JUDETUL

BUZAU

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE LOCALA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
2014 - 2020

I.INTRODUCERE

Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Zarnesti pentru perioada 2014-2020
urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in
concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014-2020, care
vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre
Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.
Dezvoltare rurala.Uniunea Europeana
Mai mult de 56% din populatia celor 28 de state membre ale Uniunii Europene
traieste in zonele rurale, care acopera 91% din teritoriul European. Aceasta face ca
politica de dezvoltare rurala sa fie un domeniu de importanta vitala. Cresterea
animalelor, cultura plantelor si silvicultura raman factori esentiali pentru utilizarea
terenurilor si gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, reprezentand, in
acelasi timp, o platforma pentru diversificarea economica in comunitatile

rurale.

Consolidarea politicii de dezvoltare rurala a devenit astfel o prioritate pentru Uniune.
Multe din zonele rurale se confrunta cu probleme semnificative, cum ar fi venitul mediu
pe cap de locuitor, care este mai scazut in zonele rurale decat in cele urbane,
competentele sunt in numar mai mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat.
Politica de dezvoltare rurala a UE vizeaza solutionarea problemelor cu care se
confrunta zonele rurale si exploatarea potentialului acestora. Teoretic, fiecare stat
membru poate decide si aplica politici de dezvoltare rurala complet independente.
Dar aceasta abordare nu ar functiona bine in practica. Nu toate tarile Uniunii Europene
ar putea sa isi permita politica de care au nevoie. Mai mult decat atat, multe dintre
aspectele abordate de politica de dezvoltare rurala nu se limiteaza strict la teritoriul
national sau la o regiune anume. De asemenea, politica de dezvoltare rurala se leaga
de o serie de alte politici elaborate la nivelul UE. In concluzie, UE are o politica comuna
de dezvoltare rurala, care, intr-o masura destul de mare, este controlata de statele
membre si de regiuni. Aceasta politica este partial finantata din bugetul central al UE si
partial din bugetele nationale si regionale ale statelor membre. Principalele norme care
reglementeaza politica de dezvoltare rurala pentru perioada 2014-2020, precum si
masurile politice de care dispun statele membre si regiunile, sunt prevazute de
Regulamentul(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.
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I I. Contextul el abor ăr ii Strategi ei şi descr i er ea proce sul ui
Strategia de dezvoltare a comunei a fost elaborată pentru stabilirea
obiectivelor strategice privind dezvoltarea comunitatii locale in perioada 20142020.
Acest document are în vedere creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei locale.
Strategia de dezvoltare locală are în vedere îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia rurală respectiv punerea în valoare a moştenirii
comunitatii locale.
• Infiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelelor de
drumuri de interes local.
• Infiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice
canalizare.

de apă şi

• Extinderea reţelei publice de iluminat public.
• Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu
gaz.
• Investiţii în staţii de transfer
echipamente de gesionare a deşeurilor.
• Înfiinţarea,
populaţie.

amenajarea

pentru deşeuri şi dotarea cu

spaţiilor

publice

de

recreere

pentru

• Investiţii în construcţia şi dotarea cu grădiniţe noi.
• Achiziţionarea de utliaje şi echipamente pentru serviciile publice.
• Investiţii

de

renovare,

modernizarea

şi

dotarea

aferentă

a

aşezămintelor culturale, inclusiv prin achiziţii de cărţi, materiale audio,
achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale traditionale în
vederea promovării patrimoniului cultural.
• Restaurarea, consolidarea şi conservarea
patrimoniu cultural şi natural din spaţiul local.

obiectivelor

de

• Modernizarea exploataţiilor agricole.
• Reabilitarea şi ecologizarea terenurilor prin utilizarea măsurilor
adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate.
• Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare,
în scopul creşterii atractivităţii localităţii ca destinaţie turistică.
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I.

Contextul el aborăr ii Str ategi ei şi descr i er ea pr ocesul ui

Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală este
prezentată schematic în tabelul următor:
Informarea Cetăţenilor
Studiu diagnostic
Situaţia comunei

Analiza SWOT

Perceptia cetatenilor
Identificarea problemelor

Ancheta de opinie

Procesul Participării Publice
Crearea unui
instrument
instituţional

Forum şi echipa de
planificare

F1 - Identificarea nevoilor, problemelor şi
cauzelor, descrierea stării actuale a comunităţii
– probleme, cauze, efecte, oportunităţi

Ancheta de opinie

Analiza SWOT

F2 – Elaborarea viziunii în perspectiva anului Viziune şi direcţii
2020 şi stabilirea direcţiilor strategice de
strategice
dezvoltare
F3 – Formularea obiectivelor strategice

Obiective strategice

F4 – Idei de programe şi proiecte prin care Analiza Câmpului de
vor
fi
„atacate”
ţintele,
analiza Forte
compatibilităţii cu viziunea şi cu obiectivele
strategice
F5 – Concretizarea strategiei şi a planului
de acţiune;

Dezbaterea şi adoptarea
strategiei şi a planului de
acţiune

Implementare

Condiţii de implementare

Monitorizare şi evaluare

Indicatori de evaluare
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I I. Cont e x t ul el a bor ă ri i S tr a t e gi ei ş i de s cri e r e a pr oc e s ul ui
S t r a t e g i a d e d e z v o l t a r e l o c a l ă este rezultatul unui proces complex de
analize, dezbateri şi lucru în plen şi în echipe mixte pe domenii de interes, facilitat
de experţi, care a avut următoarele etape:
I. Procesul de culegere de date şi informaţii, în cadrul căruia au fost
colectate:
A. date cantitative privind profilul comunităţii (teritorial, demografic,
ocupaţional, instituţional, servicii etc.) din diversele surse de la nivel local şi
judeţean,
B. date calitative privind percepţia populaţiei referitor la problemele cu care
se confruntă comunitatea, prin realizarea unei Anchete de opinie.
Datele obţinute au fost procesate şi interpretate în cadrul unui document
intitulat „ Comuna Zarnesti – Studiul diagnostic privind situaţia existentă şi
potenţialul de dezvoltare locală”.
În cadrul acestei etape a rezultat şi componenţa echipei de planificare
formată din liderii de opinie locali aşa cum au fost aceştia recunoscuţi şi
nominalizaţi de respondenţii Anchetei de opinie.
II. Procesul participativ de elaborare a strategiei de dezvoltare locală şi
de luare a deciziei privind viitorul comunei prin care actorii locali – echipa de
planificare, p e d u r a t a a 5 z i l e d e l u c r u i n t e n s î n c a d r u l A t e l i e r u l u i d e
l u c r u , au parcurs logica unui proces de planificare strategică:
– S-a pornit de la stabilirea
unei
înţelegeri
comune
a
s i t u a ţ i e i e x i s t e n t e , pe baza
documentului
„ Comuna
Zarnesti – Studiul diagnostic
privind situaţia existentă şi
potenţialul de dezvoltare locală
”, identificându-se şi analizânduse problemele şi oportunităţile,
definindu-se prin consens şi
conştientizându-se
problemele
majore
prioritare
şi
oportunităţile
care
pot
fi
fructificate pentru soluţionarea
acestor probleme.
- S-a definit s i t u a ţ i a d o r i t ă î n 2 0 2 0 (v
viziunea de dezvoltare a comunei, aşa
cum va arăta aceasta în anul 2020), din care au rezultat 4 direcţii
strategice de dezvoltare ale comunei (activităţi economice locale,
infrastructură tehnico – edilitară şi socială, mediu şi resurse naturale,
resurse socio –- umane), aflate în concordanţă cu datele şi indicatorii definiţi
prin studiul diagnostic şi cu percepţia populaţiei privind problemele majore.
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I I. Cont e x t ul el a bor ă ri i S tr a t e gi ei ş i de s cri e r e a pr oc e s ul ui
– S-au identificat căile şi modalităţile care conduc la realizarea viitorului dorit
pentru fiecare domeniu strategic, adică p a c h e t e l e d e p r o g r a m e ş i p r o i e c t e
care rezolvă problemele majore cu care se confruntă comuna .
– S-a creionat planul de implementare, definind responsabilii de iniţierea
proiectelor, s-au identificat roluri şi capacităţi de implicare, şi s-a gândit o
structură de sprijin pentru implementarea, monitorizarea şi
e va lua re a s tra te g i e i.
Procesul de consultare a comunităţii a demarat cu 2 săptămâni înainte de
începerea Atelierului de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală,
prin desfăşurarea unei a n c h e t e d e o p i n i e pe un eşantion reprezentativ de 50
persoane din satele componente, datele obţinute fundamentându-le pe cele
obţinute în cercetarea cantitativă.
Astfel, la întrebarea „C
Care consideraţi că sunt cele mai importante probleme
cu care se confruntă cetăţenii din comuna dumneavoastră?”, aceştia au identificat
patru probleme principale:
• Drumuri nepietruite-neasfaltate – 45 puncte
• Lipsa unui sistem de alimentare cu apă si de canalizare– 82 puncte
• Local pentru scoală necorespunzător – 7 puncte

Pe parcursul procesului de elaborare a strategiei (Atelierul de lucru pentru
elaborarea Strategiei de dezvoltare locală) au fost implicaţi direct în grupurile de
lucru şi dezbateri 3 0 a c t o r i locali, factori de decizie din administraţia publică
locală şi reprezentanţi ai sectorului neguvernamental şi privat, implicaţi în
dezvoltarea teritoriului şi a infrastructurii, în activităţi economice, în problematica
socială şi protecţia mediului, din următoarele instituţii şi organizaţii:
• Primăria comunei – primar, viceprimar, secretar şi personal din aparatul
tehnic de specialitate;
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•

Consiliul local – consilieri locali

•

Alte autorităţi locale – medici, şcoli, poliţie

•

Cetăţeni

•

Întreprinzători locali

Principii de abordare a dezvoltării locale

1.
regionale

Înscrierea Strategiei în priorităţile naţionale şi

Abordarea dezvoltării locale a comunei a ţinut cont de priorităţile naţionale
de dezvoltare, definite prin Planul Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020 (PND),
Orientările Strategice Comunitare (OSC) şi Liniile Directoare Integrate ale Uniunii
Europene pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă:
➢ Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene
➢ Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti
➢ Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman
➢ Construirea unei capacităţi administrative eficiente
➢ Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de
dezvoltare a teritoriilor rămase în urmă

Modul de structurare a programelor şi a proiectelor a urmărit, de asemenea,
înscrierea în Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 a Regiunii 2 Sud-est.
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2.

Promovarea unei dezvoltări integrate

Abordarea dezvoltării locale a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor
propuse pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale comunei: domeniul
activităţi economice locale, domeniul infrastructură tehnico – edilitară şi
socială, domeniul mediu şi resurse naturale şi domeniul resurse socio –
umane.
Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse
pentru fiecare domeniu de dezvoltare sunt coerente şi corelate, şi mai mult,
se sprijină reciproc şi contribuie la realizarea viziunii comune privind viitorul
durabil al comunei: r e a l i z a r e a d e s c h i m b ă r i p o z i t i v e , e c o n o m i c e ş i
socia le, in tegrate în efortul de prote ja re a mediulu i încon jurăto r.
3.Punerea în valoare a resurselor locale
Dezvoltarea locală a fost abordată ca un proces prin care se urmăreşte
identificarea, mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale, adesea
sub-evaluate şi nefolosite la întregul lor potenţial.
Promovarea unicităţii şi a specificului local a fost urmărită simultan cu
stimularea capacităţii de inovare şi adaptare la contextul şi oportunităţile
prezente, cu diversificarea ofertei de produse şi servicii, şi cu creşterea
valorii adăugate a produselor şi serviciilor produse local şi destinate
consumatorilor din afara localităţii.
Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea eficientă,
transparentă şi responsabilă a bunurilor publice: infrastructură şi
echipamente, spaţii publice inclusiv patrimoniului natural şi cultural care
trebuie pus în valoare, dar, în acelaşi timp protejat şi păstrat pentru
generaţiile viitoare. Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acesora sub
formă de CAPITAL pentru dezvoltarea economică şi socială.
4. P a r t i c i p a r e ş i p a r t e n e r i a t î n r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r
prioritare / realizarea obiectivelor comune
Ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală a comunei Zarnesti a fost participarea şi
parteneriatul actorilor locali în vederea stimulării şi dezvoltării de
activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor care trăiesc în
comună, inclusiv a celor săraci şi marginalizaţi.
Această abordare se bazează pe ideea CAPITALULUI SOCIAL, ca
factor esenţial în dezvoltare, care explică succesul procesului de dezvoltare
pe baza capacităţii actorilor locali de a se implica în proces şi de a influenţa
formularea politicilor publice din diverse domenii.
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În cadrul atelierelor de lucru şi planificare s-a acordat atenţie:
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 cantităţii şi calităţii interacţiunilor dintre participanţi, grupuri şi instituţii
 creşterii nivelului de încredere şi toleranţă
 construirii spiritului de asociabilitate şi conştientizării nevoii de coeziune
socială
Pe parcursul procesului de elaborare a strategiei s-a urmărit realizarea
participării şi stimularea parteneriatelor prin următoarele instrumente:
 Cooptarea tuturor celor interesaţi să participe la evenimentele şi activităţile
organizate în vederea elaborării strategiei prin acţiuni locale de informare

Consultarea actorilor locali pentru identificarea problemelor majore cu care
se confruntă comuna şi identificarea percepţiilor privind şansele de dezvoltare ale
comunei




Implicarea directă în procesul de luare a deciziilor a peste 40 de persoane

Re zu lt a t e le p ro ce s u lu i d e p la n if ic a re s t rat e gic ă p a rt ic ip at i vă :
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI , 2014 – 2020.

