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CUVÎNT ÎNAINTE 

 

Teritoriul comunei Borleşti este aşezat în partea de nord-est a României, la limita central 

estică a Carpaţilor Orientali şi cea vestică a Subcarpaţilor Moldovei. Poziţia pe glob este dată de 

coordonatele paralelei de 46.44 latitudine nordică şi a meridianului de 26.28 longitudine estică.

  În cadrul judeţului, comuna este situată în partea central-sudică, la o distanţă de 

25 km de municipiul Piatra Neamţ. Teritoriul are o formă alungită pe direcţia vest-est, având ca 

ax principal cursul pârâului Nechit. Lungimea localităţii este de 20 km, iar lăţimea, în partea de 

vest mai redusă, se măreşte treptat spre est, ajungând la peste 5 km în lunca Bistriţei. Suprafaţa 

însumează 107,4 km2, reprezentând 1,82% din suprafaţa judeţului. 

 

         Comuna Borleşti este localizată pe văile a două cursuri de apă: Bistriţa şi Nechit. Pârâul 

Nechit are o orientare generală de la vest la est şi străbate comuna pe toată lungimea sa până la 

vărsarea în râul Bistriţa, care are o direcţie de scurgere NV-SE pe axul longitudinal al 

Depresiunii Cracău-Bistriţa.  

 

          Comunele cu care se învecinează localitatea Borleşti aparţin toate judeţului Neamţ, 

acestea fiind: 

 

 - E-NE: comunele Zăneşti şi Podoleni – hotar natural, format pe cursul râului Bistriţa , 

celelalte fiind convenţionale, spre: 

 - NE:  comuna Roznov 

 - N:     comuna Piatra Şoimului 

 - V:     comuna Tarcău 

 - S:      comuna Tazlău şi Rediu   

 

          Comuna Borleşti, are în componenţa sa, cinci sate: 

 - satul Borleşti – reşedinţa comunei 

 - satul Ruseni 

 - satul Mastacăn 

 - satul Şovoaia 

 - satul Nechit 

 

      Suprafaţa agricolă totală este de 5.511 ha, din care 2.922.ha arabil, 1.464 ha păşuni, 

1.010 ha fâneţe, 1 ha vii, 114 ha livezi. 

Aşezările umane de pe teritoriul actual administrativ al comunei Borleşti s-au dezvoltat în mod 

istoric pe cursurile de apă ale pârâurilor Nechit şi Măstăcănoasa, precum şi pe văile Balanu şi 

Şovoaia. 

            De la apariţia lor, satele au suferit schimbări de aşezare, formă în teritoriu şi mai ales 

evoluţie teritorială a vetrelor. Pe baza lucrărilor referitoare la Moldova şi a documentelor 

medievale putem trage unele concluzii privitoare la această evoluţie. 

            În 1419 se pomeneşte de satul boierului Ştefan Borilovici, care se găsea în partea de vest 

a actualului sat Borleşti unde s-a păstrat mult timp o curte boierească. În acelaşi document este 

menţionat satul Paşcani (actualul Ruseni) în apropierea Nechitului şi a terasei de 35-40 m a 

Bistriţei. Tot în secolul al XV-lea se pomeneşte de satul Urseşti, denumire păstrată până în 

prezent pentru o parte a satului Borleşti. La fel Runcuşorul, sat aflat la poalele dealului Runcu şi 



dezafectat abia după 1968. În satul Mastacăn este pomenit satul Poiana Lungă şi apoi satul 

Mastacăn în vestul satului de astăzi. 

              Se observă că satele sau cătunele menţionate, mici ca întindere, erau plasate în partea 

vestică a actualelor sate, în potiţii adăpostite, pădurile oferindu-le posibilitatea refugiului rapid 

în caz de primejdie, păduri păstrate până la sfârşitul secolului al XIX-lea pe ambele maluri ale 

Nechitului până aproape de confluenţa cu Bistriţa. Aceste situaţii sunt valabile şi pentru satele 

Nechit (situat în pădure, pe cursul superior al Nechitului, format în jurul mănăstirii de aici), 

Balanu (pe terasa de 35-40 m a Bistriţei, cu pădure în jur), la fel Şovoaia, mai spre vest, tot în 

pădure, cu case mici şi poieni. 

               O altă caracteristică este izolarea vetrelor una de alta, explicabil prin faptul că satul era 

înconjurat de pământurile locuitorilor sau ale boierilor, cât şi datorită numărului prea mare de 

locuitori. Sunt numeroase cazuri de gospodării izolate de sat, nu din lipsă de mijloace, ci sunt 

gospodării ale proprietarilor ce-şi construiesc casa în mijlocul moşiei. Unele au dispărut, altele 

au dat naştere la cătune ca: Marginea, Portăreşti, Poiana Mărului.  

