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MM  EE  MM  OO  RR  II  UU        GG  EE  NN  EE  RR  AA  LL  
 

1.  I N T R O D U C E R E 
 
1.1.  DATE DE RECUNOASTERE A PUG - ului 

Denumirea lucrarii:      Plan urbanistic general al comunei Dofteana,  
     jud. Bacau. 

Beneficiar:        Consiliul local al comunei Dofteana, 

Proiectant:        SC ARHIPROIECT SRL Bacau, 

Data elaborarii:          2019. 

 
1.2.  OBIECTUL LUCRARII 

Urmare a solicitarii Consiliului local al comunei Dofteana, obiectul prezentei lucrari 

il constituie elaborarea Planului urbanistic general (PUG) si Regulamentul local de 
urbanism (RLU) al comunei Dofteana, judetul Bacau care va constitui un instrument 

accesibil de lucru la indemana administratiei publice locale oferind un cadru de referinta 

pentru implementarea in activitatea publica a obiectivului dezvoltarii unei societati 

prospere si incluzive. 

 

PUG este conceput ca un proces deschis, astfel incat evolutia comunei in timp sa 

fie usor de urmarit. Pe baza monitorizarii acestuia, tinandu-se cont de noile situatii care 

vor aparea, PUG se va imbunatati luandu-se in calcul atat experienta acumulata cat si 

propriile obiective.   

 

Studiul de fata identifica directiile coerente de dezvoltare urbanistica de larga 

perspectiva pentru care au fost conturate unele strategii, prioritati, reglementari si 

servitutii de urbanism aplicabile in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul 

localitatii. 

 

1.3  SURSE DE DOCUMENTARE.  LEGISLATIE IN VIGOARE 



 
 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                                    ARHIPROIECT  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________  
Memoriu general                                                                                        Page 4  
 

La elaborarea prezentei documentatii s-au avut in vedere urmatoarele surse si normative: 

• Metodologie privind continutul – cadru al documentatiilor de urbanism – in 

concordanta cu Legea privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul nr.350/2001 – 

elaborata de Institutul National URBANPROIECT Bucuresti; “Continutul 

documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului” aprobat cu Ordinul nr. 

91/25.10.1991, emis pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 de catre Ministerul 

Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 

• Materiale puse la dispozitie de catre Directia Judeteana de Statistica, Camera de 

Comert si Industrie, Directia pentru Probleme de Munca, Directia Judeteana pentru 

Ocrotirea Copilului. 

• Planul Urbanistic General Preliminar al comunei Dofteana - elaborat in anul 1999 de 

catre GENERAL PROIECT SA, Bacau. 

• Date statistice ale recensamantului populatiei la nivelul anului 2002 in baza carora au 

fost elaborate analize si estimari ale populatiei. 

• Analiza situatiei hidrogeotehnice pe teritoriul comunei Dofteana din perspectiva 

influentei terenului de fundare asupra costului investitiilor si asupra stabilirii directiilor 

de dezvoltare a zonelor functionale in teritoriu. 
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2.     STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII COMUNEI 

                  
 2.1. EVOLUTIE 

Localitatea Dofteana este una dintre cele mai vechi aşezări moldoveneşti, existând 

încă înainte de formarea statului medieval al Moldovei.  

Din date precise se poate spune că satul Dofteana îşi are obârşia în vechiul sat 

Brătuleşti, care se întindea la începutul secolului al XIV-lea pe coastele dealurilor 

Deluceanu şi Maşcaşului din faţa staţiei C.F.R Dofteana, unde se mai pot vedea urmele 

pietrelor măcinate de vreme ale mormintelor vechiului cimitir. 

Din povestirile strămoşeşti se ştie că acest sat ar fi fost pustiit de tătari într-o noapte 

de Paşti, că biserica satului ar fi fost arsă, iar o parte dintre locuitori, care au mai scăpat, 

au fugit în munţi luând-o în două direcţii diferite, pe Valea Uzului şi pe Valea Doftenei. 

După trecerea prigoanei tătare, locuitorii satului au coborât iarăşi la vale, schimbându-şi 

aşezarea. Cei de pe Valea Uzului creează satul Dărmăneşti, după numele conducătorului 

lor Dărman, iar cei de pe Valea Doftenei formează satul Dofteana, după numele apei. 

Primul document de atestare a localităţii Dofteana este datat 8 septembrie 1436, în 

care se menţionează: „… din mila lui Dumnezeu noi, Ilie Voievod, domn al Ţării Moldovei 

şi fratele domniei mele, Ştefan Voievod (… fii lui Alexandru cel Bun)… facem cunoscut cu 

această carte a noastră… că această adevărată slugă a noastră pan Balea Plopescul, a 

slujit iar astăzi ne slujeşte nouă, l-am miluit cu deosebita noastră milă şi i-am dat în ţara 

noastră Moldova patru sate: pe Tazlău… pe Trotuş… şi Dohtana… Iar pentru mai mare 

întărire a tuturor celor mai sus scrise am poruncit slugii şi logofătului nostru credincios pan 

Dinis, să scrie şi să atârne pecetea noastră la această carte… A scris Zancea Diac, la 

Suceava în anul 6944(1436) septembrie 8”. 

Prima menţiune despre existenţa petrolului în această zonă a Moldovei apare într-

un document din 4 octombrie 1440 dat de Ilie şi Ştefan Vodă, fiii lui Alexandru cel Bun. 

Un alt document este din 21 septembrie 1486 de la Suceava care consemnează 

faptul că Ştefan cel Mare întăreşte lui Ioan Ulan a treia parte din satul Dohtana de pe 

Trotuş, vândut acestuia de către Cerna, fiica lui Balea Plopescu pentru 70 de zloţi 

tătăreşti. 
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Denumirea localităţii Dohtana vine de la ocupaţia oamenilor care preparau din coajă 

de mesteacăn, de la locul numit astăzi Duhotar, o unsoare numită dohot, pe care oamenii 

o foloseau la ungerea osiilor de lemn la căruţe, iar mai târziu această unsoare era folosită 

de cizmari. 

Iniţial bazele satului au fost puse pe valea inferioară a Doftenei, dovada o face 

biserica veche care este astăzi cimitir. Cu timpul, ca urmare a creşterii populaţiei el s-a 

întins în susul apei şi a afluenţilor ei principali Seaca şi Dofteniţa ( Ştefan - Vodă) , dând 

naştere satelor respective. Apoi populaţia a cuprins şi partea stângă a Trotuşului, 

constituind la început cătune, dezvoltate în cele din urmă în adevărate sate: Larga după 

numele pârâului Lărgii, afluent al Trotuşului şi Cucuieţi, după numele dealului Ouşorul sau 

Cucuietul, situat în spatele satului. Satul Bogata de pe partea dreaptă a Trotuşului la o 

distanţă de 4 km. sud – est de Dofteana s-a alipit comunei după 1800, având o origine 

comună cu Poieni şi Mosoare, cartiere ale oraşului Ţg.Ocna. 

La recensământul populaţiei Moldovei din 1772-1774 apar satele răzeşeşti 

Dofteana şi Larga. 

Din Istoricul Bisericii Parohiale cu hramul „ Sfinţii Voievozi” din satul Larga rezultă 

că această biserică a fost construită între anii 1804-1812 de preotul Lupu Vartolomei, în 

urma unei colecte efectuate în Basarabia. Un sprijin substanţial a primit fericitul ctitor de la 

Măriuţa şi Costache Ghica, proprietarii moşiei Comăneşti. „ Locuitorii satului sunt români 

în majoritate, de religie ortodoxă, iar restul de circa 4 familii sunt penticostali. Întrucât teren 

pentru agricultură este puţin şi de calitate inferioară, majoritatea locuitorilor sunt angajaţi în 

diferite industrii: petrolieră, minieră, a lemnului, etc.” 

În anul 1832 satele Dofteana, Larga şi Cucuieţi făceau parte din moşia vistiernicului Ghica. 

În acea perioadă membrii familiilor Ghica şi Brătianu erau reprezentaţi de frunte în viaţa 

politică şi socială. 

Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei(1849-1856) a dus o politică liberală şi a 

contribuit la reorganizarea oştirii pământene. A sprijinit mişcarea unionistă, a înfiinţat şcoli 

militare şi a luat măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de trai ale ţăranilor. 

În jurul anului 1856 existau în comună o fabrică de cherestea cu aburi, ce aparţinea 

lui Niculescu Miteanu şi o fabrică de gaz unde se obţinea petrol lampant, utilizat la 

iluminarea străzilor. Exploatarea lemnului se făcea la vremea respectivă în condiţii foarte 
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grele. Materialul lemnos era colectat de pe versanţi şi dirijat pe canale confecţionate din 

„cuşcăie” de lemn. Apoi era transportat la gatere şi la fabrică cu ajutorul vagonetelor, care 

se deplasau pe o linie special amenajată, ale cărei ruine se mai pot vedea şi azi în unele 

locuri. 

Din statisticele anului 1881 rezultă următoarele: în Dofteana existau 654 capete 

familii, 2848 suflete din care 1417 bărbaţi şi 1431 femei. Erau 640 case de locuit şi 18 

cârciumi. Ştiau a citi şi scrie un număr de 147 cetăţeni, iar numărul neştiutorilor de carte 

era de 2701 cetăţeni. 

Din datele extrase din Marele dicţionar geografic al României, ediţia 1899-1900, de 

George Ioan Lehovari, general C.I. Brătianu şi profesor universitar Grigore C. Tocilescu, 

cât şi din Dicţionarul geografic al judeţului Bacău, de Ortensia Racoviţă, ediţia 1892, 

rezultă următoarele: ”comuna Dofteana, plasa Trotuş, aparţine de moşia Comăneşti 

rămasă moştenire de pe urma răposatului Aga Nicu Ghica, zonă dăruită acestuia de către 

domnitorul Ghica, frate”. Această moşie, în 1872 s-a împărţit între moştenitori, mulţi la 

număr. Extinderea domeniilor a cuprins toate satele de pe Valea Trotuşului, de la Palanca 

la Tg. Ocna, având ca centru Comăneştiul, unde se găsesc şi astăzi registrele de stare 

civilă ale doftenenilor din acel timp. 

Viaţa spirituală este atestată şi în perioada 1885-1888 când a fost construită 

biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, monument de arhitectură. Ctitorii acesteia 

au fost preotul paroh Ion Climescu (1870-1928) care a fost şi învăţător timp de 30 

ani(1870-1900) şi Ion Simionescu, cântăreţ bisericesc, fiu de preot şi primar al 

comunei(1885-1902) ; (1907-1908). 

Sfinţirea bisericii s-a făcut de către protoiereul judeţului, Theodor Athanasiu însoţit 

de preoţi, diaconi şi multă lume, în ziua de 8 septembrie 1890. Pictura interioară a fost 

realizată după primele reparaţii, între anii 1906-1907. 

Din „Sinodicul Sfintei Biserici cu patronul Adormirea Maicii Domnului din parochia 

Dofteana, Plasa Muntele, Judeţul Bacău” editat în 1907, dintr-o consemnare făcută în 

1928 reies următoarele: 

„Parohia Dofteana are 560 de capi de familie din satul Dofteana, cu secţiile 

Hăghiacul şi Bogata şi uliţele Dofteniţa, Valea Câmpului şi Saca. Pe Saca se află şi un 

număr de vreo 70-80 de case catolice, ce aparţin de Parohia Catolică din Dărmăneşti. 
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Biserica Parohială Ortodoxă Dofteana face parte din Cercul Pastoral Comăneşti. În satul şi 

filiala Bogata se află în construcţie biserica ortodoxă cu patronul Sfinţii Împăraţi Constantin 

şi Elena, lucrările fiind începute în 1927”. 

Biserica veche din lemn cu patronul Cuvioasa Paraschiva a fost reconstruită între 

anii 1940-1944. 

În vara anului 1017 s-au desfăşurat luptele de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, 

cuprinzând apoi o mare parte a judeţului Bacău, în special localităţile Oneşti, Caşin, 

Slănic-Moldova, Oituz, Cireşoaia, Dofteana, Valea Uzului şi Trotuşului până la Ghimeş. 

Mărturie au rămas gropile obuzelor de pe dealurile înconjurătoare, suferinţele populaţiei şi 

monumentele ridicate în cinstea eroilor. 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a pus Europa în faţa unui fapt împlinit, dar cu 

preţul unei mari jertfe: aproximativ 400mii de morţi; 300mii răniţi şi 116mii prizonieri sau 

dispăruţi. Cu profundă emoţie amintim câteva nume ale eroilor căzuţi la datorie din 

comuna Dofteana: 

- În 1916-1918: sg. Isachi Costache, cap. Chiţigoi Ion, sold. Isachi Ion, Cambei 

Toader, sg. Diaconu Vasile, cap. Paisa Gheorghe şi alţii peste 50 la număr, evidenţiaţi pe 

plăcile comemorative de pe faţada nordică a monumentului, ce va fi descris în continuare; 

- În 1941-1944: sg. Amăriuţei Ion, Bratu Ion, Spoială Petru, Şerban Vasile, cap.  

Ardeleanu Vasile, Brescan Gheorghe, Hanganu Ion, Păscălin Mihai, Enache Avram 

şi alţii aproape 100, înscrişi pe faţada sudică a aceluiaşi monument. 

Cu toate limitele şi perioada comunistă a adus economiei comunei o mare 

stabilitate prin locurile de muncă ale doftenenilor în industria Văii Trotuşului. 

Au fost consolidate diferite instituţii locale şi au apărut multe construcţii cu caracter 

edilitar gospodăresc : 

- În domeniul învăţământului şi culturii , în anii 1950-1974 s-au ridicat în comună 5 

şcoli noi, moderne şi un cămin cultural cu bibliotecă comunală. Ulterior, căminul a trebuit 

să fie demolat. 

- Dispensarul comunal cu locuinţă pentru medici.  
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- Postul de miliţie cu locuinţe personale. 

- Oficiul poştal, dotat cu o centrală telefonică modernă, care a permis extinderea 

reţelei de telefonie fixă în toate satele comunei. 

- S-au turnat aproximativ 2 km covor astfaltic între satele Dofteana şi Hăghiac , 

până la Parcul dendrologic. 

- În anul 1972, Institutul de Proiectare Judeţean Bacău a elaborat prin proiectul 

numărul 66 „Schiţa de sistematizare a comunei Dofteana”, o lucrare amplă care cuprinde 

toţi parametrii geografici, economici şi socio-culturali de la vremea respectivă. Tot în acest 

proiect se găsesc şi analizele compoziţiei chimice ale apelor minerale din comună, făcute 

în anii 1951-1952. 

 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
B)  RELIEFUL 

Comuna Dofteana este aşezată în partea de vest a judeţului Bacău, în zona depresionară 

subcarpatică a Carpaţilor Orientali situată la confluenţa râului Trotuş cu pârâul Dofteana, 

la o altitudine ce variază între 300 m (Lunca Trotuşului) şi 1468m (Vf. Nemira). 

Comuna Dofteana face parte din depresiunea Dărmăneşti.  

 

C)      CLIMA 
Comuna Dofteana se gaseste în zona climatului temperat continental, cu influente ale 

maselor de aer arctic (anticiclonul siberian) în perioada de iarna si de aer cald de tip 

mediteranian în perioada verii. 

Temperatura medie anuala este de 9,1 0

Climatul subcarpatic al zonei are influente montane, cu ierni mai scurte si veri calde 

urmate de toamne prelungite; dinamica atmosferica este mai moderata, vânturile 

dominante fiind dinspre vest si nord - vest. 

C. 

Cea mai scazuta temperatura medie lunara este de  - 3,3 grd. C, in luna ianuarie si cea 

mai ridicata temperatura medie lunara este de + 19,5 grd.  C, in luna iulie.  

Teritoriul comunei este situat intr-o zona cu precipitatii destul de abundente.  Precipitatiile 

medii atmosferice totalizeaza anual 690 mm.  Ploile cele mai frecvente sunt la inceputul 

verii, iar perioada cea mai secatoasa este toamna. 
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D)      RETEAUA HIDROGRAFICA 
Din punct de vedere hidrologic, comuna Dofteana se afla situata in bazinul paraului Trotus.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Trotuş, principalul curs de apă ce 

traversează teritoriul comunei pe direcţia N-S, împreună cu afluenţii săi: pâraiele Dofteana, 

Ciunget, Dofteniţa, Larga şi Cucuieţi. În ceea ce priveşte pânza de apă freatică, aceasta 

înregistrează adâncimi diferite variind între 2 şi 25 m.  

 

D) VEGETATIA 
Suprafetele de paduri totalizeaza 12454.98 ha, reprezentand 71.59% din totalul comunei. 

