a biodiversităţii, care include 
următoarele componente: 

- valorile de utilizare sau reale, ce pot fi de două feluri: valori de utilizare directe (acelea care 
implică un consum de resurse – exploatarea produselor din flora şi fauna spontană sau cultivată) şi 
valori de utilizare indirecte (nu presupun un consum de resurse – valoarea peisagistică, valoarea 
recreativă, valoarea turistică, valoarea de sănătate etc.); 

- valorile de neutilizare sunt mai dificil de estimat cantitativ, deoarece se referă la beneficii mai 
puţin tangibile şi presupun o abordare mai puţin utilitaristă şi antropocentrică. Ele includ valorile de 
ereditate (moştenire) – pun accentul pe ideea de a oferi posibilitatea pentru generaţiile viitoare de a 
dispune de resursele naturale) şi valorile existenţiale (se referă la atribuirea unei valori intrinseci 
speciilor şi organizării lor biologice, independent de utilizarea umană). 

- valorile opţionale se referă la posibilitatea renunţării la consumul actual a unor resurse 
ambientale, în vederea unei utilizări viitoare (opţionale), respectiv la preferinţa societăţii actuale 
pentru conservarea acestora. Acestea pot fi: valori de opţiune – când se referă la posibilităţi de 
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utilizare certe, sau valori de cvasi-opţiune - se referă la posibilităţi de utilizare mai puţin certe a unor 
resurse, iar transformarea lor în valori de utilizare reale este legată de o evoluţie în cadrul 
cunoştinţelor. 

Unele dintre componentele VET au un caracter etico-politic, prin faptul că sunt strâns corelate 
cu unul dintre principiile fundamentale ale durabilităţii şi anume „echitatea intergeneraţională”. Acest 
principiu presupune păstrarea pentru generaţiile viitoare a unui capital natural ce puţin egal cu cel 
actual. Aceasta este una dintre opţiunile de fond ale durabilităţii în versiunea sa forte. Ambele 
variante ale durabilităţii (slabă şi forte) se bazează pe principiul capitalului constant, diferenţa între 
ele constă în faptul că durabilitatea slabă admite posibilitatea ca diminuarea capitalului natural să fie 
echilibrată de creşterea celui antropic (uman), pe când cea forte nu admite această substituire.  

Dimensiunea culturală a biodiversităţii este dată de relaţia care există între diversitatea 
biologică şi diversitatea culturală. Cultura omului privind utilizarea resurselor materiale este foarte 
diversificată, în raport cu posibilităţile de utilizare a acestora şi cu funcţiile pe care le pot îndeplini. 
Când ne referim la diversitatea culturală determinată de utilizarea resurselor naturale avem în 
vedere: valorile etice, sociale, simbolice şi religioase pe care acestea le îndeplinesc pentru diferitele 
culturi ale planetei.  

Din analiza dimensiunii culturale a biodiversităţii putem evidenţia existenţa unei duble relaţii de 
intercondiţionare între om şi natură: 

- pe de o parte omul îşi defineşte propriile valori şi propriul univers de referinţă pe baza 
resurselor disponibile; 

- pe de altă parte modificarea resurselor prin utilizare (epuizarea sau pierderea unora dintre ele) 
induce influenţe de natură ambientală, economică şi culturală. 

Legătura dintre evoluţia societăţii umane şi cea a mediului natural este un proces dinamic, un 
proces intercondiţionare dintre om şi natură. Astfel, odată cu dispariţia unei specii sau varietăţi se 
pierd cunoştinţele referitoare la posibilităţile de utilizare ale acesteia.  

 

Figura nr. 1.3. Analiza dimensiunilor biodiversităţii 
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Din figura nr. 1.3. putem constata că valoarea complexă a biodiversităţii este mai mare atunci 
când ea este privită ca un tot unitar, decât dacă elementele componente ar fi evaluate separat şi apoi 
însumate. Valoarea complexă a biodiversităţii include elemente corelate între ale care pot să 
îndeplinească în acelaşi timp funcţii diferite. Astfel valorile ecologice pot fi considerate şi economice 
în măsura în care ele oferă suportul pentru viaţă şi fac posibilă desfăşurarea ciclurilor de producţie şi 
consum, iar valorile etico-culturale în afara funcţiei de bunăstare individuală şi colectivă poate fi 
exprimată în termeni economici prin evaluarea intensităţii preferinţelor individuale, care influenţează 
asupra disponibilităţii de plată pentru a folosi o anumită resursă şi, implicit determină gradul de 
tangibilitate al acesteia.  

Componentele biodiversităţii privite individual pot varia în timp şi spaţiu. Astfel o anumită 
resursă îndeplineşte un anumit rol şi are o anumită valoare sub aspect economic sau ambiental, în 
funcţie de mai mulţi parametri: raritatea/abundenţa sa, influenţa sa asupra calităţii vieţii populaţiilor 
interesate, beneficiile economice conexe, rolul cultural şi valoarea etică pe care i-o atribuie 
societatea. Toţi aceştia variază în timp şi spaţiu în funcţie de organizarea socială. 

 
Rolul biodiversităţii în dezvoltarea zonelor rurale 

Dezvoltarea rurală durabilă este un proces evolutiv prin care se urmăreşte îmbunătăţirea 
calităţii vieţii comunităţilor rurale, prin intermediul unor acţiuni endogene şi exogene care vizează 
activarea resurselor disponibile şi creşterea integrată şi complexă  a lumii rurale. În scopul sporirii 
potenţialului de dezvoltare, în prezent, se pune accentul pe ideea de autonomie şi pe implicarea a 
entităţilor de la nivel local. Astfel comunităţile rurale vor căuta să utilizeze propriile resurse în procese 
durabile şi vor acorda atenţia cuvenită aspectelor ambientale. 

Resursele fito şi zoo - genetice oferite de către biodiversitate spaţiului rural, în vederea 
dezvoltării economice, sunt multiple şi au o importanţă deosebită. Astfel resursele naturale care se 
pot constitui în factori de dezvoltare la nivel local pot fi grupate în felul următor: 

 bunuri şi servicii reale oferite de către ecosistemele naturale (parcuri, areale naturale protejate); 

 bunuri şi servicii reale furnizate de ecosistemele forestiere; 

 bunuri şi servicii reale oferite de către agroecosistemele extensive sau intensive care utilizează 
tehnici cu impact ambiental scăzut; 

 valoarea de opţiune a resurselor vegetale sau animale din ecosistemele naturale şi forestiere;   

 valoarea de opţiune a resurselor vegetale sau animale din agroecosistemele prezente în zonele 
rurale.  

Pentru a analiza rolul pe care îl are biodiversitatea în zonele rurale, nu putem face abstracţie de 
relaţia care există între dezvoltarea rurală şi dezvoltarea agriculturii, chiar dacă în economiile rurale 
ale ţărilor dezvoltate agricultura tinde să-şi mai diminueze din importanţă. Această relaţie trebuie 
privită într-un cadrul mai larg, respectiv, prin prisma raporturilor dintre sistemul natural, sistemul 
economic (producţia agricolă, activităţile neagricole) şi sistemul social. Putem evidenţia mai multe 
elemente care interacţionează: 

- mediul înconjurător (disponibilitatea resurselor naturale, aplicarea unor scenarii ecologice); 
- populaţia (dezvoltarea demografică, grad de cultură şi civilizaţie); 
- aspectele tehnice şi tehnologice; 
- organizarea socială (instituţii ale administraţiei locale, organizaţii neguvernamentale, organizaţii 

ale membrilor comunităţii). 
Toate aceste elemente şi relaţiile dintre ele alcătuiesc sistemul rural. Zonele rurale, respectiv 

cele agricole, pot fi privite ca nişte sisteme din mai multe considerente: 
- au structură complexă – sistemică 
- au o organizare internă care variază în funcţie de gradul de dezvoltare; 
- au un comportament propriu şi tind spre echilibru şi reproducţie, ca răspuns la schimbări de 

natură climatică, demografică şi/sau tehnologică; 
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- au un caracter deschis - se caracterizează prin existenţa unor relaţii externe cu diverse alte 
sisteme, instituţii, piaţa etc.  