Rezultatele procesului de planificare strategică participativă sunt
concretizate în prezentul document şi în anexele sale. În acest document
sunt cuprinse:
➢ Analiza mediului intern şi extern al comunei
Analiza SWOT a comunei a fost dezbătută şi adoptată de către echipa
de planificare în cadrul primei întâlniri de lucru a Atelierului de planificare
strategică participativă. În grupuri de lucru facilitate de consultanţii de
dezvoltare comunitară din cadrul echipei de proiect, s-au utilizat şi datele şi
informaţiile conţinute în documentul „Comuna Zarnesti – Studiul
diagnostic privind situaţia existentă şi potenţialul de dezvoltare locală”
ce conţine şi ancheta de opinie privind percepţia locuitorilor din comună
referitor la starea actuală a comunităţii şi în plen s-a efectuat şi o prioritizare
a problemelor de soluţionat şi a oportunităţilor de fructificat pentru
dezvoltarea viitoare a comunei .
➢ Viziunea de dezvoltare a comunei, pentru anul 2020
Întâlnirea de lucru dedicată elaborării viziunii de dezvoltare a debutat
cu jurizarea de către membrii echipei de planificare a concursului de desene
„, când voi fi mare”, la care au participat elevii din Şcoala generală cu
clasele I – VIII şi în care au desenat viitorul dorit pentru comuna lor. În
continuare, în grupuri mixte de lucru, pe domenii de interes, membrii echipei
de planificare au schiţat viitorul dorit al comunei. În plen, cu sprijinul
consultanţilor de dezvoltare comunitară, rezultatele grupurilor s-au analizat
şi dezbătut şi prin integrarea tuturor ideilor, s-a elaborat Viziunea de
dezvoltare a comunei , pentru anul 2020, care a fost adoptată de către

I I. Cont e x t ul el a bor ă ri i S tr a t e gi ei ş i de s cri e r e a pr oc e s ul ui
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participanţi prin consens. În cadrul viziunii au fost identificate 4 direcţii
strategice prioritare de dezvoltare ale comunei .
➢ Obiectivele strategice de dezvoltare locală
Întâlnirile următoare de lucru ale echipei de planificare, facilitate de
consultanţii

de

dezvoltare

comunitară,

s-au

axat

pe

determinarea

obiectivelor strategice de dezvoltare, corespunzătoare fiecărei direcţii
strategice.
Rezultatele fiecărui grup de lucru, mixt şi specializat pe câte un
domeniu, au fost dezbătute şi analizate în plen şi, prin consens, au fost
adoptate obiectivele finale.
➢ Programe şi proiecte de dezvoltare
Urmând aceeaşi metodologie de lucru facilitat de consultanţiii de
dezvoltare comunitară (în grupuri şi în plen), în următoarele întâlniri de lucru
s-au identificat priorităţile de dezvoltare ale comunei, rezultând, în cadrul
fiecărui obiectiv strategic, idei de programe şi proiecte importante, realiste,
fezabile şi care implică angajamentul asumat al factorilor de decizie şi al
membrilor comunităţii.
➢ Structura de sprijin pentru implementarea, monitorizarea şi
evaluarea strategiei
În cadrul ultimei întâlniri de lucru facilitată de către consultanţii de
dezvoltare comunitară, membrii echipei de planificare, ca reprezentanţi ai
instituţiilor, sectorului privat sau ai grupurilor de cetăţeni, şi-au negociat
roluri şi responsabilităţi, rezultând şi o propunere de creare a unui centru
local pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de
dezvoltare a Comunei .

➢ Documentul final a fost redactat şi completat de către echipa de
proiect cu tipuri de indicatori de succes ai implementării Strategiei şi cu
posibile surse de finanţare ale programelor şi proiectelor din cadrul
Strategiei.

III. PREZENTAREA TERITORIULUI-ANALIZA DIAGNOSTIC

MOTTO:
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Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept
ci adânc în pământ undeva.
Lucian Blaga

III. PREZENTAREA TERITORIULUI-ANALIZA DIAGNOSTIC
III.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice
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COMUNA ZARNESTI
Comuna Zarnesti este situata pe Valea Calnaului, la 3
km. de drumul european E85, intr-o zona cu un cadru
natural deosebit, satele fiind asezate pe o partea stanga a
Calnaului, pe o distanta de aproape 10 km. Din punct de
vedere al reliefului, 53% din suprafata sa este in zona
colinara si 47% in zona de campie. Distanta pana la
Municipiul Buzau

este de 20 km. Comuna se află la

confluența dintre Subcarpații de Curbură și Câmpia
Română. Are o suprafata de 7.810 ha, iar populatia este
de 5.457 locuitori. Se invecineaza in partea nordica cu comunele Beceni si Murgesti, la
est cu comuna Racoviteni, la sud-est cu comuna Ziduri, la sud cu comuna Posta
Calnau, iar la vest cu comuna Blajani.
Localitatile componente ale comunei Zarnesti sunt : Fundeni-satul de resedinta al
comunei, Zarnesti, Pruneni si Vadu Soresti. Reprezinta o comuna cu un mare potential
de dezvoltare economica pe viitor, conditiile fizico-geografice ale asezarii facilitand
acest lucru. Faptul ca este traversata de o cale de comunicatie importanta si apropierea
de Municipiul Buzau, a contribuit la dezvoltarea socio-economica a comunei pe mai
multe ramuri de activitate. Principalele zone locuite sunt situate în partea vestică a
comunei, în valea Câlnăului. Satul Comisoaia este o rămășiță nelocuită a unei așezări
care a existat o vreme în secolul al XX-lea. Zona dinspre est a comunei este formată
din terenuri agricole și este traversată de DN2 . Satele sunt deservite în principal de
șoseaua județeană DJ220, care urmează cursul Câlnăului și o leagă spre sud de Poșta
Câlnău și spre nord de
recensământului

Racovițeni,

Murgești,

Pardoși

și

Buda. Conform

efectuat în 2011, populația comunei Zărnești se ridică la 5.457

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
5.531 de locuitori.[2] Majoritatea locuitorilor sunt români (90%), cu o minoritate de romi
(8,43%). Pentru 1,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. [3] Din punct
de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (98,33%). Pentru 1,5% din
populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

PARTEA III: PREZENTAREA TERITORIULUI-ANALIZA DIAGNOSTIC

Căi de comunicaţii
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Este strabatut de la S la NE de D.N. 2 (E 85) Buzau – Ramnicu Sarat, artera de
comunicatie importanta, ce face legatura intre Muntenia si Moldova;
Teritoriul este impartit in doua de Drumul European E 85, ce face legatura intre
sudul si nordul tarii;
Retele rutiere de comunicatie importante sunt D.J.220, ce face legatura de la sud
la nord, pe Valea Raului Calnau, D.J.215A , precum si o retea de drumuri
comunale partial modernizate.
Istoric
La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe actualul teritoriu al comunei Zărnești erau
organizate comunele Fundeni, Zărnești, și Vadu Soreștilor în plaiul Slănic al județului
Buzău. Comuna Fundeni cuprindea cătunele Fundeni și Fundenii de la Drumul
Bogdanului, având în total 1370 de locuitori ce trăiau în 294 de case. În comuna
Fundeni funcționau o moară cu aburi, două stâne, o școală cu 72 de elevi (din care 27
de fete) și o biserică ortodoxă cu hramul Sfântul Dumitru.[5] Comuna Zărnești (denumită
și Zărneștii de Câlnău) avea în componență cătunele Ghizdita, Luncași și Zărnești, cu o
populație de 1300 de locuitori. În comună funcționau o școală la Ghizdita, o biserică, o
moară cu aburi și 3 stâne. Lângă Zărnești s-au descoperit în 1884 rămășițele unor
mastodonți, care au fost duse la muzeul de istorie naturală din București.[6] Comuna
Vadu Soreștilor era formată din cătunele Clociți și Hârboca (cu subdiviziunile Vadu
Soreștilor și Blestematele), având în total 1190 de locuitori, în ea funcționând o școală
și două biserici.[7]
Structura de bază a actualei comune s-a format înainte de 1925, când comunele
Zărnești și Fundeni au fost unite într-o comună denumită Fundeni-Zărnești; aceasta a
fost inclusă în plasa Câlnău a aceluiași județ, și era alcătuită din satele Fundeni
(reședință), Cuculeasa, Ghizdița, Luncași și Zărnești, cu o populație de 4017
locuitori.[8] Comuna Vadu Soreștilor făcea parte din aceeași plasă Câlnău și avea în
componență satele Clociți, Hârboca și Vadu Sorești, cu o populație totală de 1654 de
locuitori.[9]Comunele Fundeni și Zărnești s-au separat din nou în 1931.[10] În 1950,
comunele Fundeni și Zărnești au fost incluse în raionul Buzău, iar comuna Vadu Sorești
în raionul Râmnicu Sărat.
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La rândul lor, cele două raioane au făcut parte din regiunea Buzău și apoi (după 1952)
din regiunea Ploiești. Satul Clociți din comuna Vadu Sorești a luat în 1964 denumirea
de Pruneni.[11]
În 1968, reforma administrativă a adus transferul lor la județul Buzău, reînființat.
Tot atunci, comunele Vadu Sorești și Fundeni au fost desființate și incluse în comuna
Zărnești, care și-a mutat reședința la Fundeni. Satul Ghizdița a fost inclus în satul
Zărnești, Hârboca în Vadu Sorești și Luncași în Fundeni, comuna luându-și
componența actuală, plus satul Comisoaia.[12][13] Acesta din urmă a dispărut, în timp, pe
locul său rămânând doar vii și terenuri agricole, precum și o singură clădire nefolosită
pe marginea șoselei DN2.
Satele care intrau în componenta comunei Zarnesti erau:
1. Fundeni

localitatea de reședință a comunei Zărnești, județul

Buzău, Muntenia, România. Localitatea este situată în valea
Câlnăului, în Subcarpații de Curbură.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Fundeni era reședința comunei Fundeni din
plaiul Slănic al județului Buzău. Comuna Fundeni cuprindea cătunele Fundeni și
Fundenii de la Drumul Bogdanului, având în total 1370 de locuitori ce trăiau în 294 de
case. În comuna Fundeni funcționau o moară cu aburi, două stâne, o școală cu 72 de
elevi (din care 27 de fete) și o biserică ortodoxă cu hramul Sfântul Dumitru.[1] În 1925,
comuna Fundeni se contopise deja cu comuna Zărnești, formând comuna FundeniZărnești, iar satul a fost reședința acestei comune, alcătuită din satele Fundeni,
Cuculeasa, Ghizdița, Luncași și Zărnești, cu o populație de 4017 locuitori. [2] Ulterior,
comuna și-a luat numele de Zărnești, dar satul Fundeni este în continuare reședința ei.
2. Comisoaia este o localitate dispărută care a existat în județul
Buzău, pe DN2, pe teritoriul comunei Zărnești.
Din localitate a mai rămas o singură clădire abandonată în punctul denumit Crucea
Comisoaiei.
3. Pruneni (în

trecut, Clociți[2])

Buzău, Muntenia, România,

este
situată

o

localitate
în valea

în județul
Câlnăului,

în Subcarpații de Curbură, în comuna Zărnești.
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4. Vadu Sorești este o localitate în județul Buzău,