Dintre speciile lemnoase, care alcatuiesc vegetatia padurilor de pe raza comunei, fac 

parte: bradul, molidul, fagul si carpenul. 

 
E) CARACTERISTICI GEOTEHNICE 
Conditiile goomorfologice ale comunei se caracterizeaza prin pante relativ accidentale, 

slab acoperite cu vegetatie si afectate de posibile fenomene de eroziune si  alunecari de 

teren. 

Dimensionarea fundatiilor se va face pentru presiuni conventionale de 200 – 300 kPa cu 

exceptia zonelor in care stratul de fundare este foarte umed sau poate deveni foarte umed 

dupa realizarea constructiei. 

In cadrul complexului stratigrafic se va analiza panta reliefului in zona viitoarei constructii, 

influenta constructiei si a sapaturilor necesare asupra echilibrului natural, foarte importanta 

in aceasta zona este stabilitatea generala a reliefului, apreciere care se va baza numai pe 

studiul unui specialist in geotehnica. 

 

F)  FACTORI DE RISC NATURAL 
• Stabilitatea generala a terenului este buna datorita coeziunii ridicate a terenului 

argilos din zona. 

 

In cazul amplasarii unor obiective mai importante pe teritoriul comunei Dofteana se va 

elabora un studiu geotehnic detaliat pe amplasamentele respective. 

 

Cele 7 sate, respectiv  Dofteana (resedinta de comuna),  Bogata,  Cucuieti, Larga, 

Haghiac, Seaca si Stefan Voda, se afla în zona cu un risc asumat seismic, pentru care 

calculul structurii de rezistenta a constructiilor se va face pentru gradul VII (sapte) de 
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seismicitate – conform SR 11.100/1-93 si „Zona D” cu parametri seismici Ks = 0,16 si Tc = 

1,0 sec. conform Normativ P 100 / 92 si normelor Indicativ NP – 055 - 01 aprobate de 

MLPTL. 

Zonele cu potentiale riscuri naturale, reflectate în alunecari de teren sau de inundatii, care 

ar putea afecta intravilanul sau extravilanul, sunt prezentate în capitolul 2.8. 

 

2.3. RELATIILE IN TERITORIU 
Comuna Dofteana este situata in partea de vest a judetului Bacau, la limita teritoriului 

administrativ cu judetul Covasna. 

 

Comuna Dofteana se află la o distanţă de 71 km de municipiul Bacău (atât prin municipiul 

Moineşti cât şi prin municipiul Oneşti), la 10 km de oraşul Tg.Ocna, la 24 km de municipiul 

Oneşti, la 4 km de oraşul Dărmăneşti şi la 13 km de oraşul Comăneşti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comuna Dofteana se invecineaza cu teritoriul administrativ al urmatoarelor comune: 

• Nord – vest: cu cu teritoriul administrativ al orasuluiDarmanesti; 

• Nord – est: cu cu teritoriul administrativ al comunei Berzunti; 

• Vest: cu teritoriul administrativ al judetului Covasna si al orasului Darmanesti; 

• Sud: cu cu teritoriul administrativ al orasului Slanic Moldova; 
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• Sud –est: cu teritoriul administrativ al orasului Tg. Ocna; 

• Est: cu teritoriul administrativ al comunei Birsanesti; 

 

Comuna Dofteana are in componenta 7 sate: Dofteana (resedinta de comuna),  Bogata,  

Cucuieti, Larga, Haghiac, Seaca si Stefan Voda. 

  

Relatiile in teritoriu intre localitatile componente ale comunei, precum si ale comunei cu 

localitatile invecinate se realizeaza: 

  pe drumurile existente care sunt nationale, judetene, comunale şi drumuri de interes 

local 

  pe calea ferata Adjud – Comanesti – Ghimes Faget. 

 

Astfel, drumurile existente care strabat comuna studiata sunt: DN 12 A ; DJ 116 D; DC 

149,  DC 131A. 

- drumul naţional DN 12A  7,60 km; 

- drumul judeţean DJ 116 D 3,40 km; 

- drumul comunal DC 149  6,80 km; 

- drumul comunal DC 131A. 

 

In perioada de inainte de 1989 comuna Dofteana era o puternica zona de cazare a fortei 

de munca din municipiile Moinesti si Onesti. In prezent acest lucru s-a diminuat ca efect al 

disponibilizarilor efectuate de agentii economici din aceste orase.  

Transportul unei ponderi importante a fortei de munca (profesori, invatatori, functionari) se 

face cu trenul. 

 

 

 

 

2.4. NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICA 
2.4.1. Potential economic 
In comuna Dofteana exista conditii pentru o revitalizare a activitatilor economice, culturale 

si de alta natura pe plan local, care sa asigure relansarea economica si sociala a comunei.

  

Comuna Dofteana are o funcţie economică mixtă agroindustrială, o parte însemnată din 
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forţa de muncă fiind antrenată atât în munca de exploatare forestieră, cât şi în cea de 

prelucrare a materialului lemnos. 

Obiectele principale de activitate ale agenţilor economici sunt în ordine : producţia, 

comerţul, servicii, import-export, construcţii, etc.   

Din punct de vedere a suprafeţelor ocupate şi a producţiilor medii obţinute, activitatea 

agricolă pe teritoriul comunei Dofteana este slab reprezentată datorită condiţiilor 

agropedologice  şi de microclimat şi se desfăşoară numai în cadrul gospodăriilor 

individuale ale locuitorilor. 

Comuna Dofteana este o comuna medie, daca se ia in consideratie suprafata teritoriului 

sau numarul de sate componente. 

Complementar activitatilor generatoare de profit, pe teritoriul comunei se desfasoara 

activitati in domeniul social-administrativ: administratie publica locala, ocrotirea sanatatii, 

invatamant, culte, posta, transporturi, telecomunicatii. 

 
2.4.2. Potential natural 

G) Resursele de munca ale comunei reprezinta 62% din numarul total al 

locuitorilor. Acest procent reflecta o caracteristica a mediului rural si anume 

faptul ca varsta la care se activeaza in agricultura este mult mai mare decat 

in celelalte sectoare. 

H) Din totalul resurselor de munca 56% lucreaza in agricultura. 

I) Activitatile economice realizate in teritoriul comunei, sunt in principal cele 

apartinand sectorului primar (agricultura, sivicultura, cresterea anumalelor, 

foraj si extractie gaze). 

Activitatile specifice sectorului tertiar sunt slab dezvoltate in comuna, fiind 

reprezentate prin cateva magazine satesti si unitati social-culturale de stricta 

necesitate. 

 
a./ terenul agricol 

Comuna Dofteana are o suprafata administrativa de 17398.08 ha, din care 4131.01 

ha reprezinta teren agricol.  

Terenul arabil este folosit pentru culturi cerealiere (grau, ovaz, porumb boabe), 

legumicultura, gradinarit, plante de nutret. Aceste activitati se realizeaza in gospodarii 

individuale sau pe suprafete mari de teren, in arenda. 

Pasunile si fanetele sunt elementul principal in asigurarea hranei pentru cresterea 



 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                       ARHIPROIECT  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
14 

                             
  

animalelor (ovine, bovine). 

 

In comuna Dofteana activitatile populatiei sunt orientate spre agricultura si 

cresterea animalelor. 

 

b./ lemnul 

Masa lemnoasa, o resursa foarte importanta a zonei de paduri, rezultata prin 

exploatare este folosita fie intern pentru constructii, comert sau combustibili, fie pentru 

export. 

Concluzii: 

• In comuna Dofteana 23.76 % din suprafata administrativa reprezinta teren agricol. 

• Comuna Dofteana se inscrie in categoria comunelor cu potential 
agrozootehnic. 

 

2.4.3 Tendinte de evolutie 
Comuna Dofteana este caracterizata de o situatie economica care poate fi 

imbunatatita numai prin adancirea mecanismelor de piata in mediul rural.  

Majoritatea agricultorilor au o situatie financiara relativ precara, motiv pentru care s-au 

izolat de economia moderna, generatoare de progres pentru a practica o agricultura 

primitiva, de subzistenta. Acest mod de productie arhaic genereaza perpetuarea nivelului 

scazut de trai celor care il practica. Din aceasta cauza, piata este putin dezvoltata: sunt 

putini cei care cumpara materii prime pentru a practica agricultura moderna, sunt de 

asemenea putini cei care vand produse agricole. Datorita faptului ca sunt putini cei care 

vand sau cumpara, sunt putine afaceri in industrie, comert sau servicii. 

 

Se constata ca dotarea gospodariilor este relativ modesta, fiind orientata in principal 

spre utilaje cu grad de tehnicitate redus (care, carute, pluguri) si mai putin catre cele 

mecanizate (tractoare si masini agricole). Inzestrarea tehnologica precara din agricultura 

determina populatia rurala sa desfasoare activitati cu productivitate redusa, destinate in 

principal necesarului de supravietuire (autoconsum) si doar ocazional obtinerii unor 

venituri prin vanzarea propriilor produse. 

 

Structura proprietatii funciare este foarte fragmentata, iar la nivelul gospodariei 

exista o mare discrepanta intre accesul acesteia la pamant, forta de munca si capital. Prin 
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comparatie cu agricultorii in varsta, celor tineri le lipseste pamantul. In plus, utilajele de 

productie sunt putine, invechite si nepotrivite practicarii agriculturii mici. Filierele de 

aprovizionare cu materii prime si cele de desfacere a productiei, precum si serviciile de 

extensie si credit continua sa fie inadecvate pentru nevoile agricultorilor.  

 

 

Toate acestea sunt motivate de: 
• Faramitarea terenurilor prin reconstituirea dreptului de proprietate din 1991; 

• Lipsa unui cadru legal favorabil vanzarilor de terenuri; 

• Lipsa de capital; 

• Neancrederea in sistemul bancar 

• Conditiile dezavantajoase de acordare acreditelor bancare (obligativitatea 

solicitantului de a garanta prima data imprumutul prin obiectivul propus pentru 

finantare si a doua oara prin alte bunuri imobile. 

 
2.5. POPULATIA 

• Populatia stabila (martie 2002): 10.928 persoane din care : 

- 5.543 persoane de sex masculin 

- 5.385 persoane de sex feminin 

 

•       Populatia stabila (martie 2003): 11.114 persoane din care : 

- 5.635 persoane de sex masculin 

- 5.479 persoane de sex feminin 

 
 
2.5.1 Situatia existenta 
• Populatie stabila (conform datelor recensamantului populatiei si locuintelor – este de  

10.928 persoane,   din care:  

- 5.543 persoane de sex masculin 

- 5.385 persoane de sex feminin 

                           

•  Componenta  -  7 sate 

•      Repartitia populatiei pe localitati componente: 
                             - Sat resedinta de comuna Dofteana: 3020 persoane 
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                             - Sat Bogata: 865 persoane 

                             - Sat Cucuieti: 2480 persoane 

                             - Sat Haghian: 1502 persoane 

                             - Sat Larga: 1368 persoane 

                             - Sat Seaca: 496 persoane 

                             - Sat Stefan Voda: 1197 persoane 

 

 
 

 

 

 

 A3. Potential economic. Activitati economice 
Comuna Dofteana are o suprafata administrativa de 17328.08 ha, din care 4131.01 

ha reprezinta teren agricol. In functie de categoria de folosinta, terenul agricol se imparte 

in: 

  

Terenul forestier reprezinta 12391.49 ha, in comuna studiata fiind cea mai 

reprezentativa categorie de folosinta. 

Functia economica a comunei este preponderent agro-industriala . 

 

Localitatea resendinta de comuna, Dofteana, detine ponderea cea mai mare din 

punct de vedere al amplasarii unitatilor economice cu caracter industrial. 

Unitatile economice din localitatea Dofteana sunt amplasate in apropierea drumului 

national DN12A si a caii ferate Adjud-Comanesti-Ghimes Faget, facilitandu-se accesul la 

acestea. 

 

Activitatea agricola, exploatarea forestiera si cea de prelucrare a materialului 

lemnos, sunt activitati reprezentative pentru comuna. De asemenea, comuna Dofteana 

dispune de zone cu resurse in exploatare: hidrocarburi si argila comuna, apa minerala cu 

efect terapeutic. 

 

Existenta in zona a vaii Trotusului, a unor importante resurse naturale, minerale, 

vegetale si de forta de munca, a constituit in trecut o atractie pentru capitalul industrial 
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autohton si strain, infiintandu-se o serie de societati pentru exploatarea petrolului, a masei 

lemnoase si prelucrarea lemnului (Societatea „Steaua Romaniei”, Societatea engleza de 

extractie a petrolului Doftenita, aocietatea austriaca Goetz, societatea italo-romana care 

se ocupa cu exploatarea padurilor si industrializarea lemnului. 

Prima fabrica de cherestea a fost amplasata pe Ciunget, la locul numit astazi Fabrica 

Veche, fiind mutata in anul 1914 in Groapa Masinii si avand patroni cetateni italieni. Dupa 

primul razboi mondial a fost construita fabrica de cherestea din Lunca Largii. 

 

Comuna Dofteana are o funcţie economică mixtă agroindustrială, o parte însemnată 

din forţa de muncă fiind antrenată atât în munca de exploatare forestieră, cât şi în cea de 

prelucrare a materialului lemnos. 

 

Deoarece in zona exista rezerve relativ mari de materie prima de buna calitate 

pentru fabricarea caramizilor, in partea de nord a localitatii Dofteana functioneaza pe cca. 

1ha, o caramidarie. Intr-o zona adiacenta luncii Trotusului, in satul Larga exista o statie de 

sotare a balastului apartinand de S.C. Moldocip Moinesti. 

Obiectele principale de activitate ale acestor agenţi economici sunt în ordine : producţia, 

comerţul, servicii, import-export, construcţii, etc.   

 

Din punct de vedere a suprafeţelor ocupate şi a producţiilor medii obţinute, 

activitatea agricolă pe teritoriul comunei Dofteana este slab reprezentată datorită 

condiţiilor agropedologice şi de microclimat şi se desfăşoară numai în cadrul gospodăriilor 

individuale ale locuitorilor. 

 

Acesti agenti economici au ca obiect de activitate: productia, comertul, prestarile de 

servicii, constructiile, exploatarea petroliera si forestiera. Cei mai multi agenti economici se 

ocupa de exploatarea materialului lemenos, de debitat busteni, de prelucrarea acestora.  

 

2.6. CIRCULATIE SI TRANSPORTURI 
Comuna Dofteana se află la o distanţă de 71 km de municipiul Bacău (atât prin municipiul 

Moineşti cât şi prin municipiul Oneşti), la 10 km de oraşul Tg.Ocna, la 24 km de municipiul 

Oneşti, la 4 km de oraşul Dărmăneşti şi la 13 km de oraşul Comăneşti. 

Comuna Dofteana se invecineaza cu teritoriul administrativ al urmatoarelor comune: 

• Nord – vest: cu cu teritoriul administrativ al orasuluiDarmanesti; 



 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                       ARHIPROIECT  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
18 

                             
  

• Nord – est: cu cu teritoriul administrativ al comunei Berzunti; 

• Vest: cu teritoriul administrativ al judetului Covasna si al orasului Darmanesti; 

• Sud: cu cu teritoriul administrativ al orasului Slanic Moldova; 

• Sud –est: cu teritoriul administrativ al orasului Tg. Ocna; 

• Est: cu teritoriul administrativ al comunei Birsanesti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comuna Dofteana are in componenta 7 sate: Dofteana (resedinta de comuna),  Bogata,  

Cucuieti, Larga, Haghiac, Seaca si Stefan Voda. 

  

Relatiile in teritoriu intre localitatile componente ale comunei, precum si ale comunei cu 

localitatile invecinate se realizeaza: 

  pe drumurile existente care sunt nationale, judetene si locale 

  pe calea ferata Adjud – Comanesti – Ghimes Faget. 

 

 Mentionam ca drumul naţional DN 12 A Adjud – Oneşti – Ghimeş are un 

traseu aproape paralel cu calea ferată Adjud – Ghimeş. 

 

Astfel, drumurile existente care strabat comuna studiata sunt: DN 12 A ; DJ 116 D; DC 
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149,  DC 131A. 

 
Drumul national DN 12 A Adjud – Oneşti – Ghimeş strabate comuna de la nord la sud, 

facand legatura intre orasele Darmanesti si Tg. Ocna. De altfel, circulatia majora pe 

teritoriul comunei este asigurata de acest drum. Drumul prezinta acostamente pentru 

santuri de scurgere a apelor, rigole si trotuare, dar starea lui generala este medie. Traseul 

drumului masoara aproximativ 7.60 km pe teritoriul comunei, are doua benzi de circulatie, 

iar calea de rulare este formata din imbracaminte asfaltica. Traseul drumului nu prezinta 

curbe de racordare in plan cu raze mici si nici declivitati mari in profil longitudinal, fapt care 

permite circulatia in conditii de siguranta  a autovehiculelor. 