Diversificarea largă a sistemelor rurale poate fi interpretată ca o strategie de răspuns la 
schimbările de natură biologică, economică şi culturală, care au loc în raport cu un echilibru 
preexistent. Unul dintre instrumentele care poate fi folosit în procesul de adaptare a fiinţelor umane 
la mediul în care trăiesc este cultura. 

În mod generic, putem defini resursele ca un ansamblu de elemente naturale sau antropice, 
materiale sau nemateriale, care constituie patrimoniul şi dau specificitate unui teritoriu (exprimă 
identitatea teritorială). Conceptul de resursă are un caracter relativ. El poate avea valoare de sine 
stătătoare, ori ca parte a unui sistem (în funcţie de capacitatea sistemului de a o utiliza). Utilizarea 
resurselor unui teritoriu pentru atingerea obiectivelor proprii de dezvoltare depinde de valorile 
sociale şi culturale, precum şi de capacitatea tehnologică de a le utiliza.  

 

Figura nr. 1.4. Evaluarea economică a mediului 

În acest context biodiversitatea oferită de sistemele agroalimentare şi de sistemele naturale 
devine o resursă endogenă, în măsura în care atunci când este inserată într-un sistem specific (rural) şi 
într-un context cultural contribuie la dezvoltarea comunităţilor rurale. Prin valorificarea acestei 
resurse sunt create valori, care pot avea natură diferită: 

- valori materiale şi de schimb destinate satisfacerii unor nevoi prin schimbul lor pe piaţă; 
- valori culturale: simbolistico-religioase, lingvistice, cognitive, informaţionale; 
- valori sociale: organizarea şi coeziunea socială, calitatea vieţii, tehnologii şi tehnici de lucru; 
- valori ecologice: mediu de viaţă curat, valoarea recreativă, estetica ambientală. 
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Luând în considerare diversitatea zonelor rurale imprimată de componentele naturale, 
forestiere, agricole sau antropice, valorile de utilizare, produsele şi serviciile care pot fi obţinute din 
valorificarea acestora se împart în patru categorii: produse alimentare şi materii prime, servicii 
ambientale, resurse genetice, utilizări în scop recreativ şi cultural. 
 
Evaluarea monetară a serviciilor de mediu 

Evaluarea economică a mediului (figura nr. 1.4.) ajută decidenţii să integreze în procesele de 
luare a deciziilor valoarea serviciilor de mediu furnizate de ecosisteme. Efectele ecologice directe şi 
externe produse de proiectele economice sunt calculate şi exprimate în termeni monetari (poluarea şi 
epuizarea resurselor sunt analizate cu ajutorul conceptului de externalitate; atunci când 
comportamentul economic al unui individ sau al unei firme afectează comportamentul altuia – individ 
sau firme – fară o compensaţie economică sau făra o tranzacţie între părţi vrbim de efect extern). 
Evaluarea monetară este o modalitate utilă de exprimare în aceeaşi dimensiune a diferitelor costuri şi 
beneficii sociale şi economice şi este necesară pentru calcularea indicatorului agregat al beneficiilor 
nete. Analiza integrată va viza compararea celor 2 alternative – utilizare / neutilizare. 

Metodele utilizate în evaluarea impactului de mediu în proiectele de dezvoltare sunt multiple: 
înlocuirea cheltuielilor şi evitarea costurilor; funcţiile doză – răspuns; metoda preţului hedonic; 
metoda costului călătoriei; metode bazate pe ipoteze ipotetice: metoda evaluării contingentului; 
transferul beneficiilor. Aplicarea acestora însă necesită o analiză minuţioasă şi competenţe 
semnificative. 
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II. Metodologia de realizare a studiului 
 

Studiul a avut drept obiective caracterizarea condiţiilor socio-economice specifice zonei 
studiate cu impact asupra sitului şi evidenţierea scenariilor de exploatare durabilă şi nedurabilă a 
resurselor sitului în raport cu starea de conservare a biodiversităţii, ţinând cont de percepţia 
populaţiei zonei cu privire la impactul măsurilor de protejare a spaţiului natural. 

 
Studiul s-a realizat în două etape:  

1. analiza economică a zonei din surse documentare şi identificarea situaţiei în teren – luna aprilie 
2014 
În cadrul acestei etape s-a realizat o deplasare în data de 8 aprilie 2014 la nivelul celor 4 comune 
pentru observarea situaţiei în teren (instrument: A1. fişa de observaţie), pentru stabilirea contactelor 
cu autorităţile locale în vederea aplicării interviului şi pentru pretestarea chestionarului. 
De asemenea, pe parcursul lunii aprilie, s-a derulat activitatea de documentare pentru realizarea 
cadrului teoretico-metodologic, a descrierii din punct de vedere economico-social a celor patru 
comune şi pentru pentru realizarea instrumentelor cercetării aplicative. 
2. analiza socială a zonei prin documentare şi ancheta sociologică prin aplicarea unui eşantion de 
cetăţeni majori a instrumentului de anchetă – chestionarul – luna mai 2014 
În cadrul acestei etape s-a realizat cercetarea aplicativă şi definitivarea raportului ştiinţific. Pentru 
reliefarea aspectelor economico-sociale şi a percepţiei populaţiei din zonă s-a optat pentru o 
abordare integrată, multi-actori locali:  
- continuarea activităţii de realizare a unei radiografii obiective a situaţiei dezvoltării economico-
sociale pe baza observării directe, în majoritatea satelor din comunele vizate (instrument: A1. fişa de 
observaţie); 
- o reliefare a punctului de vedere a autorităţilor locale privind dezvoltarea economico-socială a 
comunelor, printr-o intermediul unei anchete prin interviu, desfăşurată în ziua de 23 mai 2014, cu 
unul din coordonatorii Grupului de Acţiune Locală (GAL) Movila lui Burcel, cu sediul în satul Ştefan cel 
Mare, GAL care are în componenţă toate cele 4 comune analizate şi cu unul dintre primarii comunelor 
analizate (instrument: A2. ghidul de interviu)  
- evidenţierea percepţiei populaţiei asupra dezvoltării economice a zonei şi asupra măsurilor de 
protejare a sitului, printr-o anchetă prin chestionar (instrument: A3. chestionarul), derulată pe 
parcursul a 3 deplasări, în zilele de 6, 20 şi 23 mai. 
 

Metode şi instrumente: Studiul socio-economic a fost elaborat pe baza documentării şi analizei 
documentelor, a deplasărilor efectuate în teren în perioada aprilie – mai 2014, a culegerii de 
informaţii prin observare directă (instrument: A1. fişa de observaţie), a anchetei prin interviu 
(instrument: A2. ghidul de interviu) şi chestionar (instrument: A3. chestionarul), precum şi a 
prelucrării şi analizei informaţiilor la birou. 
1. Fişa de observaţie (anexa A1) a inclus cele mai importante componente de infrastructură şi 
suprastructură care pot arăta dezvoltarea economico-socială a unei zone, respectiv: 

 infrastructură – căi de acces şi echipamente de transport: reţea rutieră, feroviară, transportul 
colectiv local, alte forme de transport, zone pietonale, semnalizări, parcări; 

 infrastructură - utilităţi şi sistemele de comunicaţii: reţele de alimentare cu apă curentă, 
sisteme de canalizare, conducte de gaz, reţele electrice, reţele de comunicaţie, existenţa 
semnalelor de telefonie mobilă, acces internet, amplasarea punctelor de servicii poştale, 
iluminarea nocturnă, sistemele de pază şi supraveghere 

 starea locuinţelor şi construcţiilor din gospodărie: în curs de construire; locuinţe părăsite, 
locuinţe care necesită investiţii majore; gospodării care pot susţine activităţi economice 
semnificative 

 obiective economice: spaţii de producţie; spaţii de prestări servicii 
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 obiective sociale, educaţionale şi culturale 