Muntenia,

România, situată în valea Câlnăului, în Subcarpații de Curbură,
în comuna Zărnești.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul era reședința comunei Vadu Soreștilor din
plaiul Slănic al județului Buzău. Ea era formată din cătunele Clocociți și Hârboca (cu
subdiviziunile Vadu Soreștilor și Blestematele), având în total 1190 de locuitori, în ea
funcționând o școală și două biserici.[1] În 1925, comuna este consemnată în Anuarul
Socec ca parte a plășii Câlnău și compusă din satele Clociți, Hârboca și Vadu Sorești,
cu o populație totală de 1654 de locuitori.[2]
În 1950, comuna Vadu Sorești a fost inclusă în raionul Buzău din regiunea
Buzău și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În 1968, reforma administrativă a adus
transferul la județul Buzău, reînființat; comuna Vadu Sorești a fost însă desființată și
inclusă în comuna Zărnești. Tot atunci, satul Hârboca a fost desființat și inclus în Vadu
Sorești.[3][4]
5. Zărnești (în trecut, și Zărneștii de pe Câlnău) este o localitate
din comuna cu același nume din județul Buzău, Muntenia,
România, situată în valea Câlnăului, în Subcarpații de Curbură.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Zărnești era reședința unei comune cu
același nume (denumită și Zărneștii de Câlnău), aflată în plaiul Slănic al județului
Buzău. Comuna avea în componență cătunele Ghizdita, Luncași și Zărnești, cu o
populație de 1300 de locuitori. În ea funcționau o școală la Ghizdita, o biserică, o moară
cu aburi și 3 stâne. Lângă Zărnești s-au descoperit în 1884 rămășițele unor mastodonți,
care au fost duse la muzeul de istorie naturală din București.[1]
În 1925, comuna Zărnești a fost contopită cu comuna Fundeni, formând comuna
Fundeni-Zărnești. Aceasta a fost inclusă în plasa Câlnău a aceluiași județ, și era
alcătuită din satele Fundeni (reședință), Cuculeasa, Ghizdița, Luncași și Zărnești, cu o
populație de 4017 locuitori.[2] Reședința comunei a fost stabilită la Fundeni și, deși
comuna și-a luat ulterior numele de Zărnești, satul Zărnești nu a mai fost reședință de
comună.
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Monumente istorice
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Cinci obiective din comuna Zărnești sunt incluse în lista monumentelor istorice din
județul Buzău ca monumente de interes local, patru ca situri arheologice și unul ca
monument de arhitectură.
Monumentul de arhitectură este conacul Marghiloman din centrul satului Fundeni,
ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Tot în satul Fundeni se află un prim sit arheologic, așezarea din epoca migrațiilor
(secolul al IV-lea e.n.) descoperită în vatra satului, între șoseaua județeană și râul
Câlnău. La Vadu Sorești se află celelalte trei situri arheologice. Cel de la „Șumurdoaia”
cuprinde o așezare și o necropolă din epoca migrațiilor (secolele al IV-lea–al V-lea); al
doilea, aflat tot pe dealul Șumurdoaia, reprezintă o altă necropolă din aceeași epocă;
cel din luncă, aflat în marginea de nord-est a satului, pe drumul spre Petrișoru, este cel
mai amplu, și conține o așezare și o necropolăneolitice (mileniile al VI-lea–al V-lea
î.e.n.), o așezare și o necropolă din secolele al III-lea–al IV-lea e.n., o așezare și o
necropolă medievale timpurii (secolele al IX-lea–al XI-lea) și o așezare și o necropolă
medievale din secolele al XVI-lea–al XVII-lea.
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Climă
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Clima este temperat continentală , la fel ca în toată ţara, diferenţiată în funcţie de
formele de relief, dintre vanturi predominând crivăţul, în tot cursul anului, din nord-est
şi sud-vest, dar şi austrul, de la sud-vest, aducând uscăciune şi căldură vara,
temperaturi ridicate iarna, vânturi, ce influenţează clima judeţului Buzau.
Temperaturile medii, variază între 12 grade Celsius si 14 grade Celsius.
Temperaturile maxime se înregistrează în iulie, până la 37 grade Celsius, în timp ce
temperaturile minine,

se înregistrează în luna februarie - 26 grade Celsius. Media

anuală a precipitaţiilor este între 400 mm şi 500 mm/an.
Tipuri de sol
Diversitatea litografică şi altitudinea se reflectă şi în diversitatea tipurilor de sol pe
care le întâlnim în teritoriu:
Brun-roşcat, brun argiloiluvial, pe care se dezvoltă atât pădurile de făget şi
amestec cu alte specii, păşunile şi fâneţele, cât şi culturile agricole restrânse, în
special pomi fructiferi. Acestea sunt bine structurate şi au o fertilitate medie;
Regosoluri, pe versanţi sau culmi înguste şi în lunca râului;
Cernoziomuri, in zona de campie, foarte bune pentru agricultura;
În unele puncte ale teritoriului comunei, mai cu seamă pe marginea luncii râului,
prezenţa argilei în cantitate mare imprimă solului o coroziune ridicată, acesta
devenind impermeabil pentru apă şi aer, este rece şi se lucrează greu, iar
condiţiile de viaţă pentru microorganisme şi plantele de cultură sunt
necorespunzătoare, dovadă că plantaţiile masive de aici n-au rodit niciodată la
potenţialul scontat, fiind în mare parte compromise.
Pentru ameliorarea acestor soluri, se impun îngrăşămintele organice şi
amendamentele calcaroase. Fertilitatea naturală a acestor soluri poate fi sporită
prin

arături

adânci,

îngrăşăminte

organice,

îngrăşăminte

minerale

şi

amendamente.
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Apele
Teritoriul comunei este strabatut de apa raului Cilnaului, afluent al Buzaului;
Resurse naturale
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În ceea ce priveşte resursele, zona este bogată în resurse naturale ce constau în:
În albia Cilnăului, se găsesc rezerve importante de pietrişuri şi nisipuri, In lunca
Raului Cinau se exploateaza argila de calitate foarte ridicata,larg folosita in
industria materialelor de constructii ;
Prospecţiunile geologice şi lucrările de foraj, efectuate pentru depistarea de noi
rezerve de petrol, au evidenţiat prezenţa lor, la diferite adâncimi, care pot fi
exploatate în viitor.
Vegetaţie. Floră sălbatică
Vegetaţia naturală, este reprezentată de specii ierboase : peliniţa, pălămida,
pelinul, ciulinul, coada şoricelului, colilia, scaietele, spinul, brusturul. Pe lângă
terenurile cultivate, cresc şi plante cu flori frumoase : macul, neghina, cicoarea,
muşeţelul, păpădia, codiţa-şoricelului, unele dintre ele, având virtuţi terapeutice.
Foarte răspândite , sunt loboda şi traista ciobanului.
În stepă, vegetaţia lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcâm, dud,
ulm, plop, tei şi arbuşti , ca măceşul.
Flora, prezintă variaţii şi elemente specifice pentru fiecare din cele trei tipuri de
relief : câmpie, deal. La câmpie, se dezvoltă o vegetaţie caracteristică stepei şi
silvostepei. În stepă , vegetaţia a fost modificată de om, şi înlocuită pe mari
întinderi,prin plante cultivate.
Terenurile, cu excepţia islazurilor,văilor şi sărăturilor, sunt cultivate cu cereale,
floarea soarelui, leguminoase şi, mai puţin, cu pomi fructiferi şi viţă de vie
În stepă, vegetaţia lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcâm, dud,
ulm, plop, tei şi arbuşti , ca măceşul.
În silvostepă, pe lângă terenurile ocupate de culturi, apar păduri limitate la arii
mai restrânse, rămăşiţe ale codrilor de altădată ;
Zona de deal, este acoperită predominant de stejar în amestec, iar pe măsură ce
altitudinile cresc, apare fagul.
Păşunile şi fâneţele secundare prezente pe suprafeţe mari cuprind o foarte
bogată floră erbacee a cărei mare diversitate îi asigură o ridicată valoare
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nutritivă, constituind o bogată bază furajeră pentru efectivele de animale atât în
perioada de vară, cât şi pentru iernat.
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La rădăcinile arborilor întâlnim o mulţime de specii de ciuperci, cel mai des
întâlnite fiind spurcacii, bureţii lăptoşi şi ghebele.
Fauna sălbatică
Cadrul natural este deosebit de favorabil pentru o faună bogată şi diversificată
care populează pădurile, fâneţele şi păşunile.
Fauna teritoriului, nu prezintă specii caracteristice, despre care s-ar
putea afirma că sălăşluiesc numai aici, dar este foarte variată, alcătuind un
interesant tablou ecologic şi cinegetic.
Dintre speciile de animale, cel mai des intalnite amintim: mistretul,
căprioarele, vulpea, iepurii de camp,fazanii si ratele salbatice;
Vertebratele terestre, sunt larg reprezentate de amfibieni : broasca,
reptile (şopârla, guşterul, şerpi neveninoşi), păsări (vrabia, bufniţa, cucuveaua,
şoimul, grangurul, gaiţa, pupăza, piţigoiul, sitarul, cucul, ciocănitoarea pestriţă,
ciocănitoarea, privighetoarea, mierla, mamifere (orbetele, popândăul, hârciogul,
cârtiţa, liliacul, şoarecele de câmp, dihorul, veveriţa, pisica sălbatică, bursucul.

PARTEA III: PREZENTAREA TERITORIULUI-ANALIZA DIAGNOSTIC
Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

1.2. Populaţie, demografie
Conform datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului
Buzau, in comuna Zarnesti populatia stabila in anul 2011 era de 5147 locuitori,avand un
trend in usoara scadere fata de anii 2002 (5457 locuitori), 2009 (5255 locuitori) si 2010
(5224 locuitori). Din punct de vedere al raportului barbati femei, acesta se prezenta in
anul 2011, astfel: 2580 femei si 2567 barbati. În ceea ce priveşte densitatea populaţiei
la nivelul teritoriului, calculată pe baza datelor la 1 iulie 2002, aceasta era de 76
loc./km2, specifică zonelor de deal şi campie.
Repartizarea populatiei pe grupe de varsta(2002)

Dinamica populaţiei
Comuna Zarnesti are, pe baza datelor disponibile pentru anul 2002, o structură
demografică echilibrată, cu o populaţie în scadere uşoară.Distributia populatiei pe grupe
de varsta in comuna Zarnesti este urmatoarea:
- Grupa de varsta 0 -19 ani = 1265 persoane;
- Grupa de varsta 20 - 45 ani = 1710 persoane;
- Grupa de varsta 46 - 65 ani = 1303 persoane;
- Grupa de varsta 66 -85 > ani = 1256 persoane;
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Din totalul locuitorilor, populaţia tânără cu vârste de până în 20 ani-1265 persoane
(un procent de 23,%) din total, populaţia de până în 65 de ani reprezintă 4278 persoane
(78.39%), totalul populaţiei. Populatia de peste 65 ani – 1256 persoane, reprezinta in
cadrul teritoriului un procent de 23% din numarul total al locuitorilor.

Populaţie

An
referinta
2002

Soldul
migrării

Soldul
natural

5.457

981

100

17,9

Zarnesti
Total %

Sub 20 ani

Peste 60 ani

Populaţia

2002

2002

activă

-52

1.262

1.551

1.683

464

0,09

23,12

28,42

30,84

0,85

Şomaj

Directia de Statistica Buzau, 2002
Migratia populatiei active in cadrul comunei este orientata in functie de ofertele de
munca din centrele urbane din vecinatatea acestuia.
Rata medie a somajului in cadrul populatiei reprezenta in anul 2002 o cifra de 5,2 %
din forta de munca activa.
Dinamica populaţiei arată influenta numarului de locuitori în anul 2002, datorat atât
sporului natural, cât şi mişcării migratorii interne, numărul persoanelor care s-au stabilit
cu domiciliul în localităţile din teritoriu fiind în ultimii ani mai mare decât al celor care au
plecat cu domiciliul din comuna. Deşi rata sporului natural al populaţiei la nivelul
teritoriului (diferenţa dintre numărul nou-născuţilor şi numărul persoanelor decedate)
pentru anul 2002 se menţine negativă (0,07/00), comparată cu unităţile superioare este
mai mica decât rata înregistrată la nivel judeţean şi cea de la nivelul Regiunii 2 Sud-Est
Muntenia şi naţional .
Analiza mobilităţii spaţiale a populaţiei la nivelul teritoriului are un rol important, aceasta
fiind, alături de natalitate, unul dintre factorii creşterii sau descreşterii numărului populaţiei.
Cauzele care determină mobilitatea spaţială a populaţiei sunt variate şi implică întotdeauna
existenţa unor factori de respingere în regiunea de plecare (origine), precum şi a unor factori de
atracţie în regiunea de sosire (destinaţie).Pentru teritoriul comunei ca de altfel pentru întreg
judeţul, nu au putut fi analizate date privind migraţia internaţională deoarece datele statistice
disponibile nu surprind cu acurateţe această evoluţie.
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Analiza populaţiei din punctul de vedere al grupelor principale de vârste arată că ponderea
populaţiei de vârstă activă, care poate fi încadrată pe piaţa muncii, reprezintă un procent de
55,21% din totalul populaţiei, fiind peste mediile înregistrate la nivel judeţean, al regiunii SudEst Muntenia şi la nivelul întregii ţări, la o diferenţă de 2-3 procente.
Populaţia tânără, sub 20 de ani, este reprezentată într-un procent mai mare decât mediile
amintite, cu 2-3%. Populaţia cu vârsta de peste 65 de ani este de 23% din totalul populaţiei
teritoriului, puţin peste media regiunii şi cu 3% mai mica decât ponderea populaţiei în vârstă la
nivelul judeţului şi al ţării.
Începand cu 2002, structura populaţiei pe grupe de vârstă se menţine relativ constantă şi
reflectă un echilibru la nivelul populaţiei din teritoriu.
Populaţia pe grupe de vârstă şi etnii
Din punct de vedere al etniilor care conlocuiesc la nivelul comunei, se constată o populaţie
majoritar română şi existenţa comunităţilor de etnici romi: un total de 102 locuitori la nivelul
întregii comune în 2002.
Pe baza studiilor recente privind etnia romă este posibil ca numărul persoanelor care se
recunosc ca fiind de etnie romă să fie mai ridicat, cunoscută fiind reticenţa etnicilor romi de a se
declara ca atare în perioada realizării recensământului, când politicile publice de
antidiscriminare nu erau implementate.

Astfel, comparând cu numărul total al populaţiei din teritoriu, putem spune că
populaţia de etnie romă reprezintă aproximativ 0,16% din populaţia teritoriului. Locuitori
de alte etnii sunt menţionaţi la recensăminte în număr nesemnificativ la nivelul
teritoriului.
Populaţia activă şi inactivă
Potrivit datelor statistice disponibile la nivelul anului 2002, la nivelul teritoriului se
înregistra un număr de 3013 persoane active – cuprinzând aici atât persoanele care
desfăşurau o activitate economică retribuită, cât şi populaţia aflată în căutarea unui loc
de muncă, incluzând salariaţii, muncitorii independenţi, dar şi şomerii sau tinerii în
căutarea primului loc de muncă.
Localitate

Zarnesti

Salariati
agr,silv.,
pescuit

Salariati
constr

Salariati
comert

Salariati
fin,banci
asigurari

Salariati
educatie

Salariati
APL

Salariati
Sanatate
as.sociala

Sal.
Ind.