 
Drumul judetean DJ 116 D face legatura intre localitatile Haghiac si Dofteana. 

Drumul este modernizat, are suprastructura realizata din imbracaminte asfaltica, cu doua 

benzi de circulatie, prezentand acostamente pentru santuri de scurgere a apelor, rigole si 

trotuare. Traseul drumului masoara aproximativ 3.40 km pe teritoriul comunei. Traseul 

drumului nu prezinta curbe de racordare in plan cu raze mici si nici declivitati mari in profil 

longitudinal, fapt care permite circulatia in conditii de siguranta  a autovehiculelor. 

 

Drumul comunal DC 149 face legatura dintre centrul localitatii Dofteana si zona de 

nord a comunei. Prin eforturi proprii, Consiliul local al comunei Dofteana a asigurat 

conditiile necesare accesarii si obtinerii de finantare prin Programul SAPARD (2003)– 

pentru obiectivul de investiti prin care acest drum s - a modernizat. Drumul are 

suprastructura realizata din beton asfaltic, fiind amenajate santuri si rigole de scurgere a 

apelor. Traseul drumului nu prezinta curbe de racordare in plan cu raze mici si nici 

declivitati mari in profil longitudinal, fapt care permite circulatia in conditii de siguranta  a 

autovehiculelor. Traseul drumului masoara aproximativ 5.80 km pe teritoriul comunei 

 

Drumul comunal DC 149 asigura legatura zonelor de locuit ale comunei cu drumul 

national DN 12 A. De asemenea drumul comunal DC 149 face legătura între satele 

Dofteana, Cucuieţi, Larga şi cartierul Păgubeni din oraşul Dărmăneşti. Drumul are calea 

de rulare din asfalt pe o lungime de 5.8km. De aceea o preocupare primordiala pentru 

Consiliul local al comunei Dofteana este asfaltarea acestui drum. 

 

 Pentru transportul pe calea ferata se utilizeaza statia Dofteana aflata aproximativ  in  
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centrul localitatii Dofteana. Calea ferata dubla CF  electrificata, face legatura intre 

orasele Adjud – Comanesti – Ghimes Faget. Ea strabate teritoriul administrativ al 

comunei pe o lungime de aprox. 7,60 km. 

   

Traficul greu de pe teritoriul comunei este preluat de drumul national DN 12 A  si 

drumul judetean DJ 116 D. 
 

Traficul usor de pe teritoriul comunei este preluat de drumul comunal DC 149, 
drumul comunal DC 131 A, cat si de drumurile locale ce strabat teritoriul comunei. 

   

Reteaua de drumuri si strazi de interes local care strabate localitatile 
componente ale comunei nu este in totalitate eficienta, strazile fiind inguste, fara 
trotuare si sunt alcatuite in general din pamant. 
   

Suprafata totala de drumuri care strabat comuna Dofteana este de 200.04 ha 
(1.15% din total suprafata administrativ), din care: 

• in extravilan este de 120.36 ha ceea ce corespunde unui procent de 60.20 % din 

suprafata totala de drumuri. 

• in intravilan este de 79.68 ha ceea ce corespunde unui procent de 39.80 % din 

suprafata totala de drumuri. 

 
Localitatea Dofteana este singura localitate a comunei a carei distanta poate fi 

strabatuta pe cele doua cai de comunicatii principale: drumul national DN 12 A si 
calea ferata CF. 
   

Drumurile locale, in afara de drumurile mentionate, sunt in general din pamant, fiind 

inpracticabile pe timp nefavorabil, putand servi pentru circulatia carutelor si atelajelor 

agricole si au o platforma cuprinsa intre 4,00 si 6,00 m. 

 

In comuna Dofteana ulitele sunt cu lungimi cuprinse intre 10,00 m si 100,00 m si 

platforme de cca 2,00 m pana la 5,0 m. 

 

Circulatia pieonala se desfasoara in majoritate pe ulite, in comuna nefiind 

amenajate trotuare. Trama stradala neorganizata in mare parte, intr-o stare mediocra si 



 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                       ARHIPROIECT  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
21 

                             
  

rea (pe trotuarul care traverseaza zona cu alunecari de teren) prezinta profile longitudinale 

si transversale necorespunzatoare datorita reliefului localitatii. 

 

Dirijarea circulatiei in localitate se face prin intermediul indicatoarelor rutiere. 

 

Din cele mentionate mai sus, rezulta ca localitatea are relatii de transport pe care le 
intretine cu localitatile din teritoriu. 
    

2.7.INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL 
Intravilanul existent este pentru prima data determinat in mod grafic, urmare a 

conditiilor de avizare a prezentei documentatii de catre OJCGC Bacau, baza topografica 

fiind furnizata de catre aceasta institutie. 
La Dofteana nu exista o zonificare functionala perfecta, dar este de remarcat existenta 

posibilitatii concentrarii unitatilor industriale si a celor agrozootehnice pe un teritoriu bine 

delimitat. 

 

2.8.    ZONE CU RISCURI NATURALE 
Ca urmare a ordinului comun nr. 62/N/31.07.1998 emis de catre Ministerul Lucrarilor 

Publice si Amenajarea Teritoriului, nr.19/282/31.07.1998 al Departamentului pentru 

Administratie Publica Locala, nr.1955/31.07.1998 al Ministerului Apelor, Padurilor si 

Protectiei Mediului privind delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale, Consiliul 

Judetean Bacau in colaborare cu Oficiul de Studii Geologice si Agrochimice Bacau, Oficiul 

Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Bacau si Inspectoratul Judetean de 

Protectie Civila Bacau a intocmit “Studiu al zonelor expuse la riscuri naturale de pe 

teritoriul Judetului Bacau”. 
 

Acest studiu identifica pe teritoriul administrativ al comunei Dofteana trei zone de risc de 
inundatii datorate revarsarii cursurilor de apa:  

1. Satele Larga, Dofteana, Cucuieti, Bogata, cursul de apa Trotus 
2. Satul Larga; cursul de apa Runcu 
3. Satul Dofteana, cursul de apa Dofteana 
 

De asemenea, s-au identificat si patru zone de risc de inundatii datorata scurgerilor pe 
torenti :  
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1. Satul Dofteana, cursul de apa paraul Ciulei 
2. Satul Larga; cursul de apa paraul Barcuri 
3. Satul Cucuieti, cursul de apa paraul Soci 
4. Satul Bogata, cursul de apa paraul Bogatii 

 

• Zone de risc de inundatii datorate reversarii cursurilor de apa.  
 Satele Larga, Dofteana, Cucuieti, Bogata, cursul de apa Trotus 

Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991 si 1998 (5 si 6 iulie). 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost : 0.20 km retea stradala, o 

suprafata din extravilan de 10 ha  si 1 podet.  

Cauza adiacenta dezastrului a fost viitura din amonte. 

 

 Satul Larga; cursul de apa Runcu 
Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991, 1996 si 1998 (5 si 6 august). 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost : 10 gospodarii,  0.10 km retele 

stradale, o suprafata din intravilan de 1 ha  si 1 podet.  

Cauza adiacenta dezastrului a fost viitura din amonte. 

 

 Satul Dofteana, cursul de apa Dofteana 
Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991, 1996 si 1998 (15 - 20 iulie). 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost : 80 gospodarii,  o suprafata din 

intravilan de 5 ha, o suprafata din extravilan de 15 ha si 1 podet. 
Cauzele adiacente dezastrului au fost: viitura din amonte; blocajele cu plutitori a sectiunii 

de scurgere a albiei si blocajele cu plutitori a sectiunii de scurgere de sub poduri si podete. 

• Zone de risc de inundatii datorate scurgerilor pe torenti 
 

 Satul Dofteana, cursul de apa paraul Ciulei 
Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991 (15 - 20 iulie) si 1998 (5  august). 

Inundatia s-a produs ca urmare a ploilor abundente (35.1 l/mp ) si a duratei lor prelungite 

(1440 minute). O alta cauza care  determina  producerea inundatiilor in zona este topirea  

zapezilor. 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost 15 ha din suprafata agricola din 

extravilan. 

Cauza adiacenta dezastrului a fost blocajele cu plutitori a sectiunii de scurgere a albiei. 
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 Satul Larga; cursul de apa paraul Barcuri 
Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991 (15 - 20 iulie) si 1998 (5  

august). Inundatia s-a produs ca urmare a ploilor abundente (35.1 l/mp ) si a duratei lor 

prelungite (1440 minute). O alta cauza care  determina  producerea inundatiilor in zona 

este topirea  zapezilor. 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost: 20 gospodarii, 1 km retele stradale 

si 2 ha din suprafata din intravilan. 

Cauza adiacenta dezastrului a fost colmatare de albie (inclusiv daca se cunoaste cauza 

producerii colmatarii) pe o lungime de 1 km. 

 

 Satul Cucuieti, cursul de apa paraul Soci 
Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991 (15 - 20 iulie) si 1998 (5  

august). Inundatia s-a produs ca urmare a ploilor abundente (35.1 l/mp ) si a duratei lor 

prelungite (1440 minute). O alta cauza care  determina  producerea inundatiilor in zona 

este topirea  zapezilor. 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost: 15 gospodarii si 1 podet. 

Cauzele adiacente dezastrului au fost: colmatare de albie (inclusiv daca se cunoaste 

cauza producerii colmatarii) pe o lungime de 1 km si eroziuni ale ambelor maluri pe o 

distanta de 1 km. 

 

 Satul Bogata, cursul de apa paraul Bogatii 
Ultimile inundatii de proportii au avut loc in anii 1991 (15 - 20 iulie) si 1998 (5  

august). Inundatia s-a produs ca urmare a ploilor abundente (35.1 l/mp ) si a duratei lor 

prelungite (1440 minute). O alta cauza care  determina  producerea inundatiilor in zona 

este topirea  zapezilor. 

Obiectivele afectate de inundatia din anul 1998 au fost: 7 gospodarii, 0.5 km retele 

stradale, 2 ha din suprafata din intravilan si 2 podete. 

Cauzele adiacente dezastrului au fost: blocajele cu plutitori a sectiunii de scurgere a albiei  

si blocajele cu plutitori a sectiunii de scurgere de sub poduri si podete. 

 
2.9.  ECHIPARE   EDILITARA 

 
Comuna Dofteana este stabatuta pe directia est – vest de urmatoarele conducte si 
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linii electrice mentionate in plansele de „Reglementari”. 

 conducta gaz de sonda  

 conducta titei  

 conducta apa potabila magistrala Valea Uzului, Darmanesti, Tg. Ocna, Onesti  

 retea majora de repartitie gaze medie presiune  

 linie electrica aeriana 110 kv  

 conducta apa industriala (nu este in functiune) 

 

1. Gospodarirea apelor 
In prezent, comuna Dofteana nu dispune de un sistem centralizat de gospodarire a 

apelor. Pana in prezent in comuna nu au fost prevazute si / sau realizate lucrari 

hidrotehnice si hidroameliorative. 

 

2. Alimentarea cu apa 
In prezent  intreaga comuna dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

 
 Alimentarea  cu apă  potabilă  a comunei Dofteana se realizează,  prin 

racordarea la magistrala  de alimentare cu apă (Dn 800 mm) care vine de la 

Statia de Tratare a apei Caraboaia si apartine S.C. APA SERV.S.A.-Bacau, 

în baza contractului nr.16/01.07.2005. 

  

Racordarea la magistrala de alimentare cu apă se face prin intermediul a patru 

cămine de branşare (3 la Dofteana si 1 la Bogata) prevăzute cu aparate de contorizare a 

consumului de apa. 

Conducta de alimentare cu apă a comunei Dofteana este din OL si PE, de diferite 

diametre (Dn 50 -200mm), cu lungimea totală de 29 250m. 

Apa este utilizată atât în scop potabil şi igienico-sanitar de către consumatorii 

casnici, cât şi ca apă tehnologică de către de către societăţile comerciale racordate la 

serviciile publice de alimentare cu apă. 

 

Sistemul de alimentare cu apă este racordat la sursa Poiana Uzului, în baza 

Contractului nr.16/01.07.2005 privind acordul de racordare la conducta de alimentare cu 

apă a S.C. APA SERV S.A.- Bacau. Apa ce vine din conducta S.C. APA SERV S.A. 

BACĂU este tratata în prealabil în Statia de tratare Caraboaia şi este transportata apoi 
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gravitational prin conducta magistrala (Dn=800mm, Qmediu=9,51 l/s) pentru  alimenta 

zonele Targu Ocna si Onesti, precum si localitatile rurale de pe traseu. 

 

Sistemul de alimentare cu apă a comunei Dofteana cuprinde racordarea la 

conducta de alimentare cu apă a S.C. APA SERV S.A.-Bacau, în baza Contractului nr. 

16/01.07.2005 şi reţeaua de distribuţie.  

Racordarea  la magistrala de alimentare cu apă potabila se face prin intermediul a 

patru puncte de  branşare (3 in sat Dofteana si 1 in sat Bogata), prevăzute cu camine 

contorizate pentru inregistrarea consumului de apa. 

 

Reţeaua de distribuţie existentă este constituită din conducta de alimentare cu apă 

din OL si PE, cu diametre   Ф= 50 -200mm, cu lungimea totală de 29 250m. 

I.2.2.Instalaţii de distribuţie a apei potabile  
  Reţeaua de distribuţie a apei în comuna Dofteana cuprinde totalitatea conductelor, 

armăturilor, aparatelor de măsurat şi construcţiilor, accesorii care asigură transportul apei 

de la punctul de racord şi până la branşamentele utilizatorilor. Reţeaua de distribuţie 

urmăreşte, în general, traseele străzilor şi ale aleilor. 

 

 

4. Alimentarea cu energie electrica 
In comuna Dofteana sunt amplasate retele aeriene de distributie de joasa tensiune 

0.4 Kv care alimenteaza toti consumatorii. Configuratia retelei este de tip aerian, pozat prin 

console, pe cladiri. Reteaua electrica de iluminat public este realizata pe stalpi comuni cu 

reteaua electrica de distributie publica si este alimentata prin intermediul posturilor de 

transformare existente. Reteaua electrica apartine SC Electrica SA – SD Bacau, care va 

executa si extinderea acestora pentru alimentarea noilor consumatori. 

 
5. Telefonie 

Centrla automata care deserveste locuitorii din toate localitatile comunei asigura tot 

necesarul de legaturi telefonice si are capacitatea de deservire a potentialilor noi abonati. 

 
6. Alimentare cu energie termica 

In prezent, pentru  incalzirea locala cu sobe a locuintelor si dotarilor social-culturale 

se foloseste drept combustibil: lemnul de foc, iar pentru prepararea hranei se utilizeaza 
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butelii cu gaze lichefiate si plite cu lemne. 

 

7. Alimentare cu gaze naturale  
In comuna Dofteana nu exista retea de distributie gaze naturale. 

 

8. Gospodarie comunala 
In domeniul rampelor de gunoi, exista doua scenarii: 

 primul consta in mentinerea rampelor existente si amenajarea corespunztoare a 

acestora conform legislatiei europene; 

 al doilea consta in realizarea la nivel de judet a 4 (patru) depozite ecologice pentru 

colectarea centralizata a deseurilor menajere provenite de la populatia intregului judet, 

ipoteza sustinuta de autoritatile judetene si in special de Inspectoratul de Protectia Mediului 

Bacau. In aceasta varianta,  comuna Poduri impreuna cu alte 15 comune si 3 orase va fi 

deservita de depozitul 3, cu o suprafata estimata de 11.00 ha, amplasat pe teritoriul 

administrativ al municipiului Moinesti sau al comunei Poduri, judetul Bacau. 

 

La momentul actual resturile menajere sunt depozitate in spatele curtilor, pe malul 

apelor constituind astfel un alt factor de risc in poluarea apelor din zona, realitate care 

impune atat educatie civica pentru toate varstele, cat si facilitarea colectarii de deseuri 

menajere de catre un serviciu specializat sustinut de administratia locala.  

 Platforma temporara de depozitare a deseurilor va fi platforma existenta care 

apartine satului Larga, respectiv trupul 4.2. Larga (0.17 ha). 

 

2.10.   PROBLEME DE MEDIU 
Situatia existenta 
A. Mediul natural 
Comuna Dofteana este aşezată în partea de vest a judeţului Bacău, în zona depresionară 

subcarpatică a Carpaţilor Orientali situată la confluenţa râului Trotuş cu pârâul Dofteana,  

 

la o altitudine ce variază între 300 m(Lunca Trotuşului) şi 1468(Vf. Nemira). 