 amenajări specifice zonelor naturale. 
2. Ghidul de interviu (anexa A2) a urmărit să reliefeze punctele de vedere ale autoritătilor publice 
locale asupra dezvoltării economico-sociale a zonei. S-a optat pentru o persoană din conducerea GAL-
ului, care este un instrument de coordonare, comunicare şi suţinere a proiectelor de dezvoltare locală 
pentru toată zona analizată, deoarece are o bună cunoaştere asupra realităţilor zonei, pe o perioadă 
mare de timp, precum şi o privire de ansamblu asupra zonei extinse. Dea semenea, GAL-ul este un 
promotor al proiectelor de dezvoltare locală şi un nod comunicational între diferiţii factori interesaţi 
în dezvoltarea zonei. A doua persoană intervivată a fost unul dintre primarii comunelor studiate, 
pentru a evidenţia problemele caracteristice comunităţii şi proiectele realizate şi propuse pentru 
etapa următoare. 
Interviul a cuprins următoarele aspecte: 

 descrierea succintă a realitatăţii economice şi sociale din zona comunelor Cozmeşti, Oşeşti, 
Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui 

 principalele probleme economice şi sociale ale zonei 

 proiectele realizate până în prezent 

 proiectele aflate în stadiul de propuneri 

 priorităţile zonei 

 iniţiativele existente în legătură cu zona în care se află Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – 
BÂRZEŞTI 

 principalele dificultăţi estimate în legătură cu aplicarea măsurilor de conservare a 
biodiversităţii din cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI. 

3. Chestionarul (anexa A3) a urmărit să reliefeze percepţia populaţiei din zonă asupra dezvoltării 

economico-sociale la nivelul zonei în care se află Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI: 
comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui. A fost pretestat pe data de 8 
aprilie 2014, în special pentru evidenţierea expresiilor care pot fi înţelese cu uşurinţă de subiecţi, şi 
aplicat în luna mai 2014, în zilele de de 6, 20 şi 23 mai. A fost aplicat pe un număr de 108 subiecţi, 
urmărindu-se o distribuţie proporţională pe comunele vizate (după numărul populaţiei din fiecare 
comună), după sex şi categorii de vârstă. Chestionarul a avut două întrebări filtru (limita de vârstă 18 
ani şi domiciul în una dintre comunele analizate); durata de completare a unui chestionar a fost între 
10 şi 15 minute şi a fost aplicat de 2 operatori, care au intervenit cu explicaţii suplimentare atunci 
când acestea au fost solicitate. Structura chestionarului este următoarea: 
- întrebări de identificate / date demografice ale subiecţilor; 
- întrebări legate de cunoaşterea şi percepţia Sitului Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI? 
- întrebări legate de activităţi economice şi serviciile sociale care sunt deficitare şi care ar trebui 
susţinute în zonă; 
- întrebări legate de percepţia asupra importanţei protejării spaţiilor naturale şi biodiversităţii şiasupra 
măsurilor considerate potrivite pentru zona respectivă. 
S-a optat, pentru uşurinţa completării chestionarului, pentru întrebari cu variante de răspuns impuse, 
existând însă şi posibilitatea optării pentru „altă situaţie” sau „nu ştiu / nu răspund”. 
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III. Analiza datelor 
 
3.1. Analiza datelor primare – cantitativă şi calitativă 
 
Scurtă descriere din punct de vedere socio-economic a celor 4 comune. 

Cele 4 comune se află în partea de nord şi nord-vest a judeţului Vaslui şi prezintă caracteristici 
asemănătoare din punctul de vedere al condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Elementul principal de 
diferenţiere, cu impact vizibil asupra dezvoltării socio-economice, îl reprezintă facilitatea accesului, 
unele sate nedispunând de căi de acces rutier asfaltate. 
 
Localizare, sate componente şi legătura administrativă cu situl vizat 

Comuna Cozmeşti are în componenţă 4 sate: Băleşti (reşedinţa comunei), Cozmeşti, Fâstâci, 
Hordileşti şi este localizată în partea de nord-vest a judeţului Vaslui. Reşedinţa comunei, Băleşti, se 
află la o distanţă de 24 km de municipiul Vaslui. Din punct de vedere administrativ, deţine cea mai 
mică parte din teritoriul sitului - 2.41 %. 

Comuna Oşeşti are în componenţă 4 sate: Buda, Oşeşti (reşedinţa comunei), Pădureni, Vâlcele şi 
este localizată în partea de nord-vest a judeţului Vaslui. Reşedinţa comunei, Oşeşti, se află la o 
distanţă de 27 km de municipiul Vaslui. Din punct de vedere administrativ, deţine 14.58 % din 
teritoriul sitului. 

Comuna Ştefan cel Mare are în componenţă 7 sate: Bârzeşti, Brăhăşoaia, Călugăreni, 
Cănţălăreşti, Mărăşeni, Munteneşti şi Ştefan cel Mare (reşedinţa comunei). Este localizată în partea 
de nord a judeţului Vaslui. Reşedinţa comunei, Ştefan cel Mare, se află la o distanţă de 7 km de 
municipiul Vaslui. Din punct de vedere administrativ, deţine aproximativ o treime din teritoriul sitului 
- 35.02%. 

Comuna Vultureşti are în componenţă 4 sate: Buhăeşti, Podeni, Voineşti şi Vultureşti (reşedinţa 
comunei). Este localizată în partea de nord a judeţului Vaslui. Reşedinţa comunei, Vultureşti, se află la 
o distanţă de 27 km de municipiul Vaslui. Din punct de vedere administrativ, deţine cea mai mare 
parte (aproape jumătate) din teritoriul sitului – 48%. 
 
Date demografice privind comunitatea locală a celor 4 comune 

Evoluţia populaţiei în perioada 2002 – prezent în cadrul celor 4 comune studiate prezintă o 
tendinţă descrescătoare, în principal ca urmare a fenomenului migraţionist (tabelul nr. 3.1.).  
 

Tabelul nr. 3.1. Evoluţia populaţiei în perioada 2002 - prezent 
Comuna Populaţie în anul 2002 Populaţie în anul 2011 

Cozmeşti 2522 2202 

Oşeşti 3161 3157 

Ştefan cel Mare 3388 3160 

Vultureşti 2326 2236 

Total  11397 10755 

* datele pe baza rezultatelor recensămintelor din anii 2002 şi 2011; pentru comuna Cozmeşti estimarea 
populaţiei în anul 2002 este făcută pe baza sumei populaţiei satelor componente 

 
Pentru comuna Cozmeşti apare o situaţie particulară faţă de celelalte comune, aceasta fiind 

creată ca urmare a unei reorganizări administrative în anul 2004. 
Se observă o scădere puternică a populaţiei în comuna Cozmeşti, de 13%, în timp ce în celelalte 

comune scăderea este de maximum 7%. Comuna Oşeşti prezintă o situaţie relativ stabilă din acest 
punct de vedere.  
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Dacă analizăm datele demografice pe o perioadă mai mare, tendinţa descrescătoare este vizibilă 
după anul 1966 şi până în anul 1992; urmează apoi o uşoară creştere (aproximativ 5%) până în anul 
2002, de când apare din nou tendinţa descrescătoare. 

Din punct de vedere a repartizării populaţiei pe sexe, deşi vorbim de o populaţie relativ 
îmbătrânită (iar pentru segmentul de peste 70 de ani, conform datelor statistice, predomină populaţia 
feminină), pe total asistăm doar la o uşoară preponderenţă a populaţiei feminine, în raport de 51%, 
faţă de cea masculină, de 49%. Această situaţie se explică, din nou, prin fenomenul migraţionist, 
femeile fiind cele care au optat pentru găsirea unui loc de muncă şi stabilirea în străinătate. La nivelul 
segmentului de vârstă de peste 70 de ani, ponderea populaţiei masculine scade la aproximativ 41%, 
cea feminină fiind de 59%. 