                În secolele XIX-XX fenomenul de adăpostire a satelor cât şi caracterul lor înprăştiat 

se schimbă. La 1832 se îngrădeşte geografic procesul de roire agro-silvo-pastorală cât şi 

înaintarea aşezărilor rurare noi în altitudine. Apare tendinţa generală de orientare a satelor noi 

tenta-cular, spre căile de comunicaţie moderne sau spre văi , aceasta şi datorită faptului că pe 

terenurile agricole din văi, pe terenurile descoperite, populaţia se îndeseşte datorită cererii de 

forţă de muncă pentru mărirea producţiei de cereale. Se adaugă apariţia satelor noi prin 

împroprietărirea ţăranilor fără pământ din alte părţi ale Moldovei şi chiar din Ardeal. Sunt des 

întâlnite nume de locuitori ca Ungureanu, Rusu, Moldoveanu, Munteanu, etc. 

               În comuna Borleşti satele se extind. Astfel satul Borleşti are tentacule incipiente spre 

est cu tendinţă de compactizare; satul Ruseni se extinde spre est şi spre sud, spre lunca Bistriţei; 

satul Mastacăn se extinde spre sud, spre Borleşti, cât şi spre est; satul Mastacăn coboară spre 

est, Nechitul se prelungeşte tot spre est pe valea pârâului Nechit, cătunul Poiana Mărului se 

extinde circular, păstrându-se relativ compact, doar cu câteva case ceva mai izolate. 

               După al doilea război mondial populaţia rurală îşi continuă creşterea numerică, la fel şi 

procesul de îndesire şi extindere a vetrelor, astfel încât satele Ruseni şi Borleşti sunt aproape 

unite în lungul şoselei Borleşti-Piatra Neamţ. Mai departe, satele Ruseni şi Borleşti şi-au unit 

vetrele , ajungând la aspectul actual. 

 După 1974, când s-a aprobat legea privind sistematizarea teritorială a localităţilor, caracteristica 

principală a devenit tendinţa de micşorare a vetrelor satelor, de îndesire a locuinţelor şi de 

eliberare a suprafeţelor pentru terenurile agricole. 

              De la apariţie până în prezent, satele au suferit schimbări profunde, originea fiind 

diferită. Satul Borleşti, în prezent reşedinţă de comună, era sat de ţărani aserviţi boierului Ştefan 

Borilovici, apoi a urmaşilor săi şi în continuare altor proprietari. Locuitorii aveau loturi proprii 

moştenite de urmaşi, situaţie menţinută până în anul 1945. 

              Satul Ruseni dispare din documente o perioadă de timp când credem că s-a săliştit în 

parte, rămânând sub forma unor cătune. Partea nouă a satului, Rusenii noi sau Satul Nou, este 

sat de înproprietăriţi în urma reformei de la 1864 şi apoi 1877. Textura uliţelor de aici este 

rectangulară, cu străzi drepte şi paralele între ele, întretăiate de artere de legătură. Partea cea mai 

nouă a satului a luat naştere în urma strămutării locuinţelor din unele sate de pe valea Bistriţei, 

în amonte de barajul hidrocentralei Stejaru, care au fost dezafectate de pe terenul ocupat de 

lacul Izvorul Muntelui. 

               Satul Mastacăn a fost înfiinţat în timpul lui Ştefan cel Mare, păstrându-şi caracterul 

răzăşesc chiar dacă unii dintre locuitori erau aserviţi. Satul s-a extins apoi în detrimentul pădurii 

ce-l înconjura, numele amintind de pădurea de mesteceni ce există aici. 

                Satul Şovoaia a fost un sat de clăcaşi pe moşia boierului Şova. Acesta s-a stabilit pe 

aceste meleaguri pe la sfârşitul secolului al XVI-lea. Satul Şovoaia se compune din cătunele 

Şovoaia, Marginea, Portăreşti şi o parte din Balanu. Aflându-se departe de căile de acces, 



locuitorii trăiesc izolaţi şi fără o colaborare strânsă între ei.În sat există o şcoală primară.Nu 

există lăcaş de cult, oamenii mergând la bisericile din Mastacăn şi Balanu sau la schitul din 

Mastacăn. 

             Drumurile au fost modernizate parţial prin proiect cu finanţare europeană, dar se 

impune înfiinţarea unui punct sanitar şi extinderea telefoniei fixe. 