16

0

29

1

47

22

15

37

Total 167 persoane
DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2002
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În ceea ce priveşte populaţia inactivă, conform datelor de la recensământul din 2002,
aceasta era de 2444 persoane – cuprinzând aici pe aceia care nu au atins încă vârsta
necesară intrării pe piaţa muncii sau care sunt în curs de formare (elevii, studenţii,
militarii în termen pentru anul de referinţă), femeile casnice, pensionarii.
Din analiza datelor privind populaţia ocupată şi statut profesional, la recensământul
din 2002 reiese faptul că, la nivelul teritoriului, cel mai mare număr de persoane active
erau salariaţi din invatamant. Pe locul doi şi trei ca număr de persoane erau menţionaţi
lucrătorii comert şi lucrătorii în industrie.

1.3 Patrimoniul de mediu
Patrimoniul de mediu este reprezentat în aceasta comuna de relieful de ses,
reţeaua de râuri, biodiversitate, toate acestea favorizând existenţa unui ţinut cu un
crescut potenţial de dezvoltare a resurselor naturale, mai cu seamă în contextul
dezvoltării socio-economice a zonei.
Suprafata – Comuna Zarnesti are o suprafata de 78,10kmp. Cele 4 sate
componente, din punct de vedere al reliefului acestea sunt asezate in zona de contact
deal - campie, in lungul Vaii Raului Cilnau, ce formeaza o mica depresiune de tip
ravena.
Relieful - Pe teritoriul comunei se regasesc forme de relief de deal si de campie,
asezat sub forma unui amfiteatru, de la vest la est, acestea fiind parti componente ale
Subcarpatilor de Curbura si Campiei Ramnicului.
Relatiile din cadrul comunei- Structurarea comunei pe Valea Calnaului, precum
si in jurul cailor de comunicatie sau apropierea de centrele urbane are o influenta
deosebita asupra dezvoltarii socio-economice a localitatilor din toate punctele de
vedere. O dezvoltare mai puternica au avut localitatile situate in jurul oraselor sau la
intersectia cailor de comunicatie, acestea fiind si noduri rutiere si cai de acces catre
comunitatile din zonele de deal sau campie. Resursele naturale si cele subsolice si-au
pus amprenta in dezvoltarea unor comunitati, unele dintre acestea fiind, nu in urma cu
multi ani centre ale industriei extractive- petrol, gaze naturale, nisipuri si pietrisuri;
Influenta in dezvoltarea economica a comunitatilor mai are si pozitionarea acestora fata
de centrele urbane, unele dintre acestea avand o dezvoltare socio-economica rapida.
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Prezentarea patrimoniului, siturilor remarcabile şi a nivelului de
clasificare
Judetul Buzau este unul dintre multele locuri de basm din România, având un
farmec aparte dat de bogăţia naturii şi de semnificaţia istorică a locurilor. Aici este unul
dintre locurile de cult şi de har din diferitele epoci şi religii ce au crescut la noi. Putem
întâlni tumuli scitici numiţi gorgane, în denumirea locală tradiţională, rămăşiţe de altare
solare îngropate în păduri din vremea dacilor, dar şi multe mănăstiri ce au înflorit între
secolele al-IV-lea şi al XVII-lea.
Buzăul scoate la suprafaţă mărturii ale trecutului geologic absolut unice şi
spectaculoase. Vulcani noroioşi în care noroiul adâncurilor germinatoare de istoria
vieţilor marine trecute iese deasupra, în bolboroseli de gaze, în peisaje lunare, sterpe,
impresionante în care trăiesc plante unice, rămăşite ale epocilor trecute. În această
zonă a miracolelor găsim cele mai ciudate peşteri săpate în munţi de sare ce se iţesc
deaupra pământului, peşteri cu pereţi acoperiţi cu sulf din care izvorăsc ape sulfuroase
care au tăiat în piatra muntelui care-l străbat, canioane şi bazine în locuri sălbatice în
care te aştepţi să apară duhurile pământului: zâne şi spiriduşi.
Pe aceste meleaguri mai apare şi lacrima pământului sub forma de chihlimbar
sângeriu, aproape negru, forme rare, unice în lume ce poartă numele de romanit. În
zilele ploioase sau ceţoase îţi poţi imagina vaile Ramnicului si Calnaului ca pe un vechi
fund de mare, dovadă fiind scoicile marine care apar în rocile din maluri sau pe
pământurile oamenilor. Dacă cercetăm malurile de argilă sau calcar putem găsi şi alte
fosile, de la urme de scoici până la oase de mamuţi.
Tot aici mai găsim vechile legende şi obiceiuri de pe vremea dacilor, precum şi
cătune căţărate pe stânci cu căsuţe şi oameni, rămăşiţele acelor vremuri, în care istoria
modernă încă nu a pătruns nici măcar la nivelul electricităţii curente. Aceste meleaguri
ne oferă o incursiune în istoria României şi în istoria geologiei acestor meleaguri, pe
care nu o mai putem găsi nicăieri în altă parte.
Geodiversitate si situri de interes - Zona este foarte cunoscută pentru
alunecările de teren şi, nu in ultimul rând, pentru peisajele rurale. Nu trebuie sa fii
specialist pentru a putea admira spectacolul oferit de natură. Povestea geologică a
teritoriului este extrem de complexă şi interesantă.
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Rocile sedimentare întâlnite la suprafaţă acoperă o istorie ce începe acum mai bine
de 60 de milioane de ani în Marea Tethys şi continuă in Marea Paratethys, separată din
prima pe măsură ce s-au ridicat lanţurile alpin şi carpatic. În ele putem descifra atât
scurgerea timpului dar şi structura şi caracteristicile depozitelor de fliş. Alunecările de
teren au o acţiune puternică asupra versanţilor şi furnizează albiilor râurilor cantităţi
mari de materiale erodate. Eroziunea se desfăşoară şi prin procese intense de ravenare
şi de spălare, accentuate de despăduririle din zonă şi de utilizarea necorespunzătoare a
terenurilor. Procesele de eroziune sunt accentuate de precipitaţiile torenţiale din timpul
verii şi de cantităţile mari de apă rezultate în urma topirii zăpezilor.
Biodiversitate - specii si situri de interes –Valea Cilnaului este aşezata in zona de
contact a Subcarpaţilor Curburii cu Campia Ramnicului, într-o zonă pitoreasca. Spre
limitele nordică şi vestică ajunge până în etajul pădurilor de fag şi stejar, în timp ce în
aria central-sudică, se infiltrează elemente de tip stepic - de exemplu, colilia dintre
ierburi şi popândăul dintre animale. Cea mai mare parte a teritoriului este însă un
mozaic haotic de petice de pădure, tufărişuri, pajişti şi terenuri arabile - rezultat al
activităţii omului care a defrişat pădurile străvechi instalate aici odată cu încălzirea
climei din epoca postglaciară.
Specific local - Valea Cilnaului este o destinaţie tentantă pentru turismul cultural
şi de descoperire: rocile din trecutul geologic, biodiversitatea, relieful, bisericile, ruinele
unor foste aşezări sunt câteva din elementele naturale şi cultural-istorice ce pote fi
admirate şi explorate. Alături de ele sunt poveştile, istoria locului şi mai ales oamenii...
Localităţile – Comuna este situat in Regiunea de Dezvoltare 2, Sud-Est, in partea
central-estica a judetului Buzau. Din punct de vedere geografic se află in zona de
contact a Subcarpatilor de Curbura cu Campia Ramnicului, la intersectia drumurilor
istorice ce leaga Muntenia si Moldova.
Relieful, cu altitudini

cuprinse

între 100m şi 500m este constituit

pe roci

sedimentare de vârstă Paleogen - Cuaternar.
Dealurile înalte sunt modelate în depozite de fliş paleogen, predominant siliciclastic
si uneori în depozite de molasă miocenă, formate din gresii cu intercaţii de argile,
gipsuri şi sare. Dealurile cuprind numeroase intercalaţii de roci argiloase.
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Resurse - Veniturile locuitorilor provin, in ordinea ponderii, din agricultură,
creşterea animalelor, prelucrarea lemnului si industrie. Agricultura şi activităţile conexe
sunt privite atât de locuitori cât şi de administraţiile locale drept principalele direcţii de
dezvoltare.
Planificarea actiunilor privind patrimoniul de mediu - la nivel local trebuie sa
fie complementara planurilor de dezvoltare regionala, judeteana si nationala. Relatia
stabilita pe baza unei asfel de abordari poate fi exprimata prin urmatoarele elemente:
•

Planurile de Dezvoltare Locala stabilesc prioritatile de dezvoltare ale comunei;

•

Aceste masuri de dezvoltare impun luarea in considerare a problemelor de
mediu si, mai ales reducerea impactului de mediu a proiectelor de dezvoltare
locala;

•

Masurile continute in Planurile de Dezvoltare Locala vor genera presiuni asupra
mediului.
Planul local de actiune privind patrimoniul de mediu trebuie sa cuprinda, dar nu

neaparat sa limiteze masurile necesare pentru minimizarea impactului planurilor de
dezvoltare asupra mediului.
Planul local de actiune pentru mediu este armonizat cu planurile si programele
din alte sectoare orizontale si stabileste o relatie verticala intre planificarea regionala, pe
de o parte si cea nationala si locala, pe de alta parte.
Prioritatile si obiectivele planului trebuie sa fie armonizate cu prioritatile si
obiectivele nationale si cu planurile si programele la nivel national si local, fiind
introduse in Strategia de Dezvoltare a Teritoriului Leader, comuna Zarnesti fiind
componenta a Grupului de Actiune Locala « Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii
Valea Cilnaului-Buzau ».

1.4

Patrimoniul arhitectural şi cultural

Aşa cum se arată în Strategia Naţională pentru Patrimoniul Cultural, „patrimoniul este
un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de
dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială” 1.
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Patrimoniul cultural - se împarte în patrimoniu imobil, reprezentat de patrimoniul
construit (monumente arheologice şi arhitecturale), patrimoniul cultural mobil (muzee,
arhive şi colecţii) şi patrimoniul imaterial (toate acele aspecte culturale diferite ale vieţii
moştenite din trecut care definesc modul de viaţă al diferitelor societăţi).
Patrimoniul cultural imobil (patrimoniul construit)- Conform aceleaşi strategii,
„patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului
cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu
posibilitatea de inserţie a unor componente extraculturale (pag. 16). Patrimoniul cultural
imobil este reprezentat de monumentele istorice care, potrivit Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, sunt monumentele, ansamblurile şi siturile istorice
(aşa cum fiecare dintre aceste categorii este definită în lege), clasate în două grupe:
grupa A (monumente istorice de valoare naţională şi universală) şi grupa B (monumente
reprezentative pentru patrimoniul cultural local). Străveche vatră de cultură şi civilizaţie,
comuna a păstrat peste vreme numeroase mărturii care atestă existenţa şi continuitatea
de locuire a populaţiei pe aceste meleaguri încă din cele mai vechi timpuri.
Configuraţia geografică, bogăţia subsolului şi abundenţa cursurilor de apă au
determinat omul primitiv, încă din paleolitic, să-şi întemeieze aşezări pe terasele înalte
ale râurilor. Cercetările arheologice au dat la iveală urme ale prezenţei umane încă din
paleoliticul mijlociu, neoliticul fiind ilustrat printr-o diversitate de obiecte ce probează
existenţa unei intense şi bogate vieţi materiale şi spirituale.
Din epoca bronzului, în cadrul căreia se detaşează celebra cultură Monteoru,
după numele aşezării eponime, sunt descoperiri ce oferă posibilitatea de a se
argumenta că încă din această epocă se poate constata existenţa unui proces complex
de constituire a fondului etnic, lingvistic şi cultural al tracilor nordici, fond pe care mai
târziu se va produce romanizarea, proces care va duce apoi la formarea geto – daco –
romanilor şi, treptat, la formarea poporului român.
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Menţionarea

edificiilor,

a

monumentelor

remarcabile,

a

cunoştinţelor

şi

competenţelor specifice teritoriului, a elementelor de identitate locală:
Vadu Soresti – veche vatra a cetatii dacice Romidava ;
Crucea Comisoaiei- cea mai cunoscuta cruce din judet, datorita marimii sale, 1838 ;

Zarnesti – Biserica din Zarnesti, ctitorita de Ion. D. Marghiloman, 1890 ;
Fundeni – conacul Marghiloman, construit in anul 1890 ;
Zarnesti – in aceasta localitate, in anul 1884, au fost descoperite patru schelete de
mamut, care sunt in prezent, la Muzeul «Grigore Antipa » din Bucuresti.
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN CADRUL COMUNEI ZARNESTI

COD

DENUMIRE

COMUNA

LOCALIZARE

DATARE

BZ-I-s-B-02297

Situl arheologic
Vadu Soreşti

sat VADU SOREŞTI;
com ZĂRNEŞTI

"Şumurdoaia”, la SE de
localitate

BZ-I-m-B02297.01

Aşezare

sat VADU SOREŞTI;
com ZĂRNEŞTI

"Şumurdoaia”, la SE de
localitate

sec. IV - V p. Chr.
Epoca migraţiilor

BZ-I-m-B02297.02

Necropolă

sat VADU SOREŞTI;
com ZĂRNEŞTI

"Şumurdoaia”, la SE de
localitate

sec. IV - V p. Chr.
Epoca migraţiilor

BZ-I-m-B02298.01

Aşezare

sat VADU SOREŞTI;
comZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg. de NE

sec. XVI - XVII
Epoca medievală

BZ-I-m-B02298.02

Necropolă

sat VADU SOREŞTI; com
ZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg.de NE

sec. XVI - XVII
Epoca medievală

BZ-I-m-B02298.03

Aşezare

sat VADU SOREŞTI;
com.ZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg. de NE

sec. IX - XI Epoca
medievală timpurie

BZ-I-m-B02298.04

Necropolă

sat VADU SOREŞTI;
com.ZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg. de NE

sec. IX - XI Epoca
medievală timpurie

BZ-I-m-B02298.06

Necropolă

sat VADU SOREŞTI;
com.ZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg. de NE

sec. III - IV p. Chr.