Pe grupe de vârstă, datorită natalităţii constant peste media naţională pentru o perioadă 
îndelungată, segmentul care predomină este cel între 0 şi 19 ani (28.6%); între 20 şi 39 de ani se 
situează 23.5% din populaţie, între 40 şi 59 de ani 21.8%, iar peste 60 de ani 26.1%. 

Din punct de vedere al etniei, majoritatea covârşitoare a locuitorilor celor 4 comune sunt 
români; în comuna Cozmeşti există o comunitate importantă de persoane de etnie rromă (326 
persoane), iar în comuna Oşeşti o comunitate de 55 persoane de etnie rromă. Aceste date sunt 
estimări în urma recensământului din 2011, când se poate pune în evidenţă o tendinţă a populaţiei 
rrome de a nu se declara ca atare; datele primăriilor care au derulat proiecte destinate comunităţilor 
rrome arată un număr mult mai mare de persoane aparţinând acestei etnii în ambele comune – Oşeşti 
şi Cozmeşti (peste 1000 de persoane). 

 
Mărimea comunităţilor 

Comunele cu suprafaţă mai mare sunt Oşeşti şi Ştefan cel Mare (aceasta are cea mai mare 
suprafaţă teren intravilan), iar comunele mai mici sunt Cozmeşti (aceasta are cea mai mică suprafaţă 
teren intravilan) şi Vultureşti (tabelul nr. 3.2.). 

 
Tabelul nr. 3.2. Suprafaţa comunelor 

Comuna Cozmeşti Oşeşti Ştefan cel Mare Vultureşti 

Suprafata (ha) 4247 ha 5075 4896 4200 ha 

Intravilan (ha) 110 ha 380 454 269 

Extravilan (ha) 4137 ha 4695 4442 3931 

* date pe baza documentelor furnizate la nivelul primăriilor 

 
Numărul gospodăriilor în cele 4 comune (tabelul nr. 3.3.) este relativ stabil; există un număr 

redus de locuinţe părăsite şi un număr redus de locuinţe noi, în construcţie (mai puţin de 10 pentru 
fiecare comună). 

O problemă aparte o constituie satele cu un număr mic de locuinţe, pentru care investiţiile în căi 
de acces, utilităţi şi obiective social – culturale sunt considerate neprioritare. 

 
Tabelul nr. 3.3. Număr de locuinţe 

Comuna Cozmeşti Oşeşti Ştefan cel Mare Vultureşti 

Număr locuinţe 1257 1231 1420 954 

Sate cu un număr 
mic de gospodării 

Hordileşti Vâlcele Munteneşti Podeni 

* date pe baza documentelor furnizate la nivelul primăriilor 

 
Căi de acces şi utilităţi 

Situaţia este diferită pentru satele care intră în componenţa celor 4 comune din punctul de 
vedere al sistemelor de utilităţi şi al modernizării şi reabilitării drumurilor. 

 



16 
 

Comuna Cozmeşti. 
Accesul se realizează pe drumul judeţean DJ 207E, asfaltat; doar satul Cozmeşti are acces direct 

pe drum asfaltat, restul satelor componente având acces pe drum pietruit (Băleşti) sau drum de 
pământ (Fâstâci şi Hordileşti). Accesul cel mai dificil este pentru satul Fâstâci.  

 
Comuna Oşeşti  
Accesul se realizează pe DJ 207E, asfaltat; satul Oşeşti are acces direct, pe drum asfaltat, restul 

satelor (Buda, Pădureni, Vâlcele), pe drumuri comunale, pietruite. 
 
Comuna Ştefan cel Mare 
Beneficiază de cel mai facil acces dintre toate comunele analizate; trei sate componente - 

Cănţălăreşti, Ştefan cel Mare şi Mărăşeni sunt tranzitate de drumul naţional DN 15D, care este un 
drum modernizat. Brăhăşoaia are acces pe drum comunal asfaltat, iar celelalte 3 sate (Bârzeşti, 
Călugăreni, Munteneşti) au acces pe drumuri comunale, pietruite. 

 
Comuna Vultureşti  
Beneficiază de asemenea de acces facil, trei sate componente – Podeni, Voineşti şi Vultureşti - 

sunt tranzitate de drumul naţional DN 15D, care este un drum modernizat. Buhăeşti are acces pe 
drum comunal asfaltat. Teritoriul comunei este străbătut de calea ferată Iaşi-Bucureşti şi Buhăeşti-
Roman, în satul Buhăeşti existând o haltă.  
 
Utilităţile  

Există proiecte în curs şi propuneri de proiecte care vizează extinderea şi înfiintarea sistemelor 
de utilităţi în cele 4 comune. Din punct de vedere al accesului la sistemele de utilităţi (tabelul nr. 3.4.), 
avantajate sunt satele mari, reşedinţele de comune şi cele care au acces la drumul naţional (Oşeşti, 
Ştefan cel Mare, Cănţălăreşti, Mărăşeni, Voineşti şi Vultureşti).  

 
Tabelul nr. 3.4. Situaţia utilităţilor 

Comuna Cozmeşti Oşeşti Ştefan cel Mare Vultureşti 

Alimentare cu apă Nu Da, parţial Da, parţial Da, parţial 

Canalizare Nu Da, parţial Da, parţial Da, parţial 

Aducţiune gaz Nu Nu Nu Nu 

Sistem de încălzire 
centrală 

Nu Da, parţial Da, parţial Da, parţial 

Sistem de iluminat 
public 

Nu Da, parţial Da, parţial Da, parţial 

Manipularea 
deşeurilor – colectare 
selectivă 

Nu Da, parţial Da, parţial Da, parţial 

* date pe baza documentelor furnizate la nivelul primăriilor şi pe baza observării directe 

 
Date privind activităţile economice 
Cele mai importante activităţi economice din zonă sunt: 

 Agricultură: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor 

 Silvicultură 

 Comerţ 

 Morărit 

 Prelucrarea lemnului 

 Servicii de lucrări agricole mecanizate 

 Alte servicii 
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Utilizarea terenurilor şi producători agricoli 

Suprafeţele terenurilor arabile ale comunelor diferă; cele mai mari fiind în comuna Ştefan cel 
Mare, urmată de Vultureşti şi Oşeşti; pădurile se află pe teritoriul comunelor Cozmeşti şi Oşeşti 
(tabelul nr. 3.5.). 

Tabelul nr. 3.5. Situaţia utilizării terenurilor agricole 

Comuna Cozmeşti Oşeşti Ştefan cel Mare Vultureşti 

Teren arabil 1742 2191 3246 2218 

Păşuni şi fâneţe 832 932 754 1145 

Vii şi livezi 33 76 87 58 

Păduri 1328 1648 - - 
* date pe baza documentelor furnizate la nivelul primăriilor 

 
Se observă că ponderea cea mai mare este deţinută de terenurile arabile. Exploataţiile agricole 

sunt de tip individual, cu o medie de suprafaţa de 2 ha. Numărul exploataţiilor cu personalitate 
juridică este scăzut – aproximativ 5 în comunele Oşeşti şi Vultureşti şi aproximativ 20 în comuna 
Ştefan cel Mare. 

Cele mai importante tipuri de culturi agricole sunt: grâu, porumb, floarea soarelui, cartofi, 
fasole, legume, plante tehnice. 

Un singur producător mare se remarcă – SC SC Agrarcris SRL din comuna Ştefan cel Mare – 
pentru exploatarea suprafeţelor mari Restul producătorilor în domeniul agricol sunt în majoritate 
persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi familiale (IF) şi întreprinderi individuale (II), care 
exploatează suprafeţe mult mai mici de teren. 

Creşterea animalelor nu este valorificată la potenţialul zonei; situaţia estimativă a exploataţiilor 
agricole (număr) cu efective de animale pe specii, pe cele 4 comune analizate, este prezentată în 
tabelul nr. 3.6. 
 