 

Pe teritoriul comunei Dofteana s-au depistat zone in care alterarea caracteristicilor 

fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale de mediu sunt evidente. 
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Cursurile de apa sunt neregularizate, malurile sunt neconsolidate si cu terenuri 

neproductive, pe care cresc vegetatii in mod necontrolat. Aceste cursuri de apa nu dispun 

de protectie de-a lungul albiilor, fiind deseori depozitate gunoaie. 

 

Afectarea echilibrului ecologic si a calitatii vietii sunt cauzate, in principal, de 

poluarea apei, atmosferei si solului. 

 

Aceste disfunctionalitati pot fi indepartate in primul rand prin amenajarea 

corespunzatoare a teritoriului intravilan si extravilan al comunei Dofteana. In comuna 

Dofteana nu sunt platforme amenajate pentru gunoi si nici puturi seci. Lipsa acestora 

determina un anumit grad de poluare a solului si aerului, cu consecinte de ordin igienico-

sanitar. 

 

Sursele poluarii apelor sunt si dejectiile animaliere care ajung foarte usor in 

apropierea paraielor si a fantanilor cu apa ce ar trebui sa fie potabile.   

Lipsa imprejmuirilor terenurilor proprietate personala situate de-a lungul cursurilor 

de apa duce ca animalele sa hoinareasca nestingherite de la grajd la luciul apei lasand 

dejectii pe maluri care polueaza mediul acvifer. 

 

La Dofteana nu s-a amenajat nici un depozit controlat de reziduuri solide. 
Solul comunei Dofteana este poluat de ingrasamintele chimice si substantele 

fitofarmaceutice folosite fara discernamant. 

Nu doar actiunea omului are ca efect degradarea terenurilor ci si actiunea factorilor de 

mediu, cum ar fi apa in exces. Aceasta problema a fost tratata la capitolul 2.8.-“ Zone cu 

riscuri naturale”. 

   

Mediul construit 
 

Pe teritoriul comunei existau la nivelul anului 2002, 3194l ocuinte. Aproximativ 3,5 

% din ele sunt locuinte foarte noi, realizate dupa 1989 si care au un confort normal, spre 

foarte bun. Peste 80 % din totalul locuintelor sunt intr-o stare buna din punct de vedere 

constructiv, beneficiind de un confort satisfacator pentru o zona de locuit in mediul rural 

(functiunile principale sunt asigurate: dormit, pregatirea hranei, depozitare). 

   

Din punct de vedere  constructiv, restul constructiilor , reprezentand 16.5% din 



 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                       ARHIPROIECT  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
28 

                             
  

totalul locuintelor existente, au o stare nesatisfacatoare cerintelor unei locuiri decente si 

care nu prezinta siguranta in exploatare. Cauzele acestei situatii sunt efectele 

cutremurelor prin care au trecut, incepand cu anul 1977, efecte care nu au putut fi 

remediate din cauze pecuniare. 

   

Starea sociala modesta a unei parti din populatia comunei Dofteana, lipsa 

consultarii unor specialisti in domeniu a dus la aparitia unor locuinte noi, dar cu standard 

de confort situate la limita inferioara (functiuni cu suprafete si inaltimi interioare 

insuficiente, materiale de constructii neadecvate functiunii, aspect estetic interior si 

architectural care lasa de dorit, amplasamente care nu tin seama de vecinatatea construita 

existenta, de punctele cardinale, de compozitia geotehnica a  terenului, etc.). 

 

Disfunctionalitati (mediu) 
1. lipsa unui sistem de monitorizare integrala a calitatii aerului, apei si solului; 

2. o reconsiderare a zonei centrale si rezervarea de amplasamente pentru :  

• sedii de firme, agenti economici, filiale banci 

• gradinite, extinderi clase la scoli 

• spatii comerciale, alimentatie publica 

3. nedelimitarea zonelor de protectie sanitara pentru luciurile de apa;  

4. lucrari necorespunzatoare sau in stadiu avansat de uzura la nivelul retelelor 

tehnico-edilitare; 

5. aglomerarea malurilor, a albiilor raurilor si a zonelor unde s-au aruncat si depozitat 

necontrolat deseurile menajere si animale, datorita lipsei depozitelor controlate de 

deseuri menajere si a puturilor seci; 

6. nepracticarea colectarii selectiva a deseurilor 

7. lipsa platformelor de gunoi ecologice; 

8. inexistenta zonelor cu plantatie de protectie intre zona industriala si cea de locuit. 

 
2.11. DISFUNCTIONALITATI 

Din analiza situatiei existente cu privire la stadiul actual de dezvoltare economico-

sociala a comunei Dofteana, rezulta ca in profil teritorial se manifesta o serie de 

disfunctionalitati in dezvoltare, cu evolutii critice conflictuale, care necesita masuri de 

atenuare si eliminare prin politici specifice in vederea unei dezvoltari armonioase si 

echilibrate. 
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In acest sens, au fost retinute urmatoarele probleme generale ale comunei: 

- a. dezechilibre in activitatea si dezvoltarea economica : 
a.1. declinul activitatilor economice de baza si complementare ; 

a.2. utilizarea redusa a capacitatilor de productie existente pe teritoriul comunei ; 

a.3. ritm lent de restructurare, retehnologizare si modernizare a acestora; 

a.4. slaba dezvoltare tehnica a tuturor sectoarelor din agricultura ; 

a.5. inexistenta unui sprijin acordat IMM-urilor pentru dezvoltarea serviciilor in zona 

rurala; 

a.6. slaba infrastructura de sprijin a afacerilor; 

a.7.slaba implementarea sistemului de asigurare a calitatii produselor si productiei ; 

a.8. ponderea redusa a IMM-urilor in sectorul productiv si de servicii (cu exceptia 

comertului si a alimentatiei publice ; 

a.9. lipsa unui sistem de implementare a cunostintelor de marketing, management, 

asigurare a calitatii catre intreprinzatori si managerii din regiune ; 

a.10. insuficienta promovare a potentialului investitional al regiunii ; 

a.11. calitatea slaba a serviciilor catre populatie ; 

a.12. caracterul preponderent agricol al comunei ; 

a.13. dimensiunile reduse ale exploatatiilor agricole; 

a.14. lipsa unor sisteme de colectare, prelucrare si valorificare superioara a produselor 

specifice ; 

a.15. necesitatea modernizarii fondului construit (sediul Primariei comunei, Complexul 

comercial, etc.) ; 

a.16. utilizarea tehnicilor agricole inapoiate care determina practicarea unei agriculturi 

primitive si neperformante; 

a.17. inexistenta unui dispensar veterinar dotat cu toate echipamentele necesare si cu 

spatiile specifice aferente. 

 

- b. disfunctii privind evolutia populatiei, probleme sociale rezultate din 
dezechilibrul dintre ocuparea fortei de munca si locurile de munca: 
b.1. utilizarea necorespunzatoare a fortei de munca disponibilizata ca urmare a 

procesului de restructurare a economiei; 

b.2. ritmul lent de creare a unor activitati generatoare de noi locuri de munca; 

b.3. scaderea drastica a veniturilor populatiei. 
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- c. aspecte incompatibile si incomode in relatiile dintre diverse zone functionale : 
c.1. posibilitatile reduse ale acesteia la dotari publice si sociale (camine, gradinite, 

scoli, etc.); 

c.2. degradarea unor factori demografici (reducerea sporului natural si tendinta spre 

imbatranire a populatiei); 

c.3. lipsa zonei cu plantatie de protectie intre zona industriala si cea de locuit. 

 

- d. conditii nefavorabile ale cadrului natural : 
d.1. existenta proceselor de despadurire si a proceselor de eroziune si a alunecarilor 

de teren ; 

d.2. pozitionarea parcelelor pe directia deal-vale, motiv de distrugere a fertilitatii solului 

prin eroziune ; 

d.3. existenta unui fond construit afectat de calamitati naturale (alunecari de teren si 

inundatii) care necesita stramutarea pe un teren stabil;  

d.4. ape poluate cu nitriti ; 

d.5. solul este poluat cu substante fitofarmaceutice ; 

d.6. inexistenta lucrarilor de regularizare a paraurilor . 

- e. protejarea zonelor cu potential cultural valoros : 
e.1. inexistenta de obiective si manifestari care sa puna in evidenta traditiile si 

obiceiurile specifice regiunii . 

 

- f. nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent : 
f.1. sistarea unor investitii (casa de cultura) sau lipsa resurselor financiare pentru 

finalizarea sau realizarea unor obiective noi de infrastructura majora (din dotari social – 

culturale si constructii de locuinte); 

f.2. degradarea fondului de locuire existent ; 

f.3. lipsa mijloacelor financiare pentru repararea si reabilitarea acestora; 

f.4. insuficienta informare si educare a populatiei in domeniul protejarii si conservarii 

mediului. 

 

- g. aspecte critice legate de organizarea circulatiei si transport : 
g.1. procentul scazut de drumuri modernizate ; 

g.2. neintretinerea tramei stradale ; 
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g.4.existenta unui numar mare de cai de comunicatie care prezinta un profil transversal 

necorespunzator dotarilor mobile PSI;  

g.5. reteaua majora de cai de comunicatii este neadecvata la cerintele traficului 

conform standardelor datorita urmatoarelor incoveniente: 

1. dimensionarea necorespunzatoare a profilelor transversale si insuficienta 

capacitatii portante a cailor de comunicatie care stabat comuna; 

2. capacitate redusa; 

3. 60 % strazi din pamant, 20 % strazi balastate; 

4. intersectii neamenajate corespunzator; 

5. prezenta intr-o proportie neadecvata a terenurilor libere neconstruite  in interiorul 

intravilanului; 

6. ulite cu profil transversal necorespunzator accesului dotarilor mobile PSI; 

7. lipsa hidrantilor in zona de productie; 

8. este necesara remodelarea centrului si a zonei de locuit impreuna cu rezervarea 

de terenuri pentru dotari noi sau extinderea celor vechi rezultate in urma 

calculului in functie de populatia propusa; 

- h. aspecte critice legate de gradul de echipare edilitara : 
h.1. infrastructura insuficienta ca dimensiuni si depasita moral si fizic in domeniul 

retelelor de alimentare cu apa potabila (captare, tratare, distributie), canalizare si 

epurare a apelor uzate ; 

h.2. inexistenta retelelor de alimentare cu gaze naturale pe teritoriul comunei; 

 

h.3. inexistenta infrastructurii de gestionare a deseurilor; 

h.4. insuficienta folosire a instalatiilor de irigatii ; 

h.5. gradul avansat de uzura a putinelor elemente de echipare tehnico-edilitara si 

absenta resurselor financiare la nivelul consiliului local care blocheaza luarea unor 

masuri de stopare a degradarii, repararii sau extinderii acestora. 

  

- i. alte disfunctionalitati : 
i.1. inexistenta hidrantilor de interventie in zona de productie concentrate pe teritoriul 

comunei; 

i.2. scoaterea din productie a unor procente importante din suprafata agricola prin 

haturi si drumuri; 

i.3. amplasarea parcelelor din deal in vale grabeste distrugerea fertilitatii solului prin 
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eroziune; 

i.4. noii proprietari folosesc o agrotehnica inapoiata instaurand o agricultura primitiva si 

neperformanta prin folosirea masinilor agricole intr-un procent alarmant de mic; 

i.5. scaderea productivitatii solului prin neexploatarea la intreaga capacitate a 

sistemului de irigatii existent (si deteriorat), la peste 100 ha inainte de 1989; 

i.5.  pe teritoriul comunei Dofteana nu exista dispensar veterinar dotat cu toate 

ustensilele necesare si cu spatiile specifice aferente; 

i.6. dotarile: Consiliul Local, biblioteca, gradinita si caminul cultural nu beneficiaza de 

cladiri corespunzatoare din punct de vedere a suprafetei utile, al aspectului estetic a 

sigurantei in exploatare. 

 

 

2.12.  NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI 
Ca raspunsuri la intrebarile membrilor echipei din teren a proiectantului, s-au 

identificat mai multe dorinte si cerinte ale populatiei care corespund si punctelor de vedere 

al proiectantului si administratiei locale: 

1. rezervarea de terenuri pentru amplasamente de dotari de utilitate publica 

(dispensar veterinar, biblioteca) sau constructii tehnico-edilitare (captari de apa, 

rezervoare de apa, statie de reglare gaze, statii de epurare); 

2. revizuirea intravilanului (implicit a zonei de locuit) prin scoaterea din intravilan a 

terenurilor agricole care, inca, nu se intentioneaza a fi transformate in zona de 

locuit; 

3. regularizarea paraurilor pentru eliminarea factorului natural de risc: inundatia; 

4. modernizarea cailor de comunicatie pe intreg traseul lor pe teritoriul administrativ al 

comunei; 

5. regularizarea paraurilor; 

6. realizarea alimentarii cu apa in sistem centralizat pentru localitatea Buciumi; 

7. realizarea canalizarii in ambele localitati. 
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2.13.  ZONE DE INTERES ISTORIC SI URBANISTIC GENERAL 

 
           Documentatie privind cladirile care fac parte din    

Lista monumentelor istorice din comuna Dofteana 
 

Conform OU 2314/2004 Anexa 1 publicata in MO 646 bis/2004, in comuna studiata se 

gasesc urmatoarele monumente istorice: 

 

A. BC-II-a-A-00825 Ansamblul conacului Ghica, sat DOFTEANA, comuna 
DOFTEANA, sf. sec. XIX  
B. BC-II-m-A-00825.01 Conac, sat DOFTEANA, comuna DOFTEANA, sf. sec. XIX  
C. BC-II-m-A-00825.02 Parc, sat DOFTEANA, comuna DOFTEANA, sf. sec. XIX  
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

Compus din castel şi parc, ansamblul castelului Ghika din Dofteana este înscris în 

Lista Monumentelor Istorice din anul 2004, Anexă la Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului 

Culturii şi  Cultelor. În această listă, ansamblul castelului Ghika apare cu numărul de Cod 

L.M.I.2004: BC-II-a-A-00825, castelul BC-II-m-A-00825.01 şi parcul BC-II-m-A- 00825.02. 

 De menţionat este faptul că acest ansamblu are o deosebită valoare pentru 

patrimonul cultural zonal, dar şi pentru patrimonial naţional al României, deoarece, la 

nivelul judeţului Bacău s-au mai păstrat doar două ansambluri de acest gen, cel de-al 

doilea fiind ansamblul castelului Cantacizino-Paşcanu-Waldemburg din satul Lilieci, 
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comuna Hemeiuşi. 

 Ansamblul  castelului Ghika – Dofteana se înscrie alături de alte construcţii 

impunătoare de acest gen, ridicate pe domeniul Ghika-Comăneşti, la graniţa dintre 

secolele XIX şi XX, dintre care s-au mai păstrat pănâ astăzi în zonă: ansamblul palatului 

Ghika – Comăneşti cu palat şi parc, ansamblul palatului Ştirbei- Dărmăneşti din pădure, cu 

palat şi parc, toate având şi alte construcţii anexe , dintre care puţine s-au mai păstrat. 

Vremurile destu; de tulburi pe care le-au avut de înfruntat castelele, conacele şi 

palatele din această zonă a Trotuşului de munte, cunoscută şi ca domeniul Ghika – 

Comăneşti, au avut ca o consecinţă gravă distrugereea prin ardere a bibliotecilor cu mii de 

volume, a arhivelor cu sute de documente istorice, a obiectelor de artă medievală şi 

modernă pe care stăpânii le aduceau de la Paris, de la Viena şi nu numai. Peste aceste 

construcţii atrăgătoare s-au abatut ororile celor doua razboaie mondiale care le-au pricinuit 

mari pagube, unele dintre ele greu de recuperate, altele imposibil. Acestea au fost 

nationalizate de puterea comunista care le-a exploatat timp de 50 de ani, întinând 

memoria celor care le-au construit şi le-au modernizat cu cele mai avansate masini si 

tehnici ale epocii la nivel european. Să nu ne mire faptul ca la ora actuala cu greu mai 

putem înnoda firul rupt al istoriei acestor impresionante monumente ale arhitecturii, 

declarate acum, aproape de apusul lor, ca fiind monumente istorice. 

Despre castelul construit în stil romantic, la sfârşitul secolului al XIX-lea, se poate 

spune că a fost proiectat de la început ca un castel de vânătoare în zona Trotuşului de 

munte. Aici stăpâneau proprietarii marii familii de boieri Ghika, existând un bogat şi variat 

fond de vânătoare şi recolte de trofee. 