             Satul Nechit, atestat documentar încă de la jumătatea secolului al XV-lea, este cel mai 

mic sat. Aşezat de-a lungul pârâului Nechit se află la distanţă de peste 5 km de la satul de 

reşedinţă. Mândria locuitorilor este Mănăstirea Nechit construită între anii 1985-1988 şi biserica 

ridicată de curând. 

 

            Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2002 evidenţiază următoarea situaţie: 

Numărul locuinţelor: 3620 

Numărul camerelor de locuit: 8225 

Numărul persoanelor înregistrate în locuinţe: 9645 

Persoane prezente: 8656 

            Apare o diferenţă de 989 de persoane dintre care 491 sunt plecate în străinătate pentru o 

perioadă mai îndelungată. 

            Faptul că mulţi tineri sunt plecaţi în străinătate se întorc şi îşi construiesc locuinţe în 

comună, parte din aceştia venind cu maşini şi începând activităţi de afaceri , este un lucru 

îmbucurător dar în perspectivă este îngrijorător şi trist. 

            În ritmul în care transportatorii de ocazie, duc populaţia, în special tânără, în ţări ca 

Italia, Spania, Turcia, Germania, în 2-3 ani vom deveni o localitate populată de cetăţeni de 

vârstele a doua şi a treia. 

       Consiliul local trebuie să întreprindă un studiu de perspectivă pentreu a putea oferi locuri 

de muncă în comună sau în împrejurimi, în special tinerilor dornici de muncă.  

 Serviciile ar putea fi o soluţie, înfiinţarea unor centre de preluare şi prelucrare a laptelui, 

a fructelor de pădure sau valorificarea pietrei de râu şi a balastului de Bistriţa, ar putea fi alte 

soluţii            

 Starea materială a lucuitorilor comunei nu este chiar precară, fapt dovedit chiar şi de 

numărul mare de locuinţe construite după 1989, de numărul mare de troiţe şi chiar lăcaşe de 

cult.Populaţia comunei este de naţionalitate şi cetăţenie română în totalitate.  

 Ca locuri de agrement pentru locuitorii de toate vârstele, sunt zonele pitoreşti din satul 

Nechit, dar şi cele de pe “moşia Rediului” iar pentru tineri sălile de festivităţi de la Borleşti, 

Ruseni, Mastacăn, Nechit precum şi restaurantul din satul Ruseni aparţinând SC Poiana Ruşilor.

 Initial in şedinţa consiliului local din 30 iunie 2003 s-a stabilit ca ziua de 6 August, când 

este hramul Mănăstirii Nechit, să devină “ZIUA COMUNEI BORLEŞTI” sărbătorită anual.

  Prima ediţie a avut loc pe 6 August 2003, prilej cu care au fost înmânate 5 titluri 

de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI”. 

 Ulterior acesta data a fost modificata. 
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I.          SCURT ISTORIC 

-     anul infiintarii 

-     comandanti 

-     patrimoniu – dotare 

-     drapel de lupta 

-     evenimente (incendii) mai importante (2 – 3 exemple) 
 

 

 

II.        ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR 

-     membri 

-     cercuri „Prietenii pompierilor” 

-     surse de finatare 

 
III.       DATE DESPRE LOCALITATE 

-     numar populatie 

-     obiective importante 

-     numar gospodarii (locuinte), caracteristicile constructive 

-     cai de acces, surse de apa 

 
IV.       GREUTATI IN FUNCTIONARE V.        

IMAGINI FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  SCURT ISTORIC 

ANUL INFIINTARII 

 
Urmare a aparitiei Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr. 88 din 30 august 2001 

privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de 

urgenta, aprobata prin Legea Nr.363 din 2002, precum si a Ordinului   Nr. 718 din 30 iunie 

2005  pentru  aprobarea  Criteriilor  de  performanţă  privind  structura  organizatorică  şi  

dotarea serviciilor  voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă,  se  infiinteaza  prin  Hotararea  de  

Consiliu Local cu numarul 46 din 28 decembrie 2005, Serviciul Voluntar pentru Situatii de 

urgenta al comunei Borlesti. 

 
Comandantul  S.V.S.U.  Borlesti  este  incadrat  ca  personal  contractual  angajat  

prin Dispozitia  cu  nr.8  din  23.01.2006  in  persoana  domnului  Barcan  Bogdan,  in  urma  

unui examen sustinut in cadrul Primariei comunei Borlesti. 

 
La data respectiva S.V.S.U. Borlesti era incadrat ca serviciu de categoria a III-a, avand 

in compunere un numar de 57 de persoane, din care 56 de voluntari. 