Tabelul nr. 3.6. Exploataţii agricole (număr) cu efective de animale pe specii, pe localităţi 
Specii animale 
/Comuna 

Cozmeşti Oşeşti Ştefan cel Mare Vultureşti 

Bovine 213 352 321 268 

Ovine 94 99 52 67 

Caprine 55 42 78 32 

Porcine 462 501 601 517 

Păsări 635 725 966 698 

Cabaline 143 290 204 160 

Iepuri de casă 11 16 59 58 

Familii de albine 13 18 23 16 

* Date preluate de la DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VASLUI, RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 

 
Pentru depozitarea produselor agricole vegetale sunt doar câteva unităţi, în comunele Ştefan cel 

Mare (2 unităţi), şi Vultureşti (3 unităţi). 
Firmele de producţie şi de prestări servicii sunt din segmentul microîntreprinderi (sub 10 

salariaţi) şi au ca obiect de activitate: 
- comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun – o medie de 4-5 unităţi în fiecare comună; 
- măcinarea graului şi porumbului – 2-3 în fiecare comună; 
- presarea uleiului 1-2 în fiecare comună; 
- prelucrarea lemnului – în comunele Oşeşti şi Cozmeşti; 
- prepararea hranei animalelor – în comuna Cozmeşti; 
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- cooperaţie (cooperative de consum) – în fiecare comună; 
- servicii veterinare – în comuna Oşeşti; 
- servicii de asistenţă medicală privată – în comuna Ştefan cel Mare 
- construcţii şi consultanţa tehnică - în comunele Oşeşti şi Ştefan cel Mare; 
- servicii pentru mecanizarea agriculturii - în comunele Oşeşti şi Ştefan cel Mare. 

 
Resursa umană  

Rata sărăciei arată că acest fenomen este îngrijorător de ridicat pentru cele 4 comune vizate; 
sunt estimaţi indicatori de peste 60% pentru comuna Oşeşti, de peste 50% pentru comunele Ştefan 
cel Mare şi Cozmeşti şi de peste 45% pentru Vultureşti. 

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, este scăzut la nivelul tuturor celor 4 comune; în 
Cozmeşti aproximativ 70 de salariaţi; în comunele Ştefan cel Mare şi Oşeşti aproximativ 100 de 
salariaţi, iar în comuna Vultureşti aproximativ 120 de salariaţi. În sectorul privat sunt angajaţi 
aproximativ 55% dintre salariaţi, restul de 45% în sectorul public (administraţie publică locală, 
învăţământ, servicii sanitare publice şi asistenţă socială). În sectorul privat predomină angajaţii în 
domeniul agricol (aproximativ 25% din totalul persoanelor salariate) şi în comerţ (aproximativ 14% din 
totalul persoanelor salariate). 
 
Situaţia juridică a terenurilor din cadrul celor 4 comune analizate 

Aproximativ 90% din terenurile de pe teritoriul celor 4 comune este proprietate privată 
(gospodării individuale, unităti economice, cooperative), iar aproximativ 10 % este proprietate publică 
(consilii locale, Romsilva, Apele române, şcoli etc.). Administratorii terenurilor proprietate publică 
sunt Primăriile comunelor şi Ocoalele silvice. 
 
Servicii publice în domeniile social, educaţional şi cultural 

Dinamica economică scăzută şi evoluţia negativă a numărului de locuitori sunt factorii care 
influenţează tipul de servicii publice în domeniul educaţional, social şi cultural. 

Servicii educaţionale: în general, în fiecare sat functionează câte o grădiniţă şi o şcoală I-!V; în 
satele reşedinţă de comună funcţionează o şcoală I – VIII. Nu sunt licee sau alte tipuri de învăţământ 
liceal sau post-liceal. 

Excepţie fac satele care au comuntităţi reduse (Hordileşti, Vâlcele, Munteneşti, Podeni), şi a 
celor cu populaţie îmbătrânită (Cozmeşti), unde s-a optat pentru transferul copiilor la şcolile din satele 
apropiate. Funcţionalitatea spaţiului şi a clădirii, precum şi dotarea grădiniţelor şi şcolilor diferă de la 
o comună la alta. Astfel, unele grădiniţe au parc de joacă şi spaţii adecvate (de exemplu, comuna 
Vultureşti), unele şcoli au dotări de tip laboratoare de informatică (de exemplu, comuna Oşeşti), în 
timp ce altele funcţionează în spaţii improprii, cu o altă destinaţie iniţială (dispensar, de exemplu, în 
comuna Cozmeşti). 

Servicii medicale: comunele deţin centre de permanenţă, la care prestează servicii medici din 
zonă. În comunele Oşeşti, Ştefan cel Mare şi Vultureşti sunt farmacii, şi există şi cabinete ale medicilor 
de familie. Serviciie de urgenţă medicală se asigură de la Vaslui. 

Servicii de asistenţă socială: nu există niciun azil de bătrâni în cadrul celor 4 comune, deşi 
populaţia de peste 70 de ani este într-o proporţie semnificativă. În comuna Ştefan cel Mare există 
locuinţe protejate, pentru copiii aflaţi în plasament care au împlinit 18 ani.  

Servicii culturale: în fiecare comună există un cămin cultural, unde se organizează activităţi 
culturale diverse. Unele clădiri necesită intervenţii de reabilitare majoră (de exemplu, comuna 
Cozmeşti). 
 
Patrimoniu cultural - lista bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 

În zonă se află obiective culturale importante, în special din categoria obiectivelor religioase. 
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Comuna Cozmeşti: 

 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” din satul Băleşti  

 Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din satul Cozmeşti 

 Mănăstirea Sfântul Nicolae – Fâstaci, care cuprinde biserica „Sf. Nicolae”, turnul de poartă şi 
clopotniţa, casele egumeneşti şi zidul de incintă. Recent s-au adăugat chilii, spaţii de masă şi 
cazare. Mănăstirea necesită investiţii majore, în special pentru zidul de incintă. 

Comuna Oşeşti: 

 Biserica de lemn “Sfinții Voievozi”, în satul Oşeşti 
Comuna Ştefan cel Mare: 

 Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, în satul Bârzeşti 

 Biserica de lemn “Sfinții Voievozi Mihai și Gavril”, în satul Muntenești 
Comuna Vultureşti: 

 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, în satul Buhăeşti. 
 
Alte obiective culturale: 

 Pod de piatră – sat Cănţălăreşti, Comuna Ştefan cel Mare 

 Turn de apă – sat Buhăeşti, comuna Vultureşti 

 Muzeul Sătesc Vultureşti - obiecte etnografice 
 
Tradiţii: 

 fanfara de la Cozmeşti 

 ţesătoare la Vultureşti 

 prelucrarea lemnului la Vultureşti. 
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3.2. Rezultatele cercetării 
 
Rezultatele anchetei sociologice  

Cercetarea sociologică privind percepţia populaţiei asupra dezvoltării economico-sociale a zonei, 
asupra principalelor probleme ale comunităţii şi privind conştientizarea şi susţinerea măsurilor de 
protejare a spaţiului natural din Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI s-a desfăşurat în 
cadrul comunelor Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui, în luna mai 2014, pe 
parcursul a 3 deplasări, în zilele de 6, 20 şi 23 mai.  

Din punct de vedere metodologic, s-a urmărit realizarea unui eşantion reprezentativ, cuprinzând 
subiecţi din toate cele 4 comune analizate (întrebare – filtru), peste 18 ani (întrebare – filtru), pe cote 
(variabile independente: sex / vârstă) şi aleatoriu. Volumul eşantionului a fost de 108 subiecţi, 
proporţional cu popualţia comunelor analizate (Cozmeşti - 22, Oşeşti - 32, Vultureşti - 22 şi Ştefan cel 
Mare - 32). Tehnica folosită a fost chestionarul, completat sub directa îndrumare a operatorului, care 
a intervenit cu explicaţii atunci când subiecţii au solicitat lămuriri suplimentare. 

Din motive de optimizare a deplasărilor, operatorul a ales pentru aplicarea chestionarului satele 
reşedinţe de comune şi satele cu un număr mai mare de locuitori (Băleşti, Cozmeşti, Fâstâci , Oşeşti, 
Vultureşti, Voineşti, Cănţălăreşti, Mărăşeni şi Ştefan cel Mare). Respondenţii însă au făcut parte şi din 
celelalte sate ale comunelor analizate (tabelul nr.3.7.). 
 