BZ-I-m-B02298.07

Aşezare

sat VADU SOREŞTI;
com ZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg. de NE

mil. VI - V Neolitic

BZ-I-m-B02298.08

Necropolă

sat VADU SOREŞTI;
com ZĂRNEŞTI

În luncă, pe drumul spre
Petrişor, în marg. de NE

mil. VI - V Neolitic

BZ-I-s-B-02299

Necropolă

sat VADU SOREŞTI;
com ZĂRNEŞTI

"Dealul Şumurdoaia”, la
NE de sat, peste pârâu

sec. IV - V p. Chr.
Epoca migraţiilor

BZ-II-m-B02396

Conacul
Marghiloman

sat FUNDENI;
com. ZĂRNEŞTI

sf. Sec. XIX – înc.
Sec. XX

DIRECTIA PENTRU CULTURA BUZAU,2002
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In spatiul buzoian, satele ocupa stravechi vetre de locuire. Integrate cu mare grija
in cadrul natural, gospodariile sunt asezate ergologic, dupa teren, dupa soare, dupa
vale, dupa directia vantului si a ploii. Punctul central al satului, il reprezinta batrana
biserica, din lemn sau zid, cu arhitectura ce aminteste de casele traditionale.
Prin marime, arhitectura si tematica picturala, biserica, ofera date socio-economice,
despre viata si trairile satenilor. In cadrul comunei, in colaborare cu Centrul judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Buzau, se desfasoara anual o
serie de manifestari culturale si religioase in comunitatile locale. Rolul acestor activitati
etno-culturale este de a pastra vii traditiile si obiceiurile locale, dar si de a promova si
valorifica potentialul endogen al zonei. Punctul forte al patrimoniului cultural si
arhitectural din teritoriu il constituie satul buzoian, reprezentat de casele taranesti ce
respecta arhitectura locala specifica, mobilarea odailor cu tesaturi si obiecte artizanale.

2. Economia locală
2.1 Repartizarea populaţiei active
Numărul mediu de salariaţi din comuna Zarnesti este mic şi în scădere de la
un an la altul. La o populaţie activă de 3013 locuitori, salariaţii reprezintă 9,5 %. O
pondere importantă a populaţiei active lucrează însă în unităţile publice sau economice
din Buzau, estimarea neoficială fiind de 10-15%. Dacă ţinem cont de statisticile din
mediul rural, care arată că ponderea salariaţilor în populaţia ocupată este de 36%
avem, la nivelul comunei, o cifră sub media naţională.
Sectoarele cu o rată a populaţiei salariate mai ridicată sunt sectorul de servicii
şi construcţii (18,5% în 2002), urmate de sectorul bugetar (16,9% în 2002). În sectorul
bugetar sunt incluşi salariaţii din administraţia locală, învăţământ, sănătate şi asistenţă
socială. Cele mai slab reprezentate sectoare sunt cele din agricultură, silvicultură şi
pescuit (5%) şi servicii (16%).
Din prezentare reiese ca cel mai dezvoltat sector, privind numarul mediu de
angajati in anul 2002, il reprezinta serviciile, iar cel mai putin dezvoltat sector,
surprinzator, este cel agricol. De aici deducem, ca desi suprafata arabila a teritoriului
este mare, lipsa formelor de organizare si autorizare a locuitorilor, duce la
neperformante in intreg sector agricol.
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2.2 Agricultură
Agricultura este ramura economică ce absoarbe cea mai mare parte a populaţiei
ocupate din teritoriu. Cu toate acestea, agricultura practicată în microregiune este una
de subzistenţă. În majoritatea cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru
uz propriu, în aşa-numitele ferme de subzistenţă sau semisubzistenţă. Rentabilitatea şi
competitivitatea în agricultură sunt în scădere. În prezent, circa 85% dintre agricultori
muncesc doar pentru necesităţile proprii.
Probleme asociate dimensiunii mici a exploataţiilor agricole:
 Atât terenurile, cât şi forţa de muncă, sunt folosite sub potenţialul lor economic.
Dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii manuale,
metodele tradiţionale mai puţin ştiinţifice de cultivare a pământului sau de
creştere a animalelor, caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări
mecanizate intense) sunt o serie de factori care determină o productivitate
agricolă scăzută şi o evidentă lipsă de competitivitate.
 Nivelul scăzut al veniturilor agricultorilor nu le permite să se asigure împotriva de
condiţiilor climatice nevaforabile şi a atacului de boli şi dăunători, fapt ce
cauzează fluctuaţia producţiei agricole de la un an la altul, rezultatul final fiind o
producţie redusă destinată comercializării şi venituri reduse şi fluctuante pentru
agricultori. La acestea, se adăugă caracterul accidentat al reliefului, care face ca
majoritatea lucrărilor agricole să se efectueze în condiţii dificile, necesitând
costuri mai mari.
 Un alt aspect care afectează agricultura în comuna este competiţia cu oferta
agroalimentară europeană, piaţa locală şi naţională fiind invadată de produse
importate, care au un preţ mai mic decât cel pe care şi-l permite fermierul în
exploataţiile de (semi)subzistenţă.
 Experienţa negativă a colectivizării forţate determină încă reticenţa fermierilor
faţă de înfiinţarea unor asociaţii agricole de producători sau parteneriate, ceea ce
i-ar putea ajuta în eficientizarea producţiei.
 Aspecte pozitive asociate fermelor mici
Prin faptul că asigură mijlocul de trai al categoriilor vulnerabile ale populaţiei,
exploataţiile de subzistenţă joacă un rol socio-economic esenţial.
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Fermele de subzistenţă sunt, de obicei, conduse de proprietari, persoane care fie
au trecut, fie se apropie de vârsta pensionării. Majoritatea acestor persoane nu au
niciun nivel de pregătire sau deţin un nivel de competenţă sau cunoştinţe limitat. De
obicei, aceste persoane optează pentru structuri de producţie mixte: granivore (păsări şi
porci), în combinaţie cu culturile de câmp. Având în vedere acest tip de combinaţie a
producţiei şi conectarea lor foarte slabă cu piaţa, această categorie de agricultori nu
este afectată de fluctuaţiile nefavorabile ale preţurilor.
O soluţie pentru acest tip de exploataţii agricole ar fi de creştere a valorii lor
economice prin transformarea în exploataţii agricole de tip ecologic, urmând tendinţa de
imigrare cu persoane venite de la oraş. În Uniunea Europeană, tot mai mulţi pensionari,
orăşeni, încep să se ocupe de aşa-zise „hobby-ferme”. Acestea îndeplinesc o funcţie
economică prin practicarea agriculturii biologice cu investiţii mici şi folosind timpul de
muncă fragmentar, asigurând o sursă suplimentară de venit, dar şi o funcţie socială,
prin popularea comunităţilor.
Distribuţia suprafeţelor de teren pe teritoriu
CATEGORIA SUPRAFETEI AGRICOLE

HA

Total fond funciar

7810

Suprafata agricola totala

6755

d.c. Arabil

4117

Fanete

1937

Pasuni

1881

Vii si pepiniere viticole
Livezi si pepiniere pomicole
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera
d.c.paduri

688
16
598
152

Constructii

141

Drumuri si cai ferate

144

Ape si balti
Alte suprafete

51
1015

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2011
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Suprafaţa arabilă a teritoriului este mai mare decât cele viticole, pomicole si
forestiere, impunând o dezvoltare clara a agriculturii. Din această suprafaţă, doar 5%
este neproductivă. Majoritatea terenurilor agricole se încadrează la categoria culturilor
cerealiere si legumicole, pasuni si plantatii de vita de vie.
De remarcat ca cetatenii, detin importante suprafete agricole organizate si cultivate
in cadrul unor Asociatii Agricole foarte bine dezvoltate din punct de vedere economic.
Arendarea acestor terenuri este de asemenea o forma dezvoltata de organizare a
exploatatiilor agricole in cadrul teritoriului.
Modul de cultivare a terenurilor agricole in teritoriu :

Tip cultură

Total
suprafaţă
(ha)

Total
producţie
2011(tone)

Porumb boabe

2177

4124

Grau si secara

678

2980

Cartofi

150

2955

Floarea soarelui

262

424

Legume proaspete

100

1135

struguri

688

3151

16

38

fructe

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2011

Plantațiile de pomi şi arbuști fructiferi s-au micșorat an de an ca suprafețe şi din
punct de vedere al producțiilor obținute şi al calitității produselor, pe de o parte datorită
defrișărilor care au avut loc în primii ani ai aplicării Legii fondului funciar, iar pe de altă
parte, datorită îmbătrânirii şi distrugerilor provocate de calamități şi imposibilității
acționării la timp pentru îndepărtarea acestor efecte şi întreținerii plantațiilor ca urmare a
lipsei resurselor financiare.
Cea mai bună valoare a producţiei agricole o au, aşadar, pentru acest teritoriu, culturile
cerealiere, demonstrată şi de o productivitate ridicată, în anul 2011, înregistrându-se o
producţie medie de 5 tone/ha.

PARTEA III: PREZENTAREA TERITORIULUI-ANALIZA DIAGNOSTIC
Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

Creşterea animalelor
Procentul mare al terenurilor agricole care se încadrează la categoria „arabil”
–4117ha, reprezentând 79% din totalul suprafeţelor de teren agricol, creează premise
pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine).
La nivelul comunei, totusi, se înregistrează scăderi ale efectivelor de animale
la aproape toate categoriile. De remarcat scăderile masive în cazul efectivului de bovine
şi porcine. Singurele creşteri notabile sunt înregistrate la categoria oi, găini ouătoare,
capre şi stupi.
Restrângerea fermelor de animale din sistemul colectivist şi dificultatea
desfacerii produselor animaliere au condus la diminuarea drastică a producţiei
zootehnice la nivelul teritoriului. În acest moment, creşterea animalelor se face în
gospodării proprii, majoritatea pentru consum intern.
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Tip animal

Nr capete
/Productie
2002

Bovine

1060

Porcine

2300

Ovine

5290

Pasari

35.000

Productie Carne
total/tone
Productie lapte
total hl

699
17.615

Productie
lana/kg

7010

Productie oua,
mii buc

1188

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2002

Valoarea economică a fermelor
În Uniunea Europeană, mărimea exploataţiilor agricole este caracterizată prin 2
indicatori: dimensiunea fizică, exprimată prin numărul de hectare de suprafaţă agricolă
utilizată (SAU) şi dimensiunea economică, exprimată prin numărul de unităţi de
dimensiuni europene (UDE). O unitate de dimensiune europeană corespunde unei
anumite sume de marjă brută standard (MBS), exprimată în moneda unică (ECU sau
EURO). Această sumă se actualizează periodic la inflaţie. De exemplu, în anul 1980 o
UDE valora 1000 ECU, în 1982, 1100 ECU, iar în prezent, 1200 Euro. Practic, o UDE
echivalează cu aproximativ 1,5 hectare cultivate cu grâu. Din analiza făcută pe
dimensiunea fizică a exploataţiilor agricole din teritoriu, reiese în mod clar că acestea
sunt mici, 93% fiind sub 5 ha.
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Anchetele efectuate de Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) în fiecare
an în ţările membre ale UE demonstrează clar că exploataţiile agricole mai mari sunt
mai eficiente. Rezultatele economice obţinute de exploataţiile care se situează în
clasele superioare de dimensiune economică (mai mult de 40 UDE) sunt categoric mai
mari decât cele obţinute de exploataţiile din clasele inferioare (mai puţin de 8 UDE).
Este posibil ca acest adevăr să fie valabil şi în comuna Zarnesti.
Într-un document de analiză realizat de dl Alexandru Tofan (Dimensiunea
economică a exploataţiilor agricole), se subliniează că politica de concentrare a
producţiei agricole trebuie axată îndeosebi pe creşterea dimensiunii economice a
exploataţiilor. Cum măsurile de sporire a dimensiunii fizice sunt dificil de aplicat în
România, rămâne varianta intensificării producţiei şi sporirii randamentelor obţinute.
O soluţie pentru eficientizarea producţiei agricole din teritoriu este comasarea
exploataţiilor agricole sau constituirea de asociaţii agricole sau grupuri de producători
care să se concentreze pe creşterea productivităţii. Un exemplu îl constituie orientarea
creșterii bovinelor către cele de carne.