 
Prin Hotararea Consiliului Local Borlesti cu numarul 16 din data de 30.04.2007 

se reorganizeaza S.V.S.U. Borlesti din clasa aIII-a in clasa I-a si incluzandu-se un numar de 

15 persoane incadrate in cadrul Compartimentului de prevenire. 

 
Dispozitia  cu  numarul  495  din  05.11.2009  definitiveaza  incadrarea  personalului 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  Borlesti in componenta care este valabila si 

astazi,   iar   prin   Avizul   Inspectoratului   pentru   Situatii   de   Urgenta   „Petrodava”   

al judetului Neamt cu numarul 79420 din 22.03.2010 se avizeaza acest serviciu. 

 
PATRIMONIU SI DOTARI 

 
S.V.S.U.  Borlesti  a  preluat  la  data  infiintarii  patrimoniul  de  tehnica  si  aparatura 

utilizata de  Primaria Borlesti in cadrul compartimentelor de protectie civila si de interventie. 

Astfel  s-au  identificat  si  inventariat  un  numar  de  doua  targi,  un  aparat  de  radio  

Neptun,  o antena  long-wire  pentru  banda  de  120  de  metri,  un  numar  de  12  stingatoare,  

un  pichet  de incendiu, un autoturism utilitar marca Dacia. 

Ulterior patrimoniul S.V.S.U. se imbogateste in 29.03.2006 cu un incarcator frontal tip 

IFRON si cu un autocamion tip MAN, ambele noi si utilizate in actiunile de deszapezire si 

intretinere a drumurilor comunale. 

Si aparatura utilizata in cadrul biroului S.V.S.U. Borlesti sufera in decursul timpului 

imbunatatiri, asfel se achizitioneaza un calculator, o imprimanta, un laminator, un distrugator 

de documente, cinci perechi de statii radio tip CB, un megafon, patru furtunuri de pompieri tip 

B, patru furtunuri tip C,  trei țevi de refulare din plastic tip C, un numar de 12 casti de 

protectie, un numar de zece veste cu insemne distinctive pentru compartimentul de prevenire, 

un numar de zece costume de  protectie  chimica tip TYVEK,  un  numar  de  200  de  perechi  

manusi  antichimice,  precum  si  diverse alte consumabile necesare in activitatea serviciului. 

 
 

 

 

 



 

 

ADRESA SEDIULUI S.V.S.U. BORLESTI 

 
S.V.S.U.  Borlesti   are  ca  sediu  social  cladirea  din  curtea  primariei  iar  pe  viitor  

se preconizeaza  mutarea  acestui  sediu  intr-o nouă locație. 
 

 
DRAPELUL DE LUPTA 

 

 

S.V.S.U. Borlesti nu detine pana la aceasta data un drapel propriu de lupta dar 

foloseste ca însemn distinctiv al serviciului un fanion prezentat mai jos: 
 

 
 

Acesta este utilizat in concursuri  si ori de cate ori este necesara folosirea insemnelor 

distinctive ale S.V.S.U. Borlesti. 
 



GREUTATI  IN  FUNCTIONARE  ( DISFUNCTIONALITATI)  

 
 

 

Analizand  capacitatea  de  interventie  a  S.V.S.U.  Borlesti  

putem  semnala  o  serie  de disfunctionalitati cauzate de modul 

incorect in care este perceputa importanta acestui serviciu in   si   

pentru   localitatea   Borlesti.   Actualmente, SVSU Borlești are în 

componență un număr de 22 de voluntari și un șef de serviciu.  

 

Stimularea acestora se face in conformitate cu HG 1579/2005, 

prin asigurarea de către beneficiar a echipamentelor de protecție, 

asigurării medicale pe timpul intervențiilor, ale analizelor medicale 

gratuite, precum și a compensațiilor bănești pentru orele prestate. 

 

Si la nivelul dotarilor situatia nu este mai buna: sunt necesare in 

continuare echipamente de protectie  si interventie pentru voluntari, 

două  autospeciale,  o remiză pentru autospeciale, o motopompa, un 

grup electrogen, un set de bazine pentru depozitarea apei, pentru a 

respecta legislația privind criteriile de performanță ale serviciului, 

Categoria V2. 

 

Soluția pentru punerea în aplicare a legislației privind criteriile de 

performanță sunt fie prin finanțare europeană AFIR, GAL, POIM, sau 

prin inițierea unei campanii de strângere de fonduri pentru valoare de 

circa 600.000 euro necesare intrării în perfectă funcționare a SVSU. 

 

  