Tabelul nr.3.7. Satul de provenienţă al subiecţilor 
5 Buda 1 Buhăeşti 0 Bârzeşti 7 Băleşti 

23 Oşeşti 0 Podeni 2 Brăhăşoaia 7 Cozmeşti 

2 Pădureni 4 Voineşti 0 Călugăreni 8 Fâstâci 

1 Vâlcele 17 Vultureşti 6 Cănţălăreşti, 0 Hordileşti 

    5 Mărăşeni   

    0 Munteneşti   

    19 Ştefan cel Mare   
 

Structura demografică a populaţiei investigate se prezintă astfel: 
 Sexul: 52 persoane (48%) masculin, 56 persoane (52%) feminin; 
 Categorii de vârstă (vârsta minimă: 18 ani, vârsta maximă: 85 ani): 

o 18-25 ani: 22 persoane (20.4%); 
o 26-35 ani: 21 persoane (19.4%); 
o 36-55 ani: 39 persoane (36.1%); 
o 56-65 ani: 17 persoane (15.8%); 
o peste 66 ani: 9 persoane (8.3%). 

 Ultima şcoală absolvită: Fără şcoală - 1 persoană 0.9%); Primară - 2 persoane (1.9%); 
Gimnazială - 21 persoane (19.4%); Şcoală profesională / ucenici - 46 persoane (42.6%); Liceu - 
31 persoane (28,7%); Şcoală post-liceală - 3 persoane (2.8%); Licenţă - 4 persoane (3.7%). 

 Statutul pe piaţa muncii: angajat: 3 persoane (2.8%); lucrător pe cont propriu (PFA, II, IF): 2 
persoane (1.8%); lucrător familial în gospodăria proprie: 57 persoane (52.8%); elev, student, 
masterand: 2 persoane (1.8%); şomer: 11 persoane (10.2%); casnic: 8 persoane (7.4%); 
pensionar: 22 persoane (20.4%); altă situaţie: 3 persoane (2.8%). 

 
Prezentăm în continuare rezultatele anchetei prin chestionar. 
 
La întrebarea de verificare a gradului de cunoaştere a zonei protejate vizate prin studiu: „Cunoaşteţi 
existenţa Sitului Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI?”, 6 persoane (5.6%) au răspuns afirmativ 
restul de 102 persoane (94.6%) au răspuns negativ. Aceasta situaţie ne arată gradul de cunoaştere 
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redus al preocupărilor vizând protecţia mediului la nivelul Uniunii Europene, făc6and recomandabile 
măsurile de informare şi conştientizare asupra importanţei protejării zonelor naturale. 
 
La întrebarea de percepţie privind funcţia principală a zonelor naturale care se află pe perimetrul 
comunei: „Ce reprezintă pentru dvs. Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI / împrejurimile 
comunei în care locuiţi?”, răspunsurile au fost cele prezentate în tabelul nr.3.8. 
 

Tabelul nr.3.8. Încadrarea zonei sitului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Majoritatea covârşitoare a respondenţilor (78.7%) percep zona din împrejurimile comunei lor ca 
fiind propice dezvoltării activităţilor agricole şi forestiere, mult mai puţini (15.7%) văzând-o ca un 
spaţiu natural. Important de remarcat faptul că niciunul dintre respondenţi nu o consideră spaţiu 
turistic (probabil şi ca urmare a inexistenţei facilităţilor turistice în zonă), dar nici poluată (nu există, ca 
în alte zone naturale, probleme majore din acest punct de vedere). 

 
La următoarea întrebare s-a cerut opinia respondenţilor asupra activităţilor economice care ar 

trebui încurajate în zonă, prin ierarhizarea (de la 1 la 5), a primelor opţiuni. Rezultatele, sub forma 
scorului total obţinut (prin ponderarea diferenţiată, în funcţie de locul acordat), sunt prezentate în 
tabelul nr. 3.9. 

Tabelul nr.3.9. Tipuri activităţi economice susţinute 
Tip activitate Scor Numărul persoanelor care 

au considerat varianta pe 
primul loc 

Numărul persoanelor care au 
nominalizat varianta 

Cultivarea plantelor 401 48 98 

Depozitarea / prelucrarea primară a 
produselor agricole 

229 12 80 

Creşterea animalelor 202 7 72 

Lucrări mecanizate în agricultură 176 6 64 

Activităţi de producţie diversă 115 16 26 

Valorificarea plantelor medicinale / 
fructelor de pădure 

88 1 34 

Comerţul 75 1 34 

Prelucrarea lemnului 71 2 32 

Construcţii 52 2 19 

Turismul 51 0 24 

Industria alimentară 51 2 16 

Agricultura ecologică 42 5 16 

Alte servicii  37 4 15 

Nu ştiu / nu răspund  2  

 

La întrebarea privind serviciile publice considerate deficitare în zona comunei, răspunsurile au 
vizat aspectele prezentate în tabelul nr.3.10. 

 

Varianta de răspuns Număr Procent 

Zonă de agrement 2 1.9 

Spaţiu natural 17 15.7 

Zonă poluată 0 0 

Zonă turistică 0 0 

Zonă agricolă / forestieră 85 78.7 

Nu ştiu / nu răspund 4 3.7 

Total 108 100 
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Tabelul nr.3.10. Tipuri servicii deficitare 
Tip de servicii Număr de subiecţi care au inclus tipul de serviciu în 

categoria celor deficitare 

Serviciile de sănătate 93 

Căi de acces / drumurile 92 

Serviciile sociale 86 

Sistem de apă potabilă şi canalizare 47 

Serviciile specifice forţelor de ordine 45 

Sistem de colectare deşeuri 36 

Serviciile de educaţie 23 

Serviciile de consultanţă pentru activităţi economice 17 

Serviciile culturale 12 

Sistem de iluminat public 11 

Alte dotări / servicii 4 

Nu ştiu / nu răspund 0 

 
La întrebarea care a vizat problemele considerate ca fiind importante (prin ierarhizarea primelor 3) la 
nivelul comunităţii, rezultatele, sub forma scorului obţinut prin ponderare diferenţiată a opţiunilor, în 
funcţie de locul atribuit variantelor, sunt prezentate în tabelul nr.3.11. 
 

Tabelul nr.3.11. Probleme importante la nivelul comunităţii locale 

Variantă Scor Numărul persoanelor care 
au considerat varianta pe 
primul loc 

Numărul persoanelor care au 
nominalizat varianta 

Sărăcia 277 79 105 

Şomajul / lipsa locurilor de muncă 177 20 91 

Lipsa dotărilor / serviciilor publice 111 2 75 

Probleme ale mediului înconjurător 29 2 19 

Conflicte la nivel local 24 4 11 

Informare insuficientă asupra 
drepturilor cetăţenilor comunei 

22 0 19 

Alte probleme 2 0 1 

Nu ştiu / nu răspund - 1  

 

La întrebarea care a vizat stabilirea susţinerii publice pentru proiectele care ar trebui demarate în 
spaţiul comunitar, s-au obţinut distribuţia prezentată în tabelul nr. 3.12. 
 

Tabelul nr.3.12. Proiecte prioritare la nivelul comunităţii locale 

Tip proiect Scor Numărul persoanelor care 
au considerat varianta pe 
primul loc 

Numărul persoanelor care au 
nominalizat varianta 

Asfaltarea drumurilor 318 38 93 

Sistem de protecţie contra inundaţiilor 233 5 92 

Sisteme de alimentare cu apă 212 21 55 

Reabilitarea şi dotarea şcolilor şi 
grădiniţelor 

186 9 63 

Canalizare 148 19 41 

Împăduriri în zonele afectate de 
eroziune 

110 2 40 

Reabilitarea şi dotarea dispensarului / 
cabinetului medical 

102 4 37 

Sistem de colectare a deşeurilor 101 2 33 
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Ecologizare 76 0 27 

Amenajarea unei pieţe pentru 
valorificarea produselor agricole 

42 4 19 

Sistem de iluminat public 29 0 14 

Alte proiecte 23 3 10 

Reabilitarea şi dotarea căminului 
cultural 

14 0 7 

Amenajarea unor spaţii pentru activităţi 
sportive 

14 0 5 

Reabilitarea şi dotarea primăriei 12 1 4 

Nu ştiu / nu răspund  0  

 
La întrebarea care a vizat perceperea importanţei protejării plantelor şi animalelor din zona 

comunei, 63 de persoane (58.3%) au răspuns afirmativ, iar restul de 45 de persoane negativ. 
 