2.3. Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
Pe teritoriul comunei sunt înregistrate 116 firme. La acestea se mai adauga un
numar de 112 persoane fizice autorizate. Majoritatea covârşitoare a firmelor sunt din
categoria microîntreprinderi (aproape 77,5%) şi nu există nicio societate comercială cu
mai mult de 250 de salariaţi.
Microîntreprinderile reprezintă motorul economiei în comuna, cu o cifră de afaceri
de peste 90% din totalul comunei.

MicroTotal
întreprinderi
întreprinderi
cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi Întreprinderi
cu 10 - 50
cu 50 - 250
salariaţi
salariaţi

Întreprinderi
cu peste 250
salariaţi

Nr

116

109

5

2

0

%

100

97%

2%

1%

0%

DIRECTIA PENTRU STATISTICA BUZAU,2002
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Structura economiei
Din punct de vedere al distribuţiei domeniilor de activitate, cele mai practicate în
comuna Zarnesti sunt:
•

Comerţ – 76% dintre firme activează în domeniul comerţului – magazine săteşti
dar şi societăţi comerciale care activează în domeniul intermedierii şi
comercializării produselor nealimentare.

•

prelucrarea laptelui –acest domeniu de activitate, cumulează aproape 2% din
numărul firmelor din teritoriu, demonstrând un specific al zonei şi folosirea unei
resurse importante pe suprafaţa teritoriului – laptele.

•

Unităţi de transport persoane– 5% societăţi comerciale oferă servicii de tip
transport, fiind al patrulea domeniu de activitate important al teritoriului. Luând în
considerare că domeniul comerţului este unul comun mediului rural, reiese un
interes evident al comunităţilor pentru practicarea acestor activităţi economice

•

Agricultura – este reprezentată de un procent de 13% societăţi comerciale. Întro zonă în care relieful şi solul sunt cele mai propice pentru practicarea
agriculturii, este de apreciat păstrarea si dezvoltarea interesului sectorului
economic pentru acest domeniu de activitate.

2.4. Comerţ şi sector de servicii
Activitatea de comerţ este răspândită în aproape toate localităţile dispunând de
unităţi de alimentaţie publică (magazine mixte, baruri), specifice mediului rural. Cea mai
intensă activitate comercială se înregistrează în localitatea Fundeni unde 34 de firme au
domenii de activitate specifice comerţului.
Cea mai mare pondere o au magazinele nespecializate cu vânzare predominantă
a produselor alimentare sau nealimentare. Societăţi comerciale care desfăşoară comerţ
cu ridicata, mai specializat, sunt întâlnite in toate în satele, comercializând cărţi,
îmbrăcăminte, încălţăminte, produse chimice, material de constructie.
Produsele comercializate în aceste magazine sunt achiziţionate de pe piaţa
naţională, fiind produse în alte zone ale ţării sau chiar importate. Produsele de consum
obţinute şi comercializate pe plan local se rezumă la produsele de vinificatie, panificaţie
şi la produsele de carne.
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În concluzie, putem spune că activitatea comercială în comuna este concentrată
aproximativ echilibrat în toate localităţile rurale. Populaţia are acces la magazine de
desfacere a produselor alimentare şi nealimentare, dar nu există o mare diversitate de
produse care sunt comercializate în magazine. Pentru aprovizionare mai specială,
populaţia rurală merge in Municipiul Buzau.
În tabelul de mai jos, sunt prezentate principalele tipuri de comerţ şi servicii
practicate in comuna Zarnesti.
Tipuri de comerţ

% din
Nr.
numărul
total
total

Întreprinderi
din sectorul
terţiar(servicii)

Nr.
total

Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întreţinerea
şi repararea
autovehiculelor şi a
motocicletelor

77

66,37 Hoteluri şi servicii
de cazare

0

Comerţ cu ridicata, cu
excepţia comerţului cu
autovehicule şi
motociclete

12

15,58 Transporturi de
persoane şi de
mărfuri

6

Comerţ cu amănuntul,
cu excepţia
autovehiculelor şi
motocicletelor

55

71,42 Servicii
/intretinere

5

Alte activităţi de
servicii (câte o
firmă)
Total

116

100%

Total

28

39

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2002

Servicii - Ca pondere, cele mai bine reprezentate servicii pentru populaţie sunt
cele de agricole şi de transport rutier. Mai întâlnim o serie de servicii utile pentru
populaţie precum poştă, servicii veterinare, activităţi culturale, sănătate şi asistenţă
socială, activităţi profesionale precum contabilitate, arhitectură, intermedieri financiare şi
tranzacţii imobiliare.
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În afară de magazinele săteşti, domeniul serviciilor pentru populaţie este slab
reprezentat, în doar 2 sate din 4, fiind înregistrat un număr semnificativ de persoane
care lucrează în domeniul serviciilor. Per total, la nivel de teritoriu, populaţia salariată în
domeniul serviciilor este de 15,5% ca pondere din totalul salariaţilor şi un număr relativ
mic (164 persoane).Cea mai mare ofertă de servicii, prin numărul de societăţi
comerciale înregistrate în sectorul terţiar, se înregistrează în satul de resedinta,
Fundeni.
Turism - Teritoriul comunei Zarnesti este o zonă cu un bun potenţial turistic datorită
peisajelor deosebite de pe valea Cilnaului, monumentelor de arhitectură tradiţională,
obiceiurilor şi tradiţiilor buzoiene şi, nu în ultimul rând, istoriei locului aflat la graniţa
dintre Ţara Românească cu Moldova.
Patrimoniul de mediu constituie una dintre cele mai importante premise ale
dezvoltării turistice de tranzit. Dincolo de cadrul natural, există la nivelul teritoriului
obiective turistice, mai puţin cunoscute publicului larg, dar de mare importanţă
locală.
Patrimoniul cultural reprezintă o altă premisă a dezvoltării turismului în teritoriul
de faţă. Fie că vorbim de monumente cultura Hallstatt, fortificaţii dacice şi romane,
monumente din epoca medievală, biserici şi cruci de piatră cu mare valoare istorică,
toate constituie, pe de o parte, obiective pentru dezvoltarea turismului cultural, iar pe de
altă parte, o invitaţie pentru şcolile de arheologie româneşti şi europene la studiu şi
descoperiri istorice.

3. Servicii pentru populatie şi infrastructuri medico-sociale
Zarnesti

Medical
Spital

Învăţământ

Echipamente sportive

Medic

Dentist

Primar

Secundar

Universi
tate

Teren de
fotbal

Sală de
sport

Piscină

Existenţă
DA/NU

NU

DA

NU

DA

NU

NU

DA

DA

NU

Dacă
NU,indicaţi
distanţa în
km de la
centrul
teritoriului
pana la cel
mai
apropiat
obiectiv

20

-

10

-

20

20

-

20

10
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Educaţie

În fiecare sat, există grădiniţe, şcoli primare in satele Fundeni si Zarnesti, şcoala
gimnaziala fiind amplasata in Fundeni.Limba de predare a tuturor unităţilor de
învăţământ din teritoriu este limba română. Exista 4 gradinite si 3 scoli pentru
invatamantul primar si gimnazial.
La nivelul teritoriului, în anul 2011, au absolvit diverse forme de învăţământ: 152 de
copii preşcolari, 176 de elevi de şcoală primară si 199 de elevi şcoală gimnazială. În
tabelul următor, este prezentată, pentru fiecare tip de instituţie în parte, structura reţelei
din comuna, raportată la numărul de elevi înscrişi.
Comună

Nr. instituţii
educaţionale/
personal didactic

Total absolvenţi
(2011)

Zarnesti

7

527

Personal didactic/
Total absolventi

37

527

Gradinite
Zarnesti

4

152

Personal didactic /
Total absolventi

8

152

Scoli primare
Zarnesti

2

176

Personal didactic/
Total absolventi

11

176

Scoli gimnaziale
Zarnesti

1

199

Personal didactic/
Total absolventi

29

199

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2011

Analizele datelor din perioada 2002-2011 arată o scădere în timp a numărului
absolvenţilor diverselor forme de învăţământ, tendinţă caracteristică întreg spaţiului
rural al României. Această tendinţă e cauzată de natalitatea scăzută şi migraţia
populaţiei tinere din localitate.
În ceea ce priveşte procentul elevilor care urmează nivelul superior de educaţie,
acesta este de 100% la nivel preşcolar şi şcolar.
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La nivelul comunei, în anul 2011, pentru nivele preşcolar şi şcolar până la clasa a
VIII-a, sunt 37 de cadre didactice, dintre care mai mult de jumătate (26) fac naveta
pentru a ajunge la unitatea de învăţământ.
Raportând numărul personalului didactic la numărul absolvenţilor, rezultă că la 19
copii revine un educator, respectiv la 16 copii revine un învăţător. Acest raport este mai
mic în cazul ciclului gimnazial, fiind un profesor la 11 elevi.În comuna nu există instituţii
de învăţământ private.

In cele 7 institutii de invatamant exista un numar de 20 de Sali de clasa, 40 de
PC si un teren de sport.Deasemenea exista o sala de sport amenajata si dotata
pentru activitatile sportive in randul tinerilor din comuna.

Sănătate
În ceea ce priveşte serviciile medicale, în comuna funcţionează 2 cabinete medicale
si o farmacie umana;
Din păcate, calitatea serviciilor oferite este scăzută, cauza fiind inexistenţa dotărilor
necesare, precum şi a unor utilităţi minime (ex. încălzire centrală).
În total, în comuna îşi desfăşoară activitatea 6 cadre medicale (inclusiv farmacişti).
În teritoriu, nu funcţionează cămine pentru vârstnici, policlinici sau servicii SMURD.
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Infrastructura cultural - sportivă
În cele 4 sate din comuna Zarnesti, există 6 de unităţi recreative, după cum
urmează:

Nr.

Tipul unităţii / categorii de unităţi recreative

Total
unităţi/
categorie
1
1
1
1
1
0

1
2
3
4
5
6

Terenuri de sport
Săli de sport
Parcuri
Spaţii de joacă în aer liber sau în interior
Cămine culturale
Cluburi ale copiilor

7

Cluburi sportive

1

8

Centre comunitare

0

9

Alte tipuri de cluburi (menţionate)

0

10

Bazine de înot

0

TOTAL

6

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2011

Datele din tabelul de mai sus arată că unităţile recreative sunt reprezentate in
mod echilibrat. Căminul cultural aparţine primăriei. Studiile de referinţă în domeniul
infrastructurii culturale2 arată că, în aproximativ 5-7% din comunele României, nu există
locaţii pentru căminele culturale sau, dacă există, acestea sunt uneori impracticabile. În
aproximativ 40% din comunele României, există câte o singură locaţie pentru căminul
cultural. Circa 53-55% dintre comune dispun de 2, 3 sau 4 locaţii.
Potrivit Raportului Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, în circa
35% dintre comunele României, discoteca organizată în incinta Căminului cultural este
activitatea cea mai frecventă, profitabilă şi, în acelaşi timp, controversată.
De asemenea, în aproximativ 55% din comune incinta principală a căminului
cultural este închiriată periodic, pentru organizarea ceremoniilor locale (nunţi, botezuri,
mese de pomenire). Aceasta poate şi pentru faptul că, alături de discoteci, ceremoniile
locale sunt cele mai vizibile, frecvente şi profitabile activităţi organizate în căminele
culturale. Aceasta nu înseamnă că nu sunt organizate şi activităţi şi evenimente
culturale, acţiuni comunitare (Ziua comunei, Festival folcloric local etc.).
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Asemenea evenimente, chiar dacă nu sunt neapărat spectaculoase (pentru cã nu
depăşesc graniţele localităţii), mobilizează întreaga comunitate şi asigură coeziunea şi
participarea comunitară.
Accesul locuitorilor este contra cost în cazul evenimentelor recreative / de
divertisment (discotecă, spectacole cu invitaţi din exteriorul comunităţii etc.) şi gratuit
numai în cazul evenimentelor culturale locale şi/sau acţiunilor comunitare.

4. Activităţi sociale şi instituţii locale
Administraţie publica locală
Serviciile de utilitate publică asigurate de primărie prin compartimente proprii
sau prin contractarea către operatori privaţi sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iluminat public;
salubrizare;
alimentare cu apă;
transport şcolar;
asistenţă socială;
poliţie comunitară şi ordine publică;
serviciu pentru situaţii de urgenţă;
transport local;
servicii medicale.

La nivelul anului 2011, în comuna Zarnesti, personalul angajat în structurile
administrative este de 22 persoane.
În ultimii 3 ani, 5 angajaţi din cadrul Primăriei au urmat un număr de 5 programe
de instruire. Aceasta înseamnă că 22,27% din personalul de execuţie a urmat o formă
de instruire în ultimii 3 ani.
Distribuţia personalului, după numărul de locuitori şi sate arondate, arată
următoarea situaţie:
NR.
CRT.

COMPONENTA
INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN COMUNA ZARNESTI

1.

COMUNA ZARNESTI

TOTAL

NR. CONSILIERI

NR.SALARIATI

LOCALI

APL

17

22

17

22

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2011
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Cursuri la care a participat personalul din primărie în ultimii 3 ani (ierarhizare în
ordinea desemnărilor):

Management de proiect

1

Management financiar

1

Asistenţă socială

1

Contabilitate

1

Accesarea fondurilor europene

1

DIRECTIA DE STATISTICA BUZAU,2011

Comunicare instituţională
Primăria are pagină web,indicând de fapt un domeniu ce le-a fost alocat pe
pagina web administrată de Consilului Judeţean Buzau .
Accesul la sursele de informare, indiferent de suport (web, e-mail, publicaţii
tipărite sau electronice) reprezintă o importantă resursă de dezvoltare comunitară.
Extinderea acestui model ar putea potenţa capacităţile existente.
Consiliul local: activităţi şi rezultate
În cifre, această secţiune ar putea arăta astfel:
•

17 de consilieri locali, potrivit legii, în funcţie de populaţia şi structura localităţii;
raportat la numărul de locuitori, sunt in cadrul comunei.