În a doua jumatate a veacului al XIX-lea , pe moşia din plasa Muntele de pe valea 

Trotuşulu era stapanita de catre Aga Nicu Ghika. De pe urma raposatului, in 1872 , mosia 

a fost impartita intre mostenitori, dupa cum urmează: 

- Dimitrie N.Ghika Comăneşteanu primeşte trupurile de moşii Comăneşti şi 

Palanca, cu o suprafaţă de 9798 fălcii( 1 falcie=1,5ha). 

- Eugen N. Ghika primeşte trupurile Brătuleşti şi Agăş, în suprafată de 10 435 

fălcii. 

- Gheorghe N Ghika va stapani trupurile Larga şi Ciobănuşul, cu 9068 falcii. 

- Maria Principesa Alexandru Barbu Ştirbei, născută Ghika Comăneşteanu, a 

primit trupurile de mosii Dărmăneşti şî Brusturoasa, în suprafată de 9133 

fălcii. 

- Neculai N Ghika primeşte trupurile Dofteana – Beleghet, cu 9417 falcii, 
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stapanind in total, în Dofteana, o moşie cu suprafata de 12 730 ha. 

 

Mai intai, Neculai N Ghika a pus sa se construiasca, n anul 1887, o locuinta pentru 

administratie, cu parter si etaj, cunoscuta sub numele de “hulubărie”. Mantionam ca in 

aceasta cladire impunatoare, transformata de noul proprietar in punct de cazare, nu a fost 

declarata ca monument istoric, desi este cea mai veche din acest ansamblu. 

Pentru construirea castelului de vanatoare, Neculai N Ghika a tocmit un architect 

Italian, a adus mesteri italieni si materiale de constructii straine, printer care si marmura de 

Carara. Deoarece nu am putut reconstitui datarea acestei minunate constructii in stil 

romantic, am luat in consideratie afirmatia domnului Şelaru Dumitru, in present viceprimar 

al comunei Dofteana, (fost administrator al cladirii cât a funcţionat ca spital T.B.C), 

conform căreia, domnia sa a văzut scris pe pardoseala de mosaic anul  “1889”, data la 

care, probabil, constructia fusese terminate si inaugurate, iar conform traditiei, balul 

avusese deja loc. În aceeaşi ordine de idei, Ortensia Racoviţă consemna in anul 1895 

existenta caselor boieresti de la Doftana, sectia Larga, cu gradina si parc ( Dicţionarul 

geographic al judeţului Bacău, Bucureşti, 1895,p.240).  

In perioada celui de-al doilea razboi mondial, intre anii 1941-1944, in castelul de la 

Dofteana, a fost stabilit Comandamentul armatei germane a Wehrmachtului. Dupa ce au 

fst intoarse armele impotriva Germaniei fasciste, castelul de la Dofteana a fost devastate 

decatre armata sovietica, impartasind aceeasi soarta ca si celelalte de la Comanesti şi 

Darmanesti. Intr-un process-verbal care poarta data de 16 octombrie 1945 este 

consemnata hotararea Comitetului de expropriere si improprietarire din comuna Dofteana, 

prin care se expropria mosia Emil Ghika( urmasul lui Neculai Ghika) din comuna Dofteana, 

judetul Bacau. 

Nationalizat ca urmare a aplicarii Decretului Lege nr.83/1949, atat castelul de la 

Dofteana cât şi cele peste 12000ha de padure, au trecut in proprietatea statului. Mai multe 

camere au fost umplute cu obiecte de valoare si sigilate, impunatoarea cladire devenind 

sediul mai multor institutii de stat, printer care : Spital T.B.C, Casă de copii, Sanatoriu de 

reumatologie infantila. Desigur ca toata avutia inventarului de interior din cele 33 de 

camere a fost irosita, la ora actuala cladirea fiind goala, dupa ce a suferit doua incendii si 

mai multe devastari la care au luat parte deopotriva armata germana, armata sovietica, 

comunistii veniti la putere si o parte dintre localnici care s-au infruptat si ei cu cate ceva, 

iar cand nu sa mai gasit nimic de furat, au inceput sa-l devasteze. In anul 1988 a fost luat 

un poicandru de toata frumusetea, fiind pus in Palatul Ghika din Comanesti, expus in casa 
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scarii, in locul celui disparut. Se deschidea in anul urmator, 1989, muzeul de etnografie in 

Palatul Ghika, facut de catre etnologul prof.dr.Dorinel Ichim de la Complexul Muzeal 

Bacau. 

Nefiind retrocedat din lipsa mostenitorilor plecati din cauza urgiei comuniste tocmai 

in indepartata Australie, dupa evenimentele din anul 1989, s-a ajuns la urmatoarea solutie. 

Primaria comunei Dofteana a trecut castelul si parcul din domeniul public al comuei 

Dpfteana in domeniul privat al aceleasi comune. A urmat partea ce mai trista, deoarece 

castelul a fost dezafectat si deconectat de la utilitati, fiind in continuare devastate. 

Greu si incomod de administrat de catre primarie, din cauza lipsei de fonduri, a fost 

luata masura de catre Consiliul Local al Primariei Dofteana sa fie scos la vanzare prin 

licitatie publica. Deoarece pretul era destul de mare, licitatia se amana mereu. Pana la 

urma, a fost adjudecat de catre firma Energo-Mecano-Service Darmanesti, condusa de 

catre Adrian Cadar , cu pretul de 7 miliarde de lei vechi, impreuna cu cele 3,8ha parc din 

jur, pe care a maid at 1,5 miliarde. Noul proprietar, de loc din Darmanesti, a inceput sa-l 

reabiliteze prin repararea interiorului. 

Nici dupa vanzare, necazurile nu au incetat sa se abata asupra castelului cu 

pricina. Un groaznic incendiu a cuprins aproximativ 70% din acoperisul mansardat( cam 

700m.p), provocand mari distrugeri la sarpanta acoperisului, la pod, parchet si pereti. 

Pompierii au stability drept cauza a incendiului existentaunei surse de foc deschis. Cu 

toate acestea, noul proprietar nu a exclus posibilitatea ca vreunul din satenii din jur sa fi 

pus foc, nemultumiti fiind ca nu mai puteau intra pe domeniu sa fure sau sa-si pasca vitele, 

deoarece imprejmuise cu gard de tabla noua proprietate dobandita prin cumparare. Dupa 

intamplarea cu incendiul, ritmul lucrarilor in vederea refacerii cladirii a incetinit. Pentru 

refacerea in totalitate a cladirii ar fi trebuit cam 14 miliarde de lei vechi, suma care ii lipsea 

proprietarului. Intrucat nu si-a gasit un  partener de afacere cu bani, cu care sa se 

asocieze, proprietarul este dispus sa-l scoata la vanzare. Intentiile proprietarului sunt de a 

reamenaja vechea cladire a “hulubariei”, unde sa modernizeze cateva apartamente pentru 

agroturism si pentru echitatie, iar in par car vrea sa reface iazul de peste. 

La prima vedere, castelul ni se infatiseaza in toata splendoarea lui, fiind greu de 

cuprins dintr-o privire datorita imensei sale desfasurari planimetrice. Elevatia unei 

asemenea somptuoase cladiri din marmura si caramida aparenta rosie, cu o invelitoare de 

ardezie, contrasteaza cu verdele intens al copacilor deveniti deja seculari. Din orice parte 

l-ai privi, conacul parca se mandreste cu splendida-I decoratie care desi se repeat, cere 

multe ore de meditatie spre a o intelege. 
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Castelul ni se infatiseazaintr-un urias plan vertical, desfasurat pe mai multe nivele 

structurate astfel: demiso, parter, etaj si mansarda. El este strajuit de doua turnuri 

asimetrice, unul dispus pe sud, mai inalt, avand mai multe camere utilizate pentru baie si 

altul pe nord, mai scund, cu scara in forma de melc. 

Constructia se inscrie in plan dretunghiular, avand temelia si subsolul din piatra 

rostuita, iar peretii din zidarie portanta de caramida. Elevatia atrage atentia mai ales 

datorita soclului inalt pe care sunt ziditi peretii parterului si atajului intai, precum si de 

acoperisul mansardat, avand numeroase lucarne( luminatoare) si turnulete. 

Intraea in castel se face prin fatada principala, dispusa pe vest, pe niste scari 

monumentale cu balustrade de piatra cioplita. Coloanele cilindrice, cu capiteluri sculptata 

in piatra si printre coloanele ce strajuiesc intrarea, pasii te indreapta spre o mica incapere 

acperita de o cheie de bolta semiovoidala, marcata de nervure metalice cu tencuiala 

decapata de vremea care s-a scurs. 

Un semineu pastrat in stare cat de cat buna, lambriuri de lemn, tavanul pe grinzi, 

toate sunt elemente originale care marcheaza, intr-o mare ,masura, eleganta salonuluide 

primire a oaspetilor. Acesta este pavat cu romburi hexagonale din mosaic care decoreaza 

toata suprafata cu motie florale stilizate. La etaj, o bogata arhitectura de lemn te 

intampina, avand tavanul bine compartimentat in casete de lemn. O scara de lemn in 

forma de melc, cu balustrada originala din lemn patinat de vreme, urca spre mansarda. O 

fereastra rotunda , numita “ l’oil de beuf” ochi de bou), asigura aerisirea si patrunderea 

luminii avand totodata si functie decorativa. 

Fatada posterioara este orientate spre rasarit. Aici, deasupra unui balcon “turcesc”, 

se afla un spatiu limitat liber, delimitat de un grilaj de fie forjat. Peretele de langa balcon se 

prelungeste deasupra cornisei acoperisului cu un fronton triunghiular, avand laturile 

unghiului dispuse in trepte. Tot aici, se afla si turnu de forma patrata in sectiune, cu 

acoperis propriu. 

Fatada secundara ,dinspre sud, este marcata de un spatiu de tip “ loggia”, avand la 

fata coloane unite in arc de cerc, prevazute cu capiteluri. Aici se ajuge printr-o intrare 

secundara, cu scari si grilaj de fier forjat, cu “mana” pe dreapta. Deasupra “loggiei”se afla 

un spatiu descoperit, delimitat in fata de u grilaj de fier forjat. 

Fatada secundara nordica, estemarcata la colt cu un turnulet in plan circular in 

sectiune, avand acoperis propriu. Pe peretele de langa turn sunt amplasate doua balcoane 

“turcesti”, care se sprijia pe un alt perete cu fronton triunghiular deasupra cornisei, avand 

laturile unghiului superior in trepte. 
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Aflat in restaurare si reabilitare, castelul are peretii interiori decapitati de tencuiala 

pana la caramida, grinzile de lemn in curs de inlocuire, iar tamplaria pe cale sa fie 

inlocuita. 

Pentru a ne da seama de felul cum se construia pe la sfarsitul secolului al XIX-lea, 

facem cuvenita precizare ca planseele situate deasupra subsolului erau montate pe grinzi 

metalice de mare rezistenta. Planseele dintre parter si etajul intai sunt montate pe grinzi 

din metal si lemn, ultimele fiind deja deteriorate de vremea care s-a surs. Intre etaj si 

mansarda au fost puse grinzi din lemn masiv. O asemenea structua de rezistenta a fost in 

masura sa sustina timp de peste o suta de ani o suprafata construita de 520 m.p., iar cea 

desfasurata de 2270m.p. 

Dupa incendiul din decembrie 2003, pe mansarda acoperisului din lemn reparata 

deja, a fost inlocuita invelitoarea de ardezie cu invelitoare de tip “tegola”, un fel de carton 

bitumat. 

Atat la exterior, cat mai ale la interior, componentele artistice, executate in marmura 

de Carara( coloane cu capiteluri neoclasice, ancadramentele de la ferestre  usi), fier forjat( 

grilaje de la balcoane si inchideri de spatii libere), piatra sculptata( balustrade la intrare, la 

parter si la etaj),lemn sculptat, decupat, asezat in casete, toate acestea au facut sa 

creasca considerabil valoarea de patrimoniu a castelului care a fost apreciata, inaintea 

incendiului din decembrie2003, la suma deloc de neglijat de 800 000 euro. Aceasta 

apreciere, sensibil exagerata, a facut sa se consume multa cerneala din partea ziaristilor 

bacaoani. 

Daca la aceasta evaluare patrimoniala s-ar adauga si valorile artistice ale 

tapiseriilor, goblenurilor, mobilei stil, veselei, bibliotecii cu cartile, majoritatea in limba 

franceza, romanasi alte limbi de circulatie europeana, tehnica de varf, achizitiile din 

strainatate, argintaria, sculptura, picture etc., toate insemnand colectii de inestimabile 

valori, ne putem imagina c s-a pierdut numai prin devastarea acestui castel de vanatoare. 

Aici erau adapostite,pe langa trofeele vanatoresti din tara si valoroasele colectii aduse din 

Somalia, unde au fost in expeditii Dumitru Ghika, insotit fiind de fiul sau Nicolae. Este o 

mare pierdere pentru tara distrugerea fiecaruia dintre conace, palate, castele pentru care 

recuperarea acestora este ireversibila. Din tot mobilierul celor 33 de camere, se mai pot 

vedea doar un birou-secretar, 3 semineuri, o masa de sufragerie si cateva corpuri de 

biblioteca goale, lipsite de carti si deteriorate. 

Fiind trecut in grupa valorica “A” de monumente istorice la categoria monumente de 

arhitectura, castelul Ghika- Dofteana a primit urmatoarele calificative in cadrul criteriilor de 
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evaluare globala. 

Criteriul vechimii. Castelul Ghika fiind construit in anul 1889, imobilul se incadraza 

in intervalul 1870-1920 si primeste calificativul de vechime medie. Acest calificativ este 

justificat si de faptul ca elementele componente ale imobilului nu au suferit transformari 

sau modificari, pastrandu-se cele initiale. 

Criteriul referitor la valoarea arhitecturala, artistica si uranistica are drept scop 

stabilirea valorii imobilului din punct  de vedere esttic, functional si tehnic. Avandu-se in 

vedere coerenta planimetrica si structurala, reprezentativitatea pentru o epoca istorica, 

semnificatia pentru zona de mijloc a Moldovei, plasticitatea arhitecturala a fatadelor si 

interioarelor, valoarea componentelor artistice, I s-a acordat castelului calificativul valoric 

foarte mare. 
Criteriul referitor la frecventa(raritate si unicitate) stabileste valoarea imobilului din 

punct de vedere al frecventei si raritatii ca fiind unicat ca arhitectura, cap de serie, singular 

pentru zona Trotusului, permite sa I se acordecalificativul exceptional. 
Criteriul referitor la valoarea memorial-simbolistica se refera la legatura acestuia cu 

anumite monumente si locuri istorice, cu anumite personalitati istorice, politice, culturale, 

permite acordarea calificativului exceptional. 
Cel de-al doilea monument istoric al conacului este parcul Ghika, amplasat in jurul 

constructiei monumentale. Acesta a fost amenajat upa anul 1889, cand lucrarile de la 

castel se terminasera. La vremea aceea avea o suprafata de aproximativ 11ha, cu tot cu 

suprafata construita a castelului. Prevazut cu o fantana arteziana si mai multe alei, prcul 

era abilitat si cu un luciu de apa ce alcatuia un mic lac. Aici se aflau plantate mai multe 

specii de arboret, din care s-au mai pastrat pana astazi foarte putine exemplare. La 

vremea aceea parcul era cam al treilea ca marime si amenajare, dupa cele existente la 

Caiuti si la Ghika-Comanesti. 
1.Nota:Intocmit Dorinel Ichim-specialist monumente istorice 

 

 Pe Valea Sărăriei, precum şi în zona Ciunget există izvoare puternic mineralizate, 

gradul şi tipul mineralizaţiei fiind diferite de la un izvor la altul remarcate şi apreciate 

pe plan european prin calităţile sale terapeutice în afecţiuni gastrice. 

 Izvorul de apa minerala figurat pe plansa nr. 1  
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 Comuna dispune de un potenţial turistic aparte, marcat de 2 parcuri:  
 Parcul Dendrologic Ghica de pe fostul domeniu Ghica,  
 Parcul Dendrologic din localitatea Haghiac,  

Situarea parcurilor şi a izvoarelor într-o zonă de un pitoresc deosebit impune 
valorificarea şi darea acestora spre folosinţă turistică. 
 

Pe teritoriul comunei se află si 2 Rezervatii Naturale cu specii de arbori deosebiţi:  

 Rezervatia Naturala Nemira (671 ha), 
 Rezervatia Naturala de Arini Negri (0.1 ha). 