În ceea ce priveşte acordul privind reintroducerea mamiferelor sălbatice în zonele din 

apropierea comunei, doar 27 de persoane (25%) au răspuns afirmativ, restul de 81 de persoane fie au 
considerat această acţiune ca fiind una periculoasă, fie fără prea mare importanţă. 

 
În sfârşit, ultima întrebare a vizat acţiuni pe care respondenţii le-ar susţine, cu impact asupra 

protejării plantelor şi animalelor din zona comunei. Rezultatele, sub forma numărului de persoane 
care au inclus în lista acţiunilor sprijine variantele respective, sunt prezentate în tabelul nr.3.13. 

 
Tabelul nr.3.13. Măsuri de protejare acceptate la nivelul comunităţii locale 

Tip măsură Număr opţiuni 

Măsuri de protecţie contra inundaţiilor 102 

Ecologizare şi interzicerea aruncării gunoiului în zonele naturale şi în apropierea acestora 85 

Controlul câinilor fără stăpâni 61 

Măsuri de protecţie contra eroziunii solului 57 

Urmărirea evoluţiei numărului de plante şi animale de către instituţii abilitate 44 

Limitarea organizării picnicurilor şi a altor acţiuni de agrement în zonele naturale şi în 
apropierea acestora 

26 

Participarea la evenimente de informare şi conştientizare 19 

Limitarea activităţilor economice cu impact asupra zonelor naturale 12 

Limitarea extinderii suprafeţelor cultivate 5 

Limitarea păşunatului 3 

Limitarea valorificării fructelor şi a altor plante din zonele naturale 1 

Nu ştiu / nu răspund 2 

 
Se observă că măsurile care presupun un efort economic individual sunt considerate mai puţin 

potrivite decât măsurile care presupun reglementări şi eforturi colective. 
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IV. CONCLUZII 

Deşi dezvoltarea economico-socială a comunelor aflate la nivelul zonei în care se află Situl 
Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI: Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul 
Vaslui, poate fi considerată la un nivel care nu ridică presiuni semnificative asupra spaţiilor naturale, 
iar dinamica dezvoltării arată mai degrabă o tendinţă de descreştere, nu pot fi neglijaţi factorii care ar 
putea fi consideraţi baiere în aplicarea planurilor de măsuri de protejajare specifice: 

1. Slaba cunoaştere de către populaţie a existenţei sitului şi a implicaţiilor aferente; 
2. Slaba acceptare a măsurilor care presupun renunţări, eforturi economice individuale 

(păşunat excesiv, cosirea mai puţin frecventă a fâneţelor, valorificarea intensivă a fructelor 
de pădure etc.); 

3. Grad ridicat de sărăcie, ceea ce poate determina acceptarea facilă a unor soluţii economice 
care nu ţin cont de protejarea mediului natural, pe de o parte, şi susţinerea scăzută a 
investiţiilor şi acţiunilor necesare protejării spaţiului natural şi biodiversităţii, pe de altă 
parte; 

4. Existenţa unor proiecte la nivelul primăriilor care ar putea aduce prejudicii mediului natural: 
amenajarea unor locuri de picnic şi agrment; amenajarea unor pieţe pentru desfacerea 
produselor agricole, ceea ce ar putea determina fluxuri sporite de persoane şi valorificarea 
intensivă a fructelor şi plantelor din pădure; 

5. Grad de cunoaştere scăzut a efectelor populaţiilor de animale sălbatice asupra gospodăriilor; 
în general, sunt cunoscute doar efectele negative pe care acestea le pot avea; 

6. Apropierea de municipiul Vaslui poate induce presiuni în ceea ce priveşte amenajarea unor 
spaţii de agrement, picnic, pieţe agricole şi activităţi economice (industriale şi de prestări 
servicii). 

Există însă şi factori care pot fi consideraţi catalizatori în susţinerea protejării Sitului Natura 2000 
ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI: 

- dinamica economico-socială scăzută la nivelul comunelor analizate, orientarea activităţilor 
spre domeniul agricol; 

- existenţa factorilor interesaţi în proiectele de conservare a florei, faunei şi a diversităţii 
biologice, protejarea zonelor verzi, pădurilor, protejarea cadrului natural, construit şi peisajului 
de interes local, din partea autoritătilor locale, GAL-ului, asociaţiilor, ONG-urilor şi altor 
instituţii; există inclusiv iniţiative formalizate de reintroducere a mamiferelor mari (lupul) în 
zonele de unde acesta a dispărut; 

- orienatarea populaţiei spre ecologizare, în zonă (spre deosibere de alte spaţii naturale) 
neexistând probleme majore din acest punct de vedere, chiar dacă sistemele de colectare a 
deşeurilor nu sunt dezvoltate la nivelul fiecărei localităţi. 

Sunt necesare însă pentru susţinerea acţiunilor specifice acţiuni de informare, conştientizare şi 
sprijinire a populaţiei, pentru implicarea acesteia în acţiunile de protejare. 
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ANEXE 

 

Anexa A1: Fişă de observaţie privind dezvoltarea economico-socială la nivelul zonei în care se află Situl 
Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI: comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul 
Vaslui 
 
INFRASTRUCTURĂ - CĂI DE ACCES ŞI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 

Domeniul Descrierea Observaţii 

REŢEA RUTIERĂ - legături cu axe rutiere 
- distanţa faţă de principalele centre 
- reţea rutieră locală 
- starea şoselelor şi a drumurilor 
- accesibilitate 

 

REŢEA 
FEROVIARĂ 

- existenţă  

TRANSPORTUL 
COLECTIV LOCAL 

- staţii 
- areal acoperit (apropiere de punctele de 

interes) 
- orar / frecvenţă 

 

ALTE FORME DE 
TRANSPORT 

- piste de ciclişti - existenţă 
- alte forme de transport existenţă 

 

ZONE PIETONALE  - existenţă 
- starea trotuarelor 

 

SEMNALIZARE 
 

- semnalizarea localităţilor 
- semnalizarea clădirilor de interes local 
- panouri de informare 

 

PARCĂRI - existenţă  

 
INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂŢI ŞI SISTEMELE DE COMUNICAŢII 

Domeniul Observaţii 

REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ CURENTĂ - existenţă  

SISTEME DE CANALIZARE - existenţă  

CONDUCTE DE GAZ - existenţă  

REŢELE ELECTRICE - existenţă  

REŢELE DE COMUNICAŢIE 
- existenţa semnalelor de telefonie mobilă 
- acces internet 
- amplasarea punctelor de servicii poştale 

 

ILUMINAREA NOCTURNĂ - existenţă  

REŢELE DE TRATAMENT DE URGENŢĂ ŞI SPITALIZARE  

SISTEMELE DE PAZĂ ŞI SUPRAVEGHERE 
- existenţa posturilor de poliţie şi a forţelor de ordine 

 

 
STAREA LOCUINŢELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR DIN GOSPODĂRIE 

Tip Observaţii 

Locuinţe în curs de construire - număr  

Locuinţe părăsite - număr  

Locuinţe care necesită investiţii majore - număr  

Gospodării care pot susţine activităţi economice 
semnificative - număr 
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OBIECTIVE ECONOMICE 

Tip Observaţii 

Spaţii de producţie – dimensiune, tip  

Spaţii de prestări servicii – dimensiune, tip  

 
OBIECTIVE SOCIALE, EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE 

Tip Observaţii 

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE 
şcoli, grădiniţe, centre de formare 
amplasare, date de construcţie; starea actuală; 
dotări; semnalizare 