•

comuna a aderat la cel puţin o structură asociativă, cele mai cunoscute/frecventate
fiind ACOR (Asociaţia Comunelor din România).
Organizaţii neguvernamentale
În aria comunei, au fost identificate cateva organizaţii neguvernamentale distribuite

ca arie geografică în satul de resedinta-Fundeni. Dintre cele 4 organizaţii identificate,
doua sunt asociaţii agricole cu activităţi strict în acest domeniu (concesionare teren
agricol, arendare, păşuni, creşterea animalelor etc.), una a sportive pentru tineret si una
in domeniul Grupurilor de Actiune Locala-Programul Leader.
•

GAL Asociatia « Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea CilnauluiBuzau »
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Bilanţul politicilor intreprinse in comuna

5.

Pentru prezentarea bilanţului politicilor de dezvoltare locală asupra comunei până
la momentul analizei, am realizat analiza contextului general în care aceste politici
activează, pornind de la nivelul european şi traversând toate eşaloanele către nivelul
local, comunal.
Cele mai relevante influenţe le-au avut până acum nivelurile local, judeţean şi
naţional, prin intermediul iniţiativelor concrete de dezvoltare şi prin sprijinul financiar pe
care l-au pus la dispoziţie. Începând cu 2002, se constată creşterea influenţei politicilor
regionale pentru alinierea la obiectivele comune europene.
Contextul general al politicilor de dezvoltare locală a comunităţilor din
judeţul Buzau
Există planificate şi implementate intervenţii de natură strategică pe mai multe
niveluri, toate corelându-se cu obiectivele strategice europene privind reducerea
disparităţilor interregionale la nivelul celor 28 state membre.
La momentul elaborării documentelor strategice naţionale privind dezvoltarea, nu
s-a avut în vedere nivelul microregional reprezentat astăzi de teritoriile care îşi
creionează propriile strategii de dezvoltare locală. Totuşi, strategiile şi planurile
dezvoltate până la acest moment au un impact semnificativ asupra gradului actual de
dezvoltare locală şi, mai mult, vor avea influenţe majore asupra elementelor de strategie
pe care acestea le schiţează cu sprijinul financiar al PNDR-prin Programul Leader de
dezvoltare locala prin intermediul Grupurilor de Actiune Locala, din nevoia de a corela
strategiile teritoriilor cu strategiile de la eşaloanele superioare deja existente.
Nivelul european
Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă politica
fundamentală a UE, formulată pentru perioada 2014-2020, care prevede că:
-

tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la
dezvoltarea europeană;
orientările strategice trebuie să ţină cont de: necesităţile de investiţii atât pentru
zonele urbane, cât şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în
dezvoltarea regională în promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor
comunităţi stabile şi a integrării sociale.
Pentru zonele rurale, inclusiv asocieri ale teritoriilor, există politici complementare

de dezvoltare: 1) Politica Agricolă Comună, pilonul 2, Politica de Dezvoltare Rurală,
care îşi propune creşterea dinamismului economic al zonelor rurale prin menţinerea
dinamismului social, a agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii
resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale şi periurbane şi 2) Politica
Comună de Pescuit.
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Aceste politici sunt susţinute prin intermediul Fondurilor Structurale şi al Fondului
European pentru Dezvoltare Rurală şi al Fondului European pentru Pescuit, disponibile
şi gestionate la nivelul statelor membre, prin programe operaţionale.
În procesul de elaborare a documentelor strategice de dezvoltare la nivel naţional,
regional, judeţean şi local, orientările strategice relevante ale Uniunii Europene trebuie
luate în calcul ca linii directoare cărora trebuie să li se subscrie şi să li se alinieze orice
măsură întreprinsă.
De asemenea, la nivel european se conturează în ultima perioadă un nou concept,
cel de dezvoltare policentrică, ce îşi propune sprijinirea competitivităţii regionale şi
dezvoltării teritoriale la nivel european prezentat prin Agenda teritorială a Uniunii
Europene. Acesta este un document de politici publice care îşi propune mobilizarea
potenţialului regiunilor europene şi al oraşelor şi utilizarea diversităţii teritoriale pentru o
creştere economică şi a locurilor de muncă sustenabilă printr-o dezvoltare spaţială
integrată3. Astfel, polii de creştere urbană şi polii de dezvoltare urbană specializată
realizează „ţesutul” integrat care va cuprinde şi influenţa zonele rurale adiacente.
Nivelul naţional
Pentru alinierea politicilor naţionale de dezvoltare la obiectivele europene, a fost
elaborat un document sinteză - Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR). Acesta
prevede priorităţile României şi modalităţile de alocare la nivel naţional a surselor
financiare europene structurale, prin programe operaţionale. Documentele similare
pentru Agricultură şi Pescuit sunt Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală,
respectiv Planul Naţional Strategic pentru Pescuit şi Acvacultură.
Pe lângă CNSR, există programe naţionale guvernamentale care vizează sprijinirea
dezvoltării locale:
-

O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii
din spaţiul rural;

-

Legea nr. 350/2007 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

-

H.G. nr. 577/1997 privind Programul de reabilitare, modernizare şi/sau
asfaltare a drumurilor de interes local şi alimentarea cu apă a satelor.
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Agenda teritorială agreată la nivelul Uniunii Europene urmează să fie transpusă în
politici naţionale prin intermediul Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială
România 2030, aflat în proces de elaborare. Unul dintre obiectivele strategice ale
acestuia are în vedere „stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea
rurală adecvată diferitelor categorii de teritorii”.4
Sursa: prezentare Mihaela Vrabete, conferinţa Dezvoltare regională şi finanţare
municipală, 26 Iunie, 2008, Bucureşti.
Nivelul regional
Ca punte de legătură între nivelul naţional şi cel local, avem palierul dedicat
strategiilor cu impact regional. Astfel, la nivelul Regiunii 2 Sud- Est Muntenia, în care
este încadrata comuna analizata, a fost elaborată strategia care vizează o arie
geografică formată din alte 6 judeţe.
Este important să cunoaştem strategia regiunii în care este încadrata comuna
deoarece, pe durata actualei perioade de programare multianulală, până în 2020, o
parte din fondurile structurale disponibile pentru România (de ex. POR) vor fi accesate
la nivel regional, iar evaluarea proiectelor propuse vor trece printr-o evaluare regională.

Sunt considerate prioritare acele proiecte care propun soluţii la probleme locale şi
regionale care contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale regiunii.
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Programul Operaţional Regional instituie strategia de dezvoltare bazată pe poli de
creştere şi poli de dezvoltare urbană5. Astfel, pentru comuna Zarnesti, cel mai important
pol de dezvoltare urbană care poate influenţa semnificativ strategiile de dezvoltare a
teritoriului este municipiul Ploiesti, deoarece pentru polii de dezvoltare urbană,
urmează să se realizeze cu prioritate investiţii din axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2014 2020. Cel mai apropiat pol de creştere care poate influenţa comunitatea este Braşov.
De asemenea, sunt vizate prin POR centrele urbane, reprezentate de
oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de
dezvoltare urbană. Pentru teritoriul vizat, cel mai relevant este Municipiul Buzau, cu
care se învecinează direct.
Prin Strategia de dezvoltare a Regiunii 2 Sud-Est Muntenia în perioada 20142020, Prioritatea 3 - Sprijinirea afacerilor, vizează, printr-una dintre cele şapte măsuri,
dezvoltarea si eficientizarea agriculturii.
Celelalte priorităţi regionale sunt:
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale;
Prioritatea 2 - Sprijinirea afacerilor;
Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane.
Un aspect important pentru procesul de elaborare a strategiei teritoriului, care derivă
din strategia regională, se referă la evidenţierea ca principiu de aplicare a elementelor
de strategie a caracterului inovator: „Strategia se va baza pe o abordare care să
permită încurajarea şi dezvoltarea la nivelul regiunii a unei culturi inovatoare şi să
susţină dezvoltarea de idei şi iniţiative, în special promovarea unei societăţi
informaţionale pentru beneficiul socio-economic al regiunii.”
Acest principiu se transpune la nivel de priorităţi prin atenţia acordată domeniului
Tehnologiilor Informatice şi Comunicării, ca obiectiv orizontal, care să conducă la
creşterea nivelulului de competitivitate şi atractivitate al regiunii. De asemenea, TIC este
menţionată ca măsură prioritară şi în cadrul obiectivelor regionale 2 şi 3 - Creşterea
capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri al regiunii, respectiv
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Dezvoltarea economică, socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţilor
rurale, însă nu şi în cadrul obiectivului 4 - Creşterea stabilităţii sociale şi eficientizarea
potenţialului forţei de muncă al regiunii.
Nivelul judeţean
Pentru perioada de programare 2014-2020, la nivelul judeţului a fost elaborat
Programul Operaţional Multianual al Judeţului Buzau, care are ca scop să asigure
cadrul strategic pentru „dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor judeţului printr-o
abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală,
politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor
locale, pe următoarele axe prioritare tematice:
Axă prioritară:
1. Îmbunătăţirea infrastructurii publice locale
2. Consolidarea mediului de afaceri local
3. Dezvoltarea turismului local
4. Dezvoltarea urbană şi rurală durabilă
5. Asistenţă tehnică

Obiectivele, priorităţile şi măsurile propuse sunt corelate cu direcţiile strategice
abordate la nivel regional, însă „Strategia locală va da prioritate zonelor rămase în urmă
şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul judeţului”.
Nivelul local
Pentru modelarea iniţiativelor de dezvoltare locală, la nivelul localităţilor membre
ale teritoriului au fost elaborate începând cu anul 2014 strategii şi planuri de dezvoltare
locală.În principal, direcţiile strategice urmează modelele existente la nivel judeţean şi
regional, fiind orientate in principal spre domeniile de intervenţie ale fondurilor
structurale şi ale fondurilor europene care finanţează dezvoltarea rurală.
Majoritatea ideilor de proiecte identificate în portofoliul de proiecte din fiecare
strategie urmăresc investiţiile în infrastructura edilitară de bază (apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, electricitate) de transporturi, de educaţie, socială, a
serviciilor publice (ISU, cultură şi agrement).
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Deşi menţionate la capitolul finanţări disponibile (prin intermediul POS DRU şi PO
DCA) ca şi la intervenţii/ proiecte de realizat, secţiunile dedicate proiectelor care
vizează dezvoltarea resurselor umane sunt doar menţionate în secţiunea dedicată
fişelor de proiecte sau a planului de măsuri pentru implementarea strategiei locale, cel
mai adesea fără a avea estimări de costuri aferente, ca în cazul proiectelor de investiţii.
Stabilirea priorităţilor legate de investiţii şi proiecte din perspectiva unor termene în
timp nu este satisfăcătoare, termenele limită apărând de cele mai multe ori ca menţiune
generală, până la finalul perioadei de programare 2014-2020.
Strategiile de dezvoltare locală oferă administraţiilor locale două mari avantaje:
(1) listarea foarte cuprinzătoare a politicilor europene, naţionale şi regionale de
dezvoltare, precum şi a potenţialelor surse de finanţare din Fondurile structurale şi din
cele de dezvoltare rurală şi pescuit şi
(2) experienţa dobândită la nivel local de a realiza o analiză cuprinzătoare a situaţiei
locale, cu puncte forte şi puncte slabe existente, dar şi a colaţionării de date statistice
relevante (chiar dacă neactualizate). De asemenea, ele pun la dispoziţia factorilor locali
(în principal administraţii locale) liste privind intervenţiile necesare în viitor pentru
dezvoltarea la nivel local.

Analiza politicilor de dezvoltare – nivelul local
Experienţa existentă la nivelul comunei Zarnesti în implementarea de
proiecte de dezvoltare locală
La nivelul comunei, în perioada pentru care s-a făcut analiza datelor, au fost
dezvoltate şi implementate 5 de proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea la nivel local. 3
sunt dedicate investiţiilor în infrastructură - modernizare drumuri, reţele de alimentare cu
apă, reţele de canalizare şi managementul apelor uzate, servicii de salubrizare,
reabilitări şcoli comunale, baze sportive, reabilitări clădiri de interes local (centre
culturale, sedii ale primăriilor, dispensare etc.), iar unul dintre proiecte vizează
dezvoltarea resurselor umane prin derularea de cursuri de pregătire pentru persoanele
fără un loc de muncă.
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Aproximativ 2 dintre acestea au fost iniţiate în perioada 2007-2010, iar un număr de
3, începând cu anul 2011, an în care au fost deschise şi competiţiile de proiecte pentru
majoritatea fondurilor post-aderare disponibile la nivelul României.
Deşi un număr mai mare de proiecte au fost elaborate, depuse şi implementate
începând cu anul 2008, multe au fost pentru accesarea de fonduri post-aderare
(FEADR - Măsura 322), celelate bazându-se până la momentul analizei exclusiv pe
fondurile de pre-aderare (PHARE 2006, SAPARD, Banca Mondială) şi pe cele
guvernamentale (O.G. nr 7/2006, bugetul Ministerului Educaţiei pentru reabilitarea
unităţilor şcolare, bugetul Consiliului Judeţean Buzau).
Experienţa teritoriului în dezvoltare locală prin intermediul parteneriatelor
Din analiza datelor puse la dispoziţie de către primărie, se evidenţiază o bună
experienţă în dezvoltarea de relaţii parteneriale între administraţiile locale – prin
intermediul participării în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), chiar dacă
acestea sunt iniţiate şi coordonate în principal de către Consiliul Judeţean Buzau.
Astfel, la nivelul judetului, majoritatea administraţiilor locale sunt parteneri în cel
puţin o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară – structuri de cooperare cu
personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile
administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes local sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice. Comuna
Zarnesti este membru in cadrul parteneriatului public-privat GAL Consortiul pentru
Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului-Buzau.