 

Acestea constituie o colecţie ştiinţifică dendrologico-silviculturală formată din peste 
660 de specii şi varietăţi de arbori si asigura un interes deosebit floristic, speologic, 
peisagistic. 
 

o Pe plansele  “Incadrare in zona” si “Reglementari Urbanistice” 

s-au identificat parcurile si rezervatiile naturale. Denumirea 

obiectivelor a fost specificata in legenda. 
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3.     PROPUNERI  DE  ORGANIZARE  URBANISTICA 
PUG contine strategia, prioritatile si servitutiile de urbanism aplicate in utilizarea terenurilor 

si constructiilor situate pe teritoriul unei unitati administrative, referitor la: 

• delimitarea intravilanului; 

• stabilirea zonelor functionale in cadrul localitatilor si organizarea relatiilor 

dintre acestea; 

• volumul si potentialul uman, resurse umane; 

• potential economic al localitatii, posibilitati de dezvoltare; 

• delimitarea zonelor de interdictie definitive sau temporara de construire pana 

la aprobarea PUD sau PUZ; 

• dezvoltarea retelelor tehnico – edilitare, corelata cu necesitati; 

• delimitarea zonelor de pus in valoare din punct de vedere architectural, 

istoric, arheologic; 

• reabilitarea, protectia si conservarea mediului, cu identificarea si eliminarea 

surselor de poluare. 

Actualul studiu isi propune sa stabileasca directiile de dezvoltare si sa creioneze cateva 

propuneri pentru amenajarea teritoriului intravilan in special. 

 
3.1.STUDII DE FUNDAMENTARE 

1. Planul urbanistic general – comuna Dofteana –, realizat de SC ARHIPROIECT 

SRL, Bacau; 

2. Studiu al zonelor expuse la riscuri naturale de pe teritoriul judetului Bacau – intocmit 

de Oficiul de Studii Geologice si Agrochimice Bacau, Oficiul Judetean de Cadastru, 

Geodezie si Cartografie Bacau, Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Bacau si 

Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice din cadrul Consiliului 

Judetean Bacau. 

3. Proiectul nr. 19 /2009 ‘‘Infiintare retea de canalizare cu statii de epurare in comuna 

Dofteana ‘‘ realizat de SC GEBRALDOR SRL Comanesti, jud. Bacau prevede o 

solutie viabila pentru realizarea retelei de canalizare in localitatea Dofteana. Acest 

proiect este realizat la faza S.F. 

4. Prin MĂSURA 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” s-a propus construirea unui drum 

agricol de exploataţie. 
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3.2.EVOLUTIE  POSIBILA  PRIORITATI 
In ultima perioada, comuna a cunoscut mari transformari. Au avut loc schimbari in cadrul 

structurii activitatilor economice, in cadrul zonei de locuit (ca spatiu de locuire dar si ca 

suprafata de teren afectata de zona), in nivelul de dotare, in evolutia populatiei. 

Evolutia posibila a comunei este legata de valorificarea resurselor caracteristice asezarilor 

rurale si de existenta unor unitati economice cu profil industrial sau agro-zootehnic, care 

pot fi revitalizate. 

 

 Prioritatea in momentul de fata este mentinerea si dezvoltarea sectorului 
activitatilor agricole si zootehnice si industriale concentrate la nivelul 
agentilor economici in domeniu. 

  Pe baza analizei existente si consultand factorii interesati se pot stabili ca 

prioritati ale administratiei publice locale in parteneriat cu agentii economici care activeaza 

in zona urmatoarele: 

- eliminarea zonelor de risc natural din intravilan, in primul rand si apoi din extravilan; 

- regularizarea paraurilor din teritoriu; 

- amenajarea de spatii verzi si de protectie; 

- amenajarea corespunzatoare a punctelor de colectare selective a deseurilor menajere 

de la populatie; 

- amplasarea  si amenajarea corespunzatoare a platformelor pentru depozitarea 

deseurilor si a puturilor seci; 

- realizarea investitiilor de alimentare cu apa, canalizare si gaz metan; 

- redimensionarea intravilanului prin redimensionarea zonelor functionale din interiorul 

sau si prin cedarea catre extravilan a suprafetelor agricole. 

 
 Prin MĂSURA 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” s-a propus construirea unui 
drum agricol de exploataţie, figurat pe plansa de reglementari 3.1. 
 

Drumul agricol de exploataţie şi drumurile de acces, ce vor fi menţionate la priorităţi,  fac 

legătura între zona de locuit a comunei Dofteana şi exploataţiile agricole din intravilanul şi 

extravilanul localităţii, are o lungime de 4277 m, la care se adaugă 3 drumuri de acces în 

lungime de 598m, 393 m şi 216 m.  
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o Acest drum deserveşte o suprafaţă agricolă de 354 ha, este o rută alternativă 

pentru preluarea traficului de pe DN 12 A, este o cale de acces cu rol multiplu: 

acces la exploataţii agricole şi agenţi economici, şi acces la alte căi de 

comunicaţie. 
 

o Măsura 125 se încadrează în Axa I – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi are ca obiectiv 
general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate 

apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii 

competitivităţii sectorului agricol şi forestier 

 
De asemenea, turismul multicriterial in zona se va putea imbunatati si dezvolta, 
atuul comunei fiind zona montana si accesul facil la aceasta. 
 
3.3.OPTIMIZAREA  RELATIILOR  IN  TERITORIU 
Existenta drumurilor national si judetean DN 12 A, DJ 116 D precum si a caii ferate care 

traverseaza comuna faciliteaza legaturile de interconditionalitate cu celelalte localitati ale 

judetului. 

 

Forta de munca este distribuita in doua mari categorii principale : persoane care au locuri  

de munca pe plan local – comuna Dofteana, orasul Darmanesti si persoane care migreaza 

spre alte tari – in special Italia si Ungaria, in cautarea unui loc de munca. 

 

In ceea ce priveste folosinta terenurilor, prin PUG se propune schimbarea  folosintei unor 

terenuri agricole in terenuri apartinatoare zonei de locuit. 

 

Functiunea economica a comunei este preponderent agroindustriala. Activitatile 

reprezentative pentru ramura sunt: activitate agricola, forestiera, prelucrare material 

lemnos, foraj si extractie a petrolului. De asemenea se desfasoara activitati comerciale si 

de prestari servicii. 

 

Comuna Dofteana constituie o sursa continua de aprovizionare si totodata un 

consumator al unor produse pe care le ofera municipiile si orasele apropiate:  Darmanesti,  
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Comanesti, Moinesti , Slanic Moldova si Tg.Ocna. Produsele rezultate in excedent din 

exploatarea resurselor zonei vor necesita transportul si comercializarea lor in comunele, 

municipiile si orasele din apropiere. De aici rezulta necesitatea modernizarii traseelor 
drumurilor nationale si judetene de pe teritoriul administrativ corelat cu modernizarea 
lor si pe teritoriul celorlalte comune cu care face legatura. 
   
3.4.DEZVOLTAREA   ACTIVITATILOR 

Pentru etapa imediat urmatoare se impune relansarea sectorului economic. Este 

necesar sa se studieze orientarea activitatilor economice catre prelucrarea materiilor prime 

rezultate din activitatile agricole (cereale, legume) sau zootehnice. Agricultura continua sa 

fie un real potential economic care va putea asigura locuri de munca, contribuind totodata 

si la dezvoltarea comunei. 

 

O atentie deosebita trebuie acordata si dezvoltarii zootehniei, activitate cu veche 

traditie in comuna. Ce va reprezenta agricultura in economia comunei, in relansarea sa, va 

depinde de modul in care vor actiona gospodariile familiale, de  masura in care ele vor 

avea capacitatea sa raspunda cerintelor pietii si de sprijinul care li se va acorda. 

  

Se impune studierea posibilitatilor de a fi amplasate noi obiective cu caracter 
industrial, agroindustrial si zootehnic. In acest sens a fost propusa o ampla marire a 
intravilanului satului Dofteana, pentru crearea unei zone compacte, capabila sa 
asigure terenuri pentru dezvoltarea economica a comunei. 
 
3.5.EVOLUTIA POPULATIEI 
Evolutia populatiei, elemente demografice 

• Prin Planul Urbanistic General preliminar, intocmit in anul 1999, a fost estimata, 

pentru o perioada viitoare de 5 ani, o populatie totala de cca. 11080 persoane. 

• In faza actuala de proiectare – Plan Urbanistic General definitiv, prognoza 

populatiei se intocmeste pentru o perioada de 10 ani, avand ca punct de pornire, 

anul 2002 (recensamantul populatiei ). Astfel orizontul studiat devine anul 2012. 

• In urma actualizarii caracteristicilor demografice manifestate in ultimii ani in 

comuna, a potentialului natural si economic, a colationarii acestora cu rezultatele 

recensamantului populatiei si locuintelor, rezulta urmatoarele ipoteze de 

perspectiva: 



 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                       ARHIPROIECT  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
45 

                             
  

 

 

 Ipoteza tendintei biologice 

 Prin aplicarea coeficientilor cincinali de supravietuire asupra fiecarei grupe de 

varsta in parte si prin corelarea ratei medii anuale a fertilitatii (56‰) cu grupele feminine 

fertile rezulta un numar total de locuitori estimati de cca. 11172 persoane in anul 2007 si 

cca  persoane in anul 2012.  

 

 Ipoteza tendintei micsorarii migrationale 

 Sporul total mediu anual estimat functie de ultimele actualizari este de 5,2‰ 

din care spor natural mediu anual 4,5‰ si spor migratoriu mediu anual 0,7‰. Rezulta 

pentru urmatorii zece ani un numar total de locuitori prognozati de cca. 11500 persoane, 

din care 5843 persoane masculine ( 51% din populatia totala) si cca 5657 persoane 

feminine ( 49% din populatia totala). 

 Se pastreaza si pentru perspectiva tendinta actuala, respectiv ponderea mare (86,5%) a 

sporului migratoriu in cresterea numarului de locuitori. 

  

 

 

 

 

B.3. Activitati economice 

 In perspectiva urmatorilor zece ani, tinand cont de analiza situatiei existente si de 

tendinta locala, rezulta urmatoarele ipoteze de dezvoltare: 

• Sector primar – 60% din rezervele de munca. Activitatile specifice acestui sector, 

care prezinta tendinte de dezvoltare sunt: 

- legumicutura si gradinaritul in gospodarii private 

- culturi cerealiere in gospodarii private 

- exploatare forestiera 

- foraj si extractie petrol 

- cresterea animalelor si pasarilor 

• Sector secundar – 20% din rezervele de munca. Activitati specifice:  

- prelucrare material lemnos (debitat busteni, producere cherestea, mobilier) 

- productie de caramida, srtare balast 
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- constructii 

- mica productie alimentare 

• Sector tertial – 20% din rezervele de munca. Activitati specifice: 

- activitati cu caracter social-culturale: - administratie publica, invatamant, 

sanatate, culte, finante-banci, paza, transporturi. 

- activitati de comert si prestari servicii: 

o comert alimentar, nealimentar, alimentatie publica 

o prestari servicii (reparatii obiecte uz casnic, cizmarie, 

dogarie, potcovarie) 

o agroturism ( pensiuni, spatii de cazare pentru concedii 

sau weenkend). 

Sintetizand, comuna Dofteana se caracterizeaza prin tendinte favorabile de 

dezvoltare atat datorita rezervelor de resurse de munca cat si posibilitatilor locale 

de ocupare a acestora, 

 

 Sintetizand, din punct de vedere al potentialului economic, ipotezele de dezvoltare 

au la baza traditia locala, evolutia demografica, libera initiativa, dublate de programe 

financiare concrete, favorabile comunei. 

 
 
3.6.ORGANIZAREA CIRCULATIEI 
 

In contextul dezvoltarii economico – sociale si a transformarilor politice din Europa 

de Est, evolutia traficului rutier atrage dupa sine luarea unor masuri pentru imbunatatirea 

conditiilor de circulatie pe drumurile internationale si nationale cu  trafic intens. 

 
Teritoriul comunei, respectiv satele Dofteana şi Bogata, este traversat pe direcţia 

nord – sud de drumul naţional 12A Adjud – Oneşti – Ghimeş şi de calea ferată Adjud – 

Ghimeş care are un traseu aproape paralel cu drumul naţional. 

 

Existenta drumurilor nationale si judetene DN 12 A si DJ 116 D care traverseaza 

comuna faciliteaza legaturile de interconditionalitate cu celelalte localitati ale judetului. 

Pentru realizarea circulatiei la parametrii internationali, pentru marirea capacitatii de 

circulatie si imbunatatirea conditiilor de transport sunt necesare lucrari de  ramforsare in 
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vederea sporirii capacitatii portante pe traseele drumurilor nationale si judetene DN 12 A si 

DJ 116 D. Reabilitarea acetor drumuri impune luarea unor masuri privind executarea 

lucrarilor necesare. In plan lucrarile de reabilitare urmaresc in general elementele 

geometrice existente. Prin modernizarea drumului nu se modifica profilul in lung. In profil 

transversal drumul national DN 12 A va respecta in intravilan, conform Ordonantei 43/1997 

privind regimul. 

 

Prin lucrarile preconizate a se executa in plan, in profil longitudinal si transversal, se 

vor imbunatati elementele geometrice ale traseului, astfel incat pe  intreg sectorul de 

reabilitare se va putea lua in consolidare o viteza de circulatie de 90 km/h, asa cum 

prevede legislatia rutiera. 

Pe tot traseul, drumurile propuse pentru modernizare vor avea lodetele laterale cu 

lungimi de 6,00 m. 

In zonele unde se vor taia copaci pentru largirea platformei se vor planta alti copaci 

la marginea noii platforme. 

 
 

Drumul agricol de exploataţie şi drumurile de acces, ce vor fi menţionate la priorităţi,  

fac legătura între zona de locuit a comunei Dofteana şi exploataţiile agricole din 

intravilanul şi extravilanul localităţii, are o lungime de 4277 m, la care se adaugă 3 

drumuri de acces în lungime de 598 m, 393 m şi 216 m.  

  

Acest drum deserveşte o suprafaţă agricolă de 354 ha, este o rută alternativă 

pentru preluarea traficului de pe DN 12 A, este o cale de acces cu rol multiplu: acces la 

exploataţii agricole şi agenţi economici, şi acces la alte căi de comunicaţie. 
 
  

 

 
Obiective specifice 

• Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi 

o mai bună valorificare a produselor rezultate; 

• Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei 

fenomenelor naturale (seceta, inundatii, eroziunea solului, etc.); 
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• Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare. 

Obiective operaţionale 

• Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi 

drumurile agricole de exploataţie, lucrările de corectare a torenţilor, situate în fondul 

funciar agricol; 

• Modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de 

îmbunătăţiri funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, etc.). 

 
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL 

Mentionam ca modificarea intravilanului se propune prin cedare de teren catre 

extravilan si prin introducere de terenuri agricole in intravilan – terenuri necesare zonei de 

locuit. 

In cadrul intravilanului s-au reglementat urmatoarele schimbari de destinatie si 

miscari de terenuri: 

• au fost cedate extravilanului 

- terenuri aferente cursurilor de apa   

- terenuri agricole pe care se practica in prezent agricultura, aflate in imediata 

apropiere a gospodariilor persoanelor fizice care le detin in proprietate.  

 

• s-au primit din extravilan: 

- terenuri agricole in vederea acoperirii necesarului de teren apartinator zonei 

de locuit (stabilit din cresterea populatiei sau din necesitatea unei zone de 

locuit – rezerva;  

- terenuri agricole necesare dezvoltarii retelei de cai de comunicatie; 

- teren agricol pe care exista constructii; 

- teren agricol necesar amplasarii unui rezervor de apa, in perspectiva 

infiintarii retelei de distributie a apei potabile in sistem centralizat. 

 

• si-au schimbat destinatia in cadrul intravilanului 
1. terenuri din cadrul zonei de locuit care vor trece la zona cailor de  comunicatie 

pentru realizarea prospectului drumurilor conform Ordonantei 43/1997 privind 
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regimul juridic al drumurilor sau pentru rezolvarea intersectiilor conform 

normativelor 

2. terenuri agricole care vor deveni terenuri apartinatoare zonei de parc, zonei de 

vegetatie de protectie, zonei de echipare tehnico-edilitara, zonei de servicii si 

institutii publice sau zonei de locuit. 
La Dofteana nu exista o zonificare functionala perfecta, dar este de remarcat existenta 

posibilitatii concentrarii unitatilor industriale si a celor agrozootehnice pe un teritoriu bine 

delimitat. 

 

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
In localitatea Dofteana, referitor la zona de locuit, de remarcat este faptul ca se 

propune extinderea trupului 1.1 atat in partea de nord-vest, cat si in partea de sud. 