 

OBIECTIVE ISTORICE 
date de construcţie; starea actuală; evenimente 
deosebite; semnalizare 

 

OBIECTIVE CULTURALE 
date de construcţie; starea actuală; condiţii de 
acces; evenimente deosebite; semnalizare 

 
 

OBIECTIVE DE INTERES FOLCLORIC  
 asociaţii culturale, folclorice, pieţe cu specific 

ateliere meşteşugăreşti, trasee pentru 
evenimente folclorice speciale 

OBIECTIVE RELIGIOASE  
 Biserici, mănăstiri, trasee de pelerinaj, locuri cu 

semnificaţie religioasă 
date construcţie, starea actuală; interdicţii de 
vizitare; evenimente speciale 

OBIECTIVE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE 
SPORTIVE - starea actuală; 

 

CENTRE DE SERVICII DE SĂNĂTATE 
starea clădirilor şi a dotărilor 

 

RECREERE, DISTRACŢII  
 
 

locuri pentru timp liber, parcuri de joacă pentru 
copii, discoteci, săli de jocuri, parcuri / spaţii verzi 
amenajate 
starea spaţiilor verzi, condiţii de acces 

UNITĂŢI COMERCIALE  
 magazine mixte, magazine cu specific, baruri 

amplasare, starea actuală; dotări; semnalizare 

 
STAREA ŞI AMENAJĂRI SPECIFICE ZONELOR NATURALE 

Tip Observaţii 

Panouri informative  

Masaje / panouri informative de interdicţie acţiuni 
(păşunat, picnic, aruncarea gunoiului, aprinderea 
focului etc.) 

 

Situaţie specifică acţiunilor nedorite / 
nerecomandate în apropierea zonelor protejate  
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Anexa A2: Ghid de interviu privind dezvoltarea economico-socială la nivelul zonei în care se află Situl Natura 

2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI: comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui 

 

1. Descrieţi, vă rog, succint, realitatea economică şi socială din comuna pe care o conduceţi (primar) / 

zona comunelor Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui, pe care o coordonaţi 

(GAL Movila lui Burcel). 

2. Care sunt principalele probleme economice şi sociale ale zonei? 

3. Care sunt proiectele realizate până acum? 

4. Ce proiecte sunt în stadiu de propuneri? 

5. Care sunt priorităţile zonei? 

6. Ce iniţiative există în legătură cu zona în care se află Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI? 

7. Care ar fi principalele dificultăţi pe care le întrevedeţi în legătură cu aplicarea măsurilor de conservare a 

biodiversităţii din cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI? 
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Anexa A3: Chestionar vizând percepţia populaţiei asupra dezvoltării economico-sociale la nivelul zonei în 
care se află Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI: comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan 
cel Mare, judeţul Vaslui 

 

Întrebări filtru: peste 18 ani; domiciliu în comuna: 

 Oşeşti  Vultureşti  Ştefan cel Mare  Cozmeşti 
 

Date de identificare: 
 

Sat: 

 Buda  Buhăeşti  Bârzeşti  Băleşti 

 Oşeşti  Podeni  Brăhăşoaia  Cozmeşti 

 Pădureni  Voineşti  Călugăreni  Fâstâci 

 Vâlcele  Vultureşti  Cănţălăreşti,  Hordileşti 

     Mărăşeni   

     Munteneşti   

     Ştefan cel Mare   
 

Vârstă   18-25  26-35  36-55  56 - 65  Peste 66 
 

Gen   Feminin  Masculin 
 

Ultima şcoală absolvită: Statutul pe piaţa muncii: 

Fără şcoală  angajat  

Primară  lucrător pe cont propriu (PFA, II, IF)  

Gimnazială  lucrător familial în gospodăria proprie  

Şcoală profesională / ucenici  întreprinzător privat (patron)  

Liceu  elev, student, masterand  

Şcoală post-liceală  şomer  

Licenţă  casnic  

Master  pensionar  

Alte studii post-universitare  altă situaţie  
 

1. Cunoaşteţi existenţa Sitului Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI? 

Da  Nu  
 

2. Ce reprezintă pentru dvs. Situl Natura 2000 ROSCI0330 OŞEŞTI – BÂRZEŞTI / împrejurimile comunei în care 
locuiţi? 

 Zonă de agrement  Zonă turistică 

 Spaţiu natural  Zonă agricolă / forestieră 

 Zonă poluată  Nu ştiu / nu răspund 
 

3. Ce activităţi economice credeţi că ar trebui încurajate în zona în care locuiţi? (ierarhizaţi primele 5) 

 Cultivarea plantelor  Turismul 

 Creşterea animalelor  Prelucrarea lemnului 

 Agricultura ecologică  Valorificarea plantelor medicinale / fructelor de 
pădure 

 Comerţul  Activităţi de producţie diversă 

 Depozitarea / prelucrarea primară a 
produselor agricole 

 Construcţii 

 Industria alimentară  Alte servicii  

 Lucrări mecanizate în agricultură  Nu ştiu / nu răspund 
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4. Ce dotări / servicii publice le consideraţi deficitare în zona în care locuiţi? 

 Căi de acces / drumurile  Serviciile sociale 

 Sistem de apă potabilă şi canalizare  Serviciile de educaţie 

 Sistem de iluminat public  Serviciile specifice forţelor de ordine  

 Sistem de colectare deşeuri  Serviciile culturale 

 Serviciile de consultanţă pentru activităţi economice  Alte dotări / servicii 

 Serviciile de sănătate  Nu ştiu / nu răspund 

 
5. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă comunitatea dvs.? (ierarhizaţi primele 3) 

 Sărăcia  Probleme ale mediului înconjurător  

 Şomajul / lipsa locurilor de muncă  Conflicte la nivel local 

 Lipsa dotărilor / serviciilor publice  Alte probleme 

 Informare insuficientă asupra drepturilor 
cetăţenilor comunei 

 Nu ştiu / nu răspund 

 
6. Care din următoarele proiecte le consideraţi prioritare pentru comuna dvs.? (ierarhizaţi primele 5) 

 Asfaltarea drumurilor  Reabilitarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor 

 Sisteme de alimentare cu apă   Reabilitarea şi dotarea căminului cultural 

 Canalizare  Reabilitarea şi dotarea dispensarului / cabinetului medical 

 Împăduriri în zonele afectate de eroziune  Reabilitarea şi dotarea primăriei 

 Sistem de protecţie contra inundaţiilor  Amenajarea unor spaţii pentru activităţi sportive 

 Sistem de iluminat public  Amenajarea unei pieţe pentru valorificarea produselor 
agricole 

 Sistem de colectare a deşeurilor  Alte proiecte 

 Ecologizare  Nu ştiu / nu răspund 

 
7. Consideraţi importantă protejarea plantelor şi animalelor din zona comunei dvs.? 

Da  Nu  

 
8. Aţi fi de acord cu reintroducerea mamiferelor sălbatice în zonele din apropierea comunei dvs., în care 
acestea au trăit? 

Da  Nu  

 
9. Ce acţiuni aţi susţine pentru protejarea plantelor şi animalelor din zona comunei dvs.? 

 Limitarea păşunatului  Măsuri de protecţie contra inundaţiilor 

 Controlul câinilor fără stăpâni  Măsuri de protecţie contra eroziunii solului 

 Limitarea activităţilor economice cu impact 
asupra zonelor naturale 

 Limitarea valorificării fructelor şi a altor plante din 
zonele naturale 

 Limitarea extinderii suprafeţelor cultivate  Urmărirea evoluţiei numărului de plante şi animale 
de către instituţii abilitate 

 Ecologizare şi interzicerea aruncării gunoiului 
în zonele naturale şi în apropierea acestora 

 Participarea la evenimente de informare şi 
conştientizare  

 Limitarea organizării picnicurilor şi a altor 
acţiuni de agrement în zonele naturale şi în 
apropierea acestora 

 Nu ştiu / nu răspund 

 
 
 
  
 