6.Elemente complementare privind prezentarea teritoriului
Oportunităţi

- Comuna face parte dintr-o regiune de dezvoltare cu posibilităţi de

integrare în circuite turistice majore: litoral, deltă, zona Vrancea – Măcin, în contextual
dezvoltării interesului pentru turismul rural, ecoturism, geoturism, turism cultural.
Posibilitatea propunerii unei strategii de dezvoltare ca suport pentru proiecte comune,
atragerea de fonduri şi dezvoltarea unei infrastructure la nivel intercomunal. Memoria
unei vieţi tradiţionale este încă prezentă iar locuitorii sunt ataşaţi valorilor locale.
Probleme - Infrastructura de transport, alimentarea cu apa, colectarea deşeurilor
constituie principalele probleme ale tuturor localităţilor şi obiectivele proiectelor propuse
până în prezent. Sunt frecvente alunecările de teren, inundaţiile şi eroziunea versanţilor.
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Lipsa locurilor de muncă, migraţia tinerilor, lipsa unor servicii publice de calitate,
lipsa locurilor de muncă afectează toate localităţile şi sunt problemele cele mai des
evocate de locuitori. Turismul este privit ca soluţie de dezvoltare dar in acelaşi timp
infrastructura de turism este practic inexistenta. Nu exista centre de informare, panouri,
trasee marcate corespunzător sau ghizi. Turismul este privit ca soluţie de dezvoltare dar
in acelaşi timp infrastructura de turism este practic inexistenta.

ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice
pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a
strategiei de dezvoltare locala a teritoriului. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea
raspunsul la intrebarea-Unde suntem ?- aceasta implicand analiza mediului intern al
teritoriului si mediul extern general si specific.
Punctele forte si cele slabe sunt legate de teritoriu si de strategiile acestuia, si de
modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul
de piata si din directia concurentei, de regula sunt factori asupra carora zona in general
nu are nici un control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea teritoriului si a parteneriatului public
- privat , performantele acestuia, produsele cheie si pietele strategice la nivel de
teritoriu. Unele " oportunitati " si " amenintari " vor aparea din " punctele tari " si "
punctele slabe " ale teritoriului . Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
După elaborarea analizei – diagnostic

a comunei, pornind de la informaţiile

obţinute, s-au identifica în continuare, principalele elemente sub formă de puncte
tari/slabe (interne comunei) şi de oportunităţi/riscuri (externe comunei) pentru fiecare
categorie în parte. Astfel, pentru fiecare element analizat din prezentarea comunei:
prezentarea geografica, populaţie – demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu
arhitectural şi cultural, economia locală, agricultura, industrie, comerţ şi sectorul de
servicii, servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi
instituţii locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în comuna, precum şi pentru
alte elemente identificate în teritoriul comunei, va fi efectuată analiza SWOT sub formă
de tabel după modelul de mai jos:
PARTEA III: PREZENTAREA TERITORIULUI-ANALIZA DIAGNOSTIC

Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

CE AM PUTEA FACE

CE PUTEM FACE ?(Punctele forte si
punctele slabe)

(Oportunitati si amenintari)

STRATEGIE
CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM ?

CE VREM SA FACEM ?(Valorile
comunei si locuitorilor ei)

(Dorintele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara
CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA ?

CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA
DEZVOLTAM ?

STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE PREOCUPE ?

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE

LOCUITORILOR COMUNEI ?

ANALIZA SWOT PE DOMENII STRATEGICE
TERITORIUL COMUNEI
(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri)
(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)

1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, IZOLARE, DESERVIRE, INFRASTRUCTURI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Zona rurala in totalitate, asezata in zona ● Intinderea mare pe lungime ;
central-estica a Judetului Buzau;
● Creşterea degradării aşezărilor / satelor cu
● Face parte dintr-un teritoriu Leader;
valoare culturală;
● Teritoriul comunei este structurat ca ● Starea precara a drumurilor de acces in
forma de relief – zona de deal si de interiorul teritoriului;
campie;
● Apropierea de resedinta de judet si alte ● Acces aproximativ dificil la infrastructura
centre urbane;
edilitara a satelor;
● Starea tehnica necorespunzatoare si
● Teritoriul este traversat de mari artere
improprie a infrastructurii rutiere capacitatea
europene de circulatie rutiera: – E 85 ;
gabaritica redusa a unor poduri si podete;
● Existenta unei forme de relief,propice ● Dificultate in “integrarea” prioritatilor
agriculturii;
identificate in teritoriu in functie de relief;
● Resurse naturale bogate: nisip, solul ● Structura geologica a solului este pretabila
fertil, păşuni şi fâneţe, propice creşterii alunecarilor de teren in zona de deal;
intensive a animalelor;
● Suprafeţe mari de terenuri agricole, fond ● Suprafete mici de teren in proprietate
cinegetic bogat;
privata;
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● Existenta Raului Cilnau;
● Relief propice dezvoltarii
activitatilor economice;

tuturor

● Existenta pericolului de inundatii datorită
torentilor;
● Lipsa unei viziuni strategice asupra
dezvoltării locale, pe baza consultării
cetătenilor;
● Acces dificil, în lipsa unei infrastructuri
rutiere adecvate în punctele pitoresti din
teritoriu;
● Lipsa actiunilor de promovare activă a
imaginii teritoriului;
● Infrastructuri rurale de bază slab dezvoltate,
in
teritoriu ;

● Potential de dezvoltare
ridicat,
ospitalitate, traditii locale si obiceiuri
pastrate;
●
Produse
si
marci
inregistrate
recunoscute la nivel european;
● Existenta “trocului” schimburi de
produse intre locuitorii din zona de deal si
cei din zona de ses;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Punctele de sinergie între programele de ● Imposibilitatea de a asigura cofinantarea
dezvoltare rurală (PNDR, POR, POS proiectelor de catre beneficiari;
Mediu şi alte programe naţionale şi
locale) ;
● Nivel înalt de biodiversitate asociata cu
● Dezastrele naturale;
terenurile agricole ;
● Creşterea contribuţiei agriculturii la
● Fondurile primite sunt investite în mare
schimbările climatice ca urmare a înlocuirii
parte pentru a ridica calitatea vieţii;
practicilor agricole tradiţionale ;
● Abordarea integrată pentru acoperirea ● Fenomenul de eroziune a solului si
simultană a mai multe zone ale teritoriului, posibilitate marita pentru formarea torentilor in
care sunt legate prin proiecte comune;
zona de deal ;
● Potenţialul de a îmbunătăţi calitatea apei ● Lipsa fondurilor necesare pentru investitii in
prin investiţii în infrastructură ;
sisteme de apa si apa uzata;
● Terenuri agricole cu o productivitate scăzută
● Împădurirea terenurilor agricole şi nondin cauza condiţiilor nefavorabile naturale in
agricole degradate;
zona colinara;
● Amenajarea albiilor raurilor si pârâurilor ● Mărirea suprafeţelor de teren ameninţate de
şi ecologizarea acestora;
riscuri naturale(inundaţii şi alunecări de teren);
2. INFRASTRUCTURI
2.1.Caile de comunicatie
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Existenta drumurilor judetene si
● Slaba calitate a infrastructurii rutiere;
comunale ce strabat tot teritoriul;
● Drumul European E85 strabate tot
● Capacitatea gabaritica redusa a E85 in
teritoriul de la sud la nord, asigurand si
comparatie cu gradul de utilizare;
legatura cu Judetele Vrancea si Braila;
● Caile de acces de pe valea apei sunt
● Lipsa rigolelor de scurgere a apelor pluviale;
strabatute de drumurile judetene;
● Lipsa fondurilor pentru intretinerea
● Retea densa de drumuri comunale in
drumurilor comunale de catre autoritatile
toate localitatile;
locale;
● Teritoriul este situat la intersectia axei
ce leaga Moldova de Dobrogea si Marea
● Capacitatea gabaritica redusa a unor poduri
Neagra, precum si pe cea care leaga
si podete ce traverseaza apele din teritoriu;
Bucuresti si Regiunea Balcanica de
Republica Moldova, Ucraina, Rusia;
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OPORTUNITATI
RISCURI
● Implementarea programelor Uniunii ● Eroziunea solurilor şi degradarea continuua
Europene şi ale autorităţilor centrale şi a cailor de acces;
judeţene cu privire la dezvoltarea
comunitatilor;
● Toate caile de acces rutiere leaga
● Riscul de accidente rutiere datorat starii
comunitatile locale de orasul resedinta de
precare a drumurilor;
judet;
● Constructia viitoarei autostrazi Ploiesti- ● Criza economica din Romania poate intarzia
Focsani, care va traversa teritoriul de la constructia de autostrazi care sa traverseze
sud la nord;
teritoriul;
● Implementarea programelor Uniunii
Europene şi ale autorităţilor centrale şi ● Dezinteresul si birocratia in ingreunarea
judeţene cu privire la dezvoltarea atragerii surselor de finantare;
comunitatilor;
● Sprijinul financiar al autoritatilor
● Alunecarile de teren in zona de deal;
judetene;
2.2.Sistemul de alimentare cu apă si canalizare
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Existenta surselor de apa locale in
● Poluare cu nitriti si nitrati in zona de campie;
majoritatea satelor componente ale
comunei;
● Poluare redusa a apelor subterane, in
● Slaba infrastructura de canalizare;
cea mai mare parte a teritoriului;
● Existenta unor sisteme de distributie a
● Slaba informare a populatiei pentru a proteja
apei potabile;
resursele de apa;
● Localitatile din comuna sunt asezate pe
● Deversarea apelor reziduale in apele de
forme de relief descrescatoare, ceea ce
suprafata;
permite distributie apei prin gravitatie;
● Mentalitate invechita a locuitorilor pentru a
● Calitatea ridicata a apelor potabile, in
utiliza sistemele moderne pentru consum de
special in zonele de deal;
apa si utilizarea sistemelor de canalizare;
● Putere economica redusa a consumatorilor
● Solul este bogat in ape de calitate in cea
ceea ce face ca serviciile sa aiba probleme de
mai mare parte a sa;
functionare;
● Panza de apa freatica este situata la ● Slaba putere de cofinantare a autoritatilor
adancime medie;
publice, pentru a implementa proiecte majore;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Surse importante cu apa de calitate in ● Costuri ridicate ale lucrarilor de alimentare
amontele tritoriului;
cu apa si canalizare;
● Folosirea necontrolata a insecto-fungicidelor
● Existenta unui master plan
pentru
pentru combaterea bolilor si daunatorilor din
alimentare cu apa la nivelul judetului;
culturi si plantatii;
● Existenta surselor de finantare
● Contaminarea resurselor de apa;
structurale;
● Existenta unor ADI, care deja au initiat si ● Oprirea unor proiecte odata incepute datorita
implementat proiecte comune;
dificultatilor de cofinantare;
2.3.Sistemul de colectare a deseurilor menajere
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Asociaţii de utilitate publică nou create ● Slaba conştientizare a cetatenilor privid
(asociaţii de dezvoltare intercomunitară) ;
problemele de mediu;
● Populaţia reticenţa la masurile luate de
● Introducerea de servicii privind
consiliile locale privind depozitarea deseurilor
colectarea deseurilor menajere;
menajere;
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●
Inchiderea
rampelor
locale
de ● Cadrul legislativ nerespectat uneori de catre
depozitare a deseurilor menajer;
autoritatile locale;
● Aplicarea normelor europene privind
● Lipsa resurselor financiare a comunitatilor
sistemul de gestionare a deseurilor
locale;
menajere in Romania;
● Existenta firmelor de reciclare a ● Colectarea neselectiva a deseurilor
deseurilor menajere;
menajere;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Potenţialul de a îmbunătăţi adaptarea la
● Infiltrarea in sol a deseurilor menajere;
standardele de mediu ;
● Atragerea de fonduri structurale pentru
● Timp indelungat de asimilare a deseurilor
imbunatatirea mediului ambiant si a
menajere;
calitatii vietii;
● Campanii de colectare a resturilor ● Pret ridicat al contractelor de salubrizare
menajere in randul populatiei;
aplicat de catre firmele de resort;
● Campanii de colectare a deseurilor
● Criza financiara internationala;
electrice in randul populatiei;
● Programe de constientizare a populatiei ● Dezinteresul firmelor din domeniu pentru
privind gestionarea deseurilor menajere;
colectarea selectiva a deseurilor menajere;
● Depozite zonale de reciclare la
● Degradarea ireversibila a solului;
standarde europene;
● Existenta spoturilor TV privind
● Poluarea