Terenurile incluse in aceasta zona sunt proprietate particulara ale persoanelor fizice si 

juridice, zona nu este traversata de retele majore tehnico-edilitare , astfel incat consideram 

propunerea administratiei locale ca fiind pertinenta.  Trupul nou creat este in suprafata 

totala de 2.39ha, din care 1.90ha este zona de agrement,  iar 0.49ha este zona de cai de 

comunicatie.  

Zona de locuinte si functiuni complementare este zona cu ponderea cea mai mare 

in cadrul intravilanului propus: 53.45 % din intravilan reprezentand 191.73ha. 

 

ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 
Aceasta zona se mareste prin extinderea trupului 1.1 in partea de nord-est. In 

continuare se mentine trupul 1.4. (1.07ha) si rezulta in acest fel o suprafata aferenta zonei 

mentionate mai sus de 17.50 ha.  

 

ZONA UNITATI AGROZOOTEHNICE 
Aceasta zona nu mai poate fi mentinuta in intravilanul localitatii. Ea va fi 

reprazentata in continuare de 2 trupuri separate, trupurile 1.2. si 1.5., cu suprafetele de 

0.53 ha si 2.40 ha. In acest fel zona va insuma suprafata de 2.93 ha. 

 
ZONA INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC 

Aceasta zona este marita ajungand la suprafata de 20.85 ha. De remarcat este 

faptul ca in actualul format al centrului de comuna, aglomerat, cu un fond construit relativ 

bun,  bine dotat, se regasesc toate institutiile si serviciile publice impuse prin legislatie unei 
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localitati de rang IV ( (Legea 351/2001).  

  

De mentionat este faptul ca, in conformitate cu prevederile prevederilor Legii 

nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a tertoriului national – Sectiunea a 

IV - Reteaua de localitati, ierarhizarea localitatilor pe ranguri se realizeaza functie de 

nivelul acestora de dotari. Astfel, pentru o localitate de rang IV, atribuit satelor resedinta de 

comuna, satul Dofteana are toate dotarile solicitate: 

o sediu de primarie; 

o gradinita, scoala primara si gimnaziala; 

o dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 

o posta, servicii telefonice; 

o sediu de politie si de jandarmerie; 

o camin cultural cu biblioteca; 

o magazin general, spatii pentru servicii; 

o teren de sport amenajat; 

o cimitir; 

o statie transport auto; 

o dispensar veterinar; 

o sediu al serviciului de pompieri. 

 

Terenurile aferente acestora, ca si suprafata construita a cladirilor si sistemul 

constructiv au fost tratate pe larg in capitolul 2.7. „Intravilan existent”.  
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Terenul neagricol situat in intravilan este alcatuit in majoritate din curti-constructii, restul fiind 

ocupat de drumuri si ape. Suprafata mare de curti-constructii aflate pe teritoriul comunei 

favorizeaza dezvoltarea activitatilor economice din domeniul prelucrarii lemnului si industriilor 

conexe de recoltare si prelucrare a bogatiilor padurii (plante medicinale, ciuperci, fructe de 

padure, etc). 

 
3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE  
 
Pentru zonele expuse la riscuri naturale delimitate in studiul intocmit de Consiliul Judetean 

Bacau in colaborare cu Oficiul de Studii Geologice si Agrochimie Bacau, Oficiul Judetean de 

Cadastru, Geodezie si Cartografie Bacau si Protectia Civila Bacau s-au propus urmatoarele 
masuri de remediere: 
 

- In urma discutiilor avute cu reprezentantii Administratiei Locale ale comunei 

Dofteana s-au identificat urmatoarele zone: 

 

 4 zone de risc de inundatii datorate revarsarii cursurilor de apa (Dofteana) 
 2 zone de inundatii pentru satul Dofteana 

 1 zona de inundatii pentru satul Haghiac 

 1 zona de inundatii pentru satul Cucuieti 

 

1 zona de risc de alunecari de teren: 

 1 zona de risc de alunecari de teren pentru satul Cucuieti 

 

Aceste  zone sunt reprezentate pe plansele  „Reglementari urbanistice”(3.).  

Pentru aceste zone, in cadrul intravilanului comunei s-a stabilit interdictie definitiva pentru 

constructii.  

 

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
1. Gospodarirea apelor 
In prezent, comuna Dofteana nu dispune de un sistem centralizat de gospodarire a apelor.  

Sursa de apa potabila este parte componenta a retelei de alimentare cu apa, descrisa in 

capitolul 2.9.,  punctul 2. 
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2. Alimentarea cu apa  
In prezent intreaga comuna  dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, asa cum  

s-a precizat la punctul 2.9.  

 

3. Canalizare 
Comuna Dofteana nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. 

In toate satele comunei nu exista sistem de canalizare si epurare, apelele uzate menajere 

rezultate de la gospodariile populatiei fiind evacuate direct la sol, infiltrandu-se in panza freatica, 

cu influente nefavorabile asupra calitatii fizico-chimice si bacteriologice a apei din fantani, 

factorilor de mediu-solul si subsolul, aerului si sanatatii oamenilor. 

 Proiectul nr. 19 /2009 ‘‘Infiintare retea de canalizare cu statii de epurare in 

comuna Dofteana ‘‘ realizat de SC GEBRALDOR SRL Comanesti, jud. Bacau 

prevede o solutie viabila pentru realizarea retelei de canalizare in localitatea 

Dofteana. Acest proiect este realizat la faza S.F. 

 Se impune realizarii documentatiei ‘‘Infiintare retea de canalizare cu statii de 

epurare in localitatile Bogata, Haghiac, Larga,  Seaca  si Stefan Voda ‘‘, astfel 

incat intreaga comuna sa beneficieze de  un sistem centralizat de canalizare.  

Se impune realizarea acestor lucrari in scopul cresterii conditiilor de igiena, confort si siguranta, 

protejarii mediului solului, subsolului, aerului, panzei freatice si dezvoltarii economico-sociale. 

 

Obiectivul investitiei este imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie prin asigurarea 

accesului la serviciile de baza (realizarea retelei de canalizare si constructia statiei de epurare ). 

Obiectivele specifice sunt crestera numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de 

servicii imbunatatite si imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in mediul rural. 

 

 Retea de canalizare 
Majoritatea gospodariilor sunt bransate la retea de apa potabila, iar apa uzata menajera din 

fiecare gospodarie este evacuata in bazine individuale de acumulare-stocare. Acestea nu pot fi 

supravegheate de organele locale si de specialitate (Agentia de Mediu si Apele Romane) motiv 

pentru care, exploatarea lor nu se face corespunzator , existand pericolul de poluare a solului si 

al apelor subterane. De aceea se impune realizarea unei retele de canalizare, de care vor 

beneficia locuitorii satului Dofteana. Reteaua de canalizare va avea o lungime de 3.120m.   

Se propun lucrari de realizare a unei retele de canalizare in satul Dofteana cu urmatoarele 
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caracteristici: 

• Parametri tehnici: lungime 3.120 m, adancimea intre 1,10m – 2,60m, diametrul conductei 

de PVC Ø 250 – 400 mm,  

• Parametri de mediu: reteaua de canalizare propusa asigura racordarea gospodariilor din 

satul Dofteana in vederea colectarii apelor menajere; retele de colectare si evacuare a 

apelor uzatevor fi etanse, in vederea evitarii pierderilor accidentale , 

• Legalitate: conform Normelor STAS in vigoare – SR 1343-1-2006, STAS 1478/1990, 

STAS 1846/1990 Normativ 19/1994, STAS 3051/1991, STAS 10100/1985, SR 

8591/1991, 

• Riscuri: distrugerea retelei de canalizare in  urma fenomenelor naturale si infiltrarea 

apelor uzate in panza freatica. 

 ۞ Statia de epurare 
Pentru epurarea apelor uzate astfel incat apa care ajunge in raul Trotus sa indeplineasca 

parametrii prevazuti in NTPA 001/2005. 

 
 ۞  
4. Alimentarea cu energie electrica 

Comuna Dofteana este racordata la sistemul energetic zona,  

5. Telefonie 
In comuna Dofteana exista o centrala telefonica automata  care, in prezent, satisface 

necesitatile locale.  

Avand in vedere preocuparile existente in domeniul Televiziunii prin cablu, va exista si 

posibilitatea introducerii acesteia. Pentru a evita improvizatiile si traseele dezordonate, retelele 

televiziunii prin cablu se vor corela ca infrastructura cu cele de telefonie. 

 
6. Alimentare cu energie termica 

In prezent, pentru  incalzirea locala cu sobe a locuintelor si dotarilor social-culturale se 

foloseste drept combustibil: lemnul de foc, iar pentru prepararea hranei se utilizeaza butelii cu 

gaze lichefiate si plite cu lemne. 

 

 

7. Alimentare cu gaze naturale  
Se impune urgentarea realizarii investitiei „Infiintare distributie gaze naturale in satele 

apartinatoare comunei Dofteana” , astfel incat alimentarea cu energie termica sa se realizeze in 
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sistem descentralizat, prin centrale proprii. 

S-a propus infiintarea de distributie gaze naturale in comuna, pentru ambele localitati. 

3.10.PROTECTIA MEDIULUI 
Se propune instituirea unei zone de protectie sanitara de-a lungul paraielor care strabat 

zona de locuit, zona in care s-a impus si interdictia  definitive de construire (locuinte si anexe) 

pe cei 15 m de o parte si de alta a malurilor paraielor. 

Delimitarea zonelor de protectie sanitara cu regim de restrictie s-a propus pentru cele doua 

rezervoare, pentru statia de captare apa si statia de epurare. Delimitarea zonelor de protectie 

sanitara cu regim sever urmeaza sa se faca cu gard de sarma ghimpata in jurul zidurilor 

exterioare ale caldirilor. 

 

Pentru aceste zone sunt permise culturile de plante perene, paioase, pomi fructiferi, dar 

este interzisa folosirea substantelor fitofarmaceutice. 

In vederea protejarii fondului construit fata de riscurile naturale se propune: 

 regularizarea paraielor; 

 consolidarea malurilor; 

 plantatii de protectie cu scop de stabilizare a terenurilor cu risc de 

alunecari. 

 Lipsa spatiilor verzi amenajate a impus reglementari in acest sens prin P.U.G. Astfel au 

fost identificate terenuri care momentan au fost puse sub interdictie temporara de construire, 

pentru care sunt necesare studii in vederea creerii unui parc al localitatii. S-au mai rezervat 

terenuri si pentru spatii de joc aferente zonei de locuit in limitele cerute de normative. 

 Pentru depozitarea controlata a deseurilor menajere s-a prevazut o platforma de gunoi. 

Este necesara rezolvarea colectarii selective a deseurilor in cadrul localitatii si apoi transportul 

lor. Langa platforma de gunoi se va amenaja un put sec. 

 Conform OG 68/92 s-au stabilit pe plansa de reglementari zonele de protectie a 

obiectivelor ce apartin Patrimoniului National. Prin PATJ Bacau, cele 4 obiective ale 

Patrimoniului National, catalogate ca nefiind in stare de pericol fizic, au fost trecute la urgenta II 

privind lucrarile de delimitare a zonelor de protectie. 

 

3.11.REGLEMENTARI URBANISTICE – PERMISIUNI SI RESTRICTII 
P.U.G. trateaza probleme specifice unei dezvoltari armonioase a activitatilor economico-sociale 

specifice comunei Buciumi. 
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Analiza multicriteriala a situatiei existente stabileste obiectivele si masurile de dezvoltare 

a  localitatii. Acestea sunt orientate in scopul amenajarii teritoriului, in stabilirea dreptului de 

proprietate si a unor noi relatii socio-economice in perioada de tranzitie spre economia de piata. 

• zonificarea functionala a intravilanului. Dezvoltarea zonei de locuit in concordanta cu 

evolutia populatiei, numarul de gospodarii preconizat (luand in considerare 

eventualele stramutari), P.O.T. impus, posibilitati economice de atragere de locuitori;  

• excluderea din intravilan, pe cat posibil, a zonelor agricole; 

• remodelarea zonei centrale; 

• zonele de interdictie temporara (pana la intocmirea si aprobarea P.U.Z.) sau definitive 

de construire (pana la momentul eliminarii cauzelor ce le-au determinat); 

• modul de utilizare a terenului prin indicii de control impuse  (P.O.T. si C.U.T.); 

• marimea zonelor protejate sanitar; 

• marimea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala si arheologica; 

• necesarul de fond de locuit si de institutii si servicii publice (conform normativelor); 

• raportul intre zonele functionale si intravilanul total propus; 

• organizarea cailor de comunicatie conform normativelor. 

 

3.12. PROTEJAREA PATRIMONIULUI 
Conform legislatiei de protejare a monumentelor – legea 422/2001 republicata (art. 45 – 47 

referitoare la atributiile primariilor in acest domeniu; art. 9 si 59 referitoare la zonele de 

protectie) si ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a 

monumentelor istorice, zonele de protectie ale monumentelor istorice sunt:  

Conform OU 2314/2004 Anexa 1 publicata in MO 646 bis/2004, in comuna studiata se gasesc 

monumentele istorice mentionate la cap. 2.12. „ZONE DE INTERES ISTORIC SI URBANISTIC 

GENERAL" 

 

A. BC-II-a-A-00825 Ansamblul conacului Ghica, sat DOFTEANA, comuna DOFTEANA, sf. sec. 

XIX  

B. BC-II-m-A-00825.01 Conac, sat DOFTEANA, comuna DOFTEANA, sf. sec. XIX  

C. BC-II-m-A-00825.02 Parc, sat DOFTEANA, comuna DOFTEANA, sf. sec. XIX  

 

 Monumentele care se afla in intravilanul localitatii au zona de protectie cu raza de 200 m 

Pe plansa 3.2. “Reglementari Urbanistice” s-au identificat monumentele istorice sus mentionate 
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cu zonele de protectie aferente. Denumirea obiectivelor a fost specificata in legenda. 

 

Protejarea patrimoniului arheologic conform  
O.G. nr. 43/2000, republicata 2006 

Statul garanteaza si asigura protejarea patrimoniului arheologic în   conditiile stabilite 

prin prezenta ordonanta. 

Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de 

specialitate care raspunde de elaborarea strategiilor si normelor specifice de cercetare în 

vederea protejarii patrimoniului arheologic si care urmareste aplicarea acestora. 

Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integranta a patrimoniului cultural national 

si pot fi clasate si protejate drept bunuri de patrimoniu cultural national mobil, drept situri 

arheologice sau ca monumente istorice, conform legii. 

Descoperirile arheologice întâmplatoare se anunta, în termen de cel mult 72 deore, 

primarului unitatii administrativ-teritoriale de catre persoana descoperitoare, proprietarul ori 

titularul dreptului de administrare a terenului în cauza. 

Regimul de protectie a zonelor cu potential arheologic cunoscut si cercetat este 

reglementat de legislatia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a 

bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national. 

Cercetarile arheologice preventive si supravegherea arheologica sunt obligatorii în 

cadrul proiectelor de restaurare; supravegherea arheologica este inclusa în devizul 

constructorului, urmând ca decontarea sa se realizeze pe baza raportului de cercetare 

întocmit de arheolog. 

Cercetarile arheologice se efectueaza numai pe baza autorizatiei emise de Ministerul 

Culturii si Cultelor si în conformitate cu aceasta, în conditiile prevazute de lege.  

Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes 

arheologic prioritar si în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe 

baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor. 

În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat întâmplator, pâna la descarcarea 
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de sarcina arheologica, autorizarea de construire se suspenda sau, dupa caz, primarul 

unitatii administrativ - teritoriale dispune întreruperea oricarei alte activitati, în conformitate cu 

avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, si se instituie 

regimul de supraveghere sau sapatura arheologica. 

Pentru efectuarea sapaturilor impuse de cercetarile arheologice se foloseste si personal 

necalificat, angajat prin conventie încheiata între institutia angajatoare si lucratori, în conditiile 

prezentei ordonante. 

Institutiile organizatoare pot folosi si alti specialisti pentru efectuarea de cercetari, studii 

sau alte lucrari, care îsi vor desfasura activitatea pe baza de contract încheiat în conditiile 

Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile 

ulterioare; contractul contine clauze cu privire la termenul de predare a raportului de 

cercetare, precum si cu privire la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor stiintifice 

ale cercetarii, studiului sau lucrarii efectuate. 

Contravaloarea serviciilor si activitatilor prestate se stabileste prin negociere directa 

între parti; pentru aceasta se calculeaza impozitul si contributia la asigurarile de sanatate, 

potrivit legii. 

În vederea emiterii certificatului pentru siturile aflate în zone de interes arheologic 

prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice si pentru toate investitiile, 

cu exceptia locuintelor particulare aflate în alte zone, rapoartele de cercetare se trimit spre 

aprobare Comisiei Nationale de Arheologie. 

Certificatele de descarcare de sarcina arheologica emise în lipsa aprobarii Comisiei 

Nationale de Arheologie sunt nule de drept. 

În cazul lucrarilor persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, precum 
si ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice au obligatia sa 
finanteze: 

a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investitiei si prin proiectul tehnic, a masurilor ce 

urmeaza sa fie detaliate si a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventiva sau 

supravegherea arheologica, dupa caz, si protejarea patrimoniului arheologic sau, dupa caz, 

descarcarea de sarcina arheologica a zonei afectate de lucrari si aplicarea acestor masuri; 
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b) activitatea de supraveghere arheologica, pe întreaga durata a lucrarilor, având drept scop 

protejarea patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice întâmplatoare; 

c) orice modificari ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice. 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si oficiile din subordinea sa au 

obligatia sa includa zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic 

national, în planurile cadastrale si în hartile  

topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii si Cultelor. 

Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic national, 

se includ în cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale si construite. 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si oficiile din subordinea sa au 

obligatia sa furnizeze la cerere, cu titlu gratuit, pe orice tip de suport, documentele necesare 

Ministerului Culturii si Cultelor si serviciilor sale deconcentrate, pentru realizarea Listei 

monumentelor istorice si a Repertoriului arheologic national. 

Proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra 

terenurilor în care se afla situri arheologice si celor pe care au fost instituite zone cu 

patrimoniu arheologic reperat au obligatia de a permite accesul personalului autorizat, în 

conditiile prezentei ordonante, în vederea cercetarii si protejarii patrimoniului arheologic, 

precum si asigurarii masurilor de protectie si paza a bunurilor de patrimoniu. 

Proprietarii sau arendasii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt 

îndreptatiti la plata unor despagubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac 

obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada în care se desfasoara acestea, în 

cuantumurile si în conditiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotarâre a Guvernului. 

Despagubirea pentru venitul agricol nerealizat se plateste persoanei îndreptatite de 

catre finantatorul sapaturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetarii. 

Aducerea terenului la conditia sa initiala revine finantatorului cercetarii arheologice. 

Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplatoare vor fi predate 
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de catre descoperitor, în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii si Cultelor. 

Proprietarii terenurilor sunt scutiti de plata impozitului pe terenul agricol pentru 

suprafetele afectate de cercetarile arheologice, pe întreaga durata a efectuarii acestora. 

 

4.     C O N C L U Z I I   -   M A S U R I 
Propunerile P.U.G. sunt axate pe realizarea unei imbunatatiri a vietii socio - economice a 

comunei  DOFTEANA in ideea ridicarii nivelului de viata al locuitorilor si cresterii economice a 

comunei studiate.  

 

Din analiza multicriteriala a situatiei existente privind dezvoltarea de perspective, rezulta optim 

si rational cedarea terenurilor agricole extravilanului si, in compensare, dezvoltarea comunei in 

zona DN 12A avand ca motivatie: 

o accesul locuitorilor si a altor persoane la cai de comunicatie moderne; 

o concentrarea obiectivelor noi, de un nivel arhitectural optim in zona. 

 

Se interzice realizarea constructiilor sau amenajarilor cu functiuni incompatibile cu zonificarea 

propusa. 

 

Ca masuri, in continuare, se propune: 

• Realizarea P.U.Z. – urilor pentru zonele introduse in intravilan 

• Reactualizarea ridicarilor topo la scara 1 : 5000 si 1 : 25000; 

•  Pentru amplasarea unor noi unitati se va studia posibilitatea asigurarii echiparii tehnico-

edilitare si se va impune un P.O.T. si un C.U.T. in urma unui studiu de fezabilitate pentru 

fiecare amplasament in parte. 

• Propunerile de imbunatatire a infrastructurii comunei au rolul de a facilita relansarea in 

planul economic, evolutie care creeaza conditii favorabile atragerii fortei de munca care, 

la randul ei, va duce la o evolutie in plan social si urbanistic. 

• Pentru etapa imediat urmatoare se impune relansarea sectorului economic. Este 
necesar sa se studieze orientarea activitatilor economice catre prelucrarea 
materiilor prime: lemnul, catre activitatile agricole (cereale, legume) si cele 
zootehnice.  Acestea vor continua sa fie un real potential economic care va putea 

asigura locuri de munca, contribuind totodata si la dezvoltarea comunei. 
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• Se impune studierea posibilitatilor de a fi amplasate noi obiective cu caracter 

agroindustrial. 

• Elaborarea unui studiu pentru organizarea zonei centrale.  

• Lipsa spatiilor verzi amenajate a impus reglementari in acest sens prin P.U.G. Sunt 

necesare studii in vederea creerii unui parc al localitatii in localitatea Sesuri. 

• Elaborarea studiului de circulatie 

 

Drumurile judetene si comunale care traverseaza comuna faciliteaza legaturile de 

interconditionalitate cu celelalte localitati ale judetului. 

Produsele rezultate in excedent din exploatarea resurselor zonei (in special produse cerealiere, 

legumicole si viticole) vor necesita transportul si comercializarea lor in comunele si orasele din 

apropiere. De aici rezulta necesitatea modernizarii traseelor drumurilor nationale si 
judetene de pe teritoriul administrativ, corelat cu modernizarea lor si pe teritoriul celorlalte 
comune cu care face legatura. 
Pentru imbunatatirea sigurantei  circulatiei in intravilanul localitatii se propun 
urmatoarele lucrari: 

- executarea de trotuare pentru circulatia pietonilor de-a lungul traseelor drumurilor de 

ambele parti; 

- executarea pistelor pentru biciclisti; 

- executarea de spatii de parcare in zona centrala a localitatii; 

- montare de hidranti pe reteaua stradala; 

- rectificarea traseelor, ulitelor si dimensionarea lor conform normativelor si executarea 

de santuri pentru scurgerea apelor, deoarece in perioadele ploioase se distruge 

suprafata carosabila a acestora; 

- pentru asigurarea unor relatii de transport rapide si eficiente, precum si pentru 

sporirea continua a gradului de confort si a vitezelor de deplasare pe reteaua de 

drumuri existenta se impun lucrari de intretinere si reparatii specifice; 

- drumurile care au calea de rulare alcatuita din unul sau mai multe straturi de balast 

necesita in permanenta lucrari de balastare, scarificarea si reprofilarea cu 

autogrederul pentru a imbunatati starea de viabilitate; 

- pentru asigurarea scurgerii apelor este necesara revizuirea periodica a tuturor 

podurilor si podetelor existente, precum si decolmatarea si desfundarea tuturor 

santurilor, rigolelor si camerelor de cadere la podete.  
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BILANT TERITORIAL SAT DOFTEANA 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 
1.1. 

TRUP 
1.2. 

TRUP 
1.3. 

TRUP 
1.4. 

TRUP 
1.5. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

TRUP 
1.1. 

TRUP 
1.2. 

TRUP 
1.3. 

TRUP 
1.4. 

TRUP 
1.5. 

TRUP 
1.6 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 

191,57 0,00 0,16 0,00 0,00 191,73 53,45 188,23 0,00 0,37 0,00 0,34 0,17 188,94 52,68 

2.UNITATI INDUSTRIALE 
SI DEPOZITE 16,43 0,00 0,00 1,07 0,00 17,50 4,88 16,43 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 17,50 4,88 

3.UNITATI 
AGROZOOTEHNICE 0,00 0,53 0,00 0,00 2,40 2,93 0,82 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,15 

4.INSTITUTII SI SERVICII 
DE INTERES PUBLIC 20,85 0,00 0,00 0,00 0,00 20,85 5,81 20,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,85 5,81 

5.CAI DE COMUNICATIE 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 15,36 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 15,36 
5.1.TRANSPORT 
RUTIER 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 12,64 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 12,64 
5.2.TRANSPORT 
FEROVIAR 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 2,72 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 2,72 
6.SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, ZONE 
PROTECTIE 

22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 22,88 6,38 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,88 6,38 

7.CONSTRUCTII 
TEHNICO-EDILITARE 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 11,28 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 11,28 

8.GOSPODARIE 
COMUNALA, CIMITIRE 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,18 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,18 

9.DESTINATIE 
SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11.APE 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6,61 1,84 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,61 1,84 
12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.TERENURI 
NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  354,52 0,53 0,16 1,07 2,40 358,68 100,00 351,18 0,53 0,37 1,07 0,34 0,17 353,15 100,00 
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BILANT TERITORIAL SAT BOGATA 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 2.1. TRUP 2.2. TRUP 2.3. TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

TRUP 2.1. TRUP 2.2. TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 27,45 0,16 0,00 27,61 61,52 45,05 0,00 45,05 72,29 

2.UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.UNITATI AGROZOOTEHNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 1,65 0,00 0,32 1,97 4,39 1,65 0,32 1,97 4,39 

5.CAI DE COMUNICATIE  9,02 0,00 0,00 9,02 20,10 9,02 0,00 9,02 20,10 

5.1TRANSPORT RUTIER 8,62 0,00 0,00 8,62 19,21 8,62 0,00 8,62 19,21 

5.2.TRANSPORT FEROVIAR 0,40 0,00 0,00 0,40 0,89 0,40 0,00 0,40 0,89 

6.SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, ZONE PROTECTIE 2,15 0,00 0,00 2,15 4,79 2,15 0,00 2,15 4,79 

7.CONSTRUCTII TEHNICO-
EDILITARE 2,78 0,00 0,00 2,78 6,19 2,78 0,00 2,78 6,19 

8.GOSPODARIE COMUNALA, 
CIMITIRE 0,49 0,00 0,00 0,49 1,09 0,49 0,00 0,49 1,09 

9.DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.APE 0,86 0,00 0,00 0,86 1,92 0,86 0,00 0,86 1,92 

12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  44,40 0,16 0,32 44,88 100,00 62,00 0,32 62,32 100,00 
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BILANT TERITORIAL SAT CUCUIETI 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 3.1. TRUP 3.2. TRUP 3.3. TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

TRUP 3.1. TRUP 3.2. TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 84,36 0,00 0,48 84,84 70,56 142,58 0,00 142,58 74,19 

2.UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 0,00 4,09 0,00 4,09 3,40 0,00 4,09 4,09 3,40 

3.UNITATI AGROZOOTEHNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 1,70 0,00 0,00 1,70 1,41 1,70 0,00 1,70 1,41 

5.CAI DE COMUNICATIE  14,35 0,29 0,14 14,78 12,29 14,35 0,29 14,78 12,29 

5.1.  TRANSPORT RUTIER 14,35 0,29 0,14 14,78 12,29 14,35 0,29 14,78 12,29 

5.2.TRANSPORT FEROVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE 
PROTECTIE 8,34 0,00 0,00 8,34 6,94 8,34 0,00 8,34 6,94 

7.CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 3,85 0,00 0,00 3,85 3,20 3,85 0,00 3,85 3,20 

8.GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE 0,32 0,00 0,00 0,32 0,27 0,32 0,00 0,32 0,27 

9.DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.APE 2,32 0,00 0,00 2,32 1,93 2,32 0,00 2,32 1,93 

12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  115,24 4,38 0,62 119,62 100,00 187,81 4,38 192,19 100,00 
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BILANT TERITORIAL SAT LARGA 
 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 
4.1. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

TRUP 
4.1. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 57,33 57,33 69,31 94,50 94,50 70,46 

2.UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.UNITATI AGROZOOTEHNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 1,65 1,65 1,99 1,65 1,65 1,99 

5.CAI DE COMUNICATIE 14,22 14,22 17,19 14,22 14,22 17,19 

5.1. TRANSPORT RUTIER 14,22 14,22 17,19 14,22 14,22 17,19 

5.2.TRANSPORT FEROVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, ZONE PROTECTIE 6,30 6,30 7,62 6,30 6,30 7,62 

7.CONSTRUCTII TEHNICO-
EDILITARE 1,50 1,50 1,81 1,50 1,50 1,81 

8.GOSPODARIE COMUNALA, 
CIMITIRE 0,37 0,37 0,45 0,37 0,37 0,45 

9.DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.APE 1,34 1,34 1,62 1,34 1,34 1,62 

12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  82,71 82,71 100,00 134,10 134,10 100,00 
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BILANT TERITORIAL SAT HAGHEAC 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 5.1. TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

TRUP 
5.1. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 97,62 97,62 70,38 76,40 76,50 53,29 

2.UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 2,47 2,47 1,78 2,47 2,47 1,78 

3.UNITATI AGROZOOTEHNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 3,15 3,15 2,27 3,15 3,15 2,27 

5.CAI DE COMUNICATIE  26,05 26,05 18,78 26,05 26,05 18,78 

5.1.TRANSPORT RUTIER 26,05 26,05 18,78 26,05 26,05 18,78 

5.2.TRANSPORT FEROVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, ZONE PROTECTIE 6,04 6,04 4,35 6,04 6,04 4,35 

7.CONSTRUCTII TEHNICO-
EDILITARE 3,25 3,25 2,34 3,25 3,25 2,34 

8.GOSPODARIE COMUNALA, 
CIMITIRE 0,12 0,12 0,09 0,12 0,12 0,09 

9.DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.APE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  138,70 138,70 100,00 143,53 143,53 100,00 
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BILANT TERITORIAL SAT SEACA 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 
6.1. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

TRUP 
6.1. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 17,52 17,52 60,98 17,01 17,01 49,31 

2.UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.UNITATI AGROZOOTEHNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 1,15 1,15 4,00 1,15 1,15 4,00 

5.CAI DE COMUNICATIE  6,27 6,27 21,82 6,27 6,27 21,82 

5.1TRANSPORT RUTIER 6,27 6,27 21,82 6,27 6,27 21,82 

5.2.TRANSPORT FEROVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, ZONE PROTECTIE 1,74 1,74 6,06 1,74 1,74 6,06 

7.CONSTRUCTII TEHNICO-
EDILITARE 0,85 0,85 2,96 0,85 0,85 2,96 

8.GOSPODARIE COMUNALA, 
CIMITIRE 0,40 0,40 1,39 0,40 0,40 1,39 

9.DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.APE 0,80 0,80 2,78 0,80 0,80 2,78 

12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  28,73 28,73 100,00 34,49 34,49 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUG  comuna  Dofteana                                                                                                       ARHIPROIECT  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
68 

                             
  

BILANT TERITORIAL SAT STEFAN VODA 
 

  EXISTENT  PROPUS  

  TRUP 7.1. TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN (%) 

TRUP 
7.1. 

TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENT 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
(%) 

1.LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 26,98 26,98 58,77 26,00 26,00 46,42 

2.UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.UNITATI AGROZOOTEHNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 1,50 1,50 3,27 1,50 1,50 3,27 

5.CAI DE COMUNICATIE  11,08 11,08 24,13 11,08 11,08 24,13 

5.1TRANSPORT RUTIER 11,08 11,08 24,13 11,08 11,08 24,13 

5.2.TRANSPORT FEROVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, ZONE PROTECTIE 2,70 2,70 5,88 2,70 2,70 5,88 

7.CONSTRUCTII TEHNICO-
EDILITARE 1,50 1,50 3,27 1,50 1,50 3,27 

8.GOSPODARIE COMUNALA, 
CIMITIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.APE 2,15 2,15 4,68 2,15 2,15 4,68 

12.PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN  45,91 45,91 100,00 56,01 56,01 100,00 
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BILANT TERITORIAL COMUNA DOFTEANA 
 

COMUNA DOFTEANA  - BILANT TERITORIAL – SITUATIA EXISTENTA  
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EXTRAVILAN 928,89 2965,40 75,50 20,60 3990,39 12111,40 105,50 260,65 0,00 40,29 12517,84 16508,23 
INTRAVILAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,08 136,52 669,25 0,00 819,85 819,85 

TOTAL 928,89 2965,40 75,50 20,60 3990,39 12111,40 119,58 397,17 669,25 40,29 13337,69 17328,08 
% DIN TOTAL 5,36 17,11 0,44 0,12 23,03 69,89 0,69 2,29 3,86 0,23 76,97 100,00 

 
COMUNA DOFTEANA  - BILANT TERITORIAL - REGLEMENTARI URBANISTICE       
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EXTRAVILAN 928,89 2965,40 75,50 20,60 3990,39 12111,40 105,50 260,65 0,00 40,29 12517,84 16352,29 
INTRAVILAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,78 129,68 831,33 0,00 975,79 975,79 

TOTAL 928,89 2965,40 75,50 20,60 3990,39 12111,40 120,28 390,33 831,33 40,29 13493,63 17328,08 
% DIN TOTAL 5,36 17,11 0,44 0,12 23,03 69,89 0,69 2,25 4,80 0,23 77,87 100,00 
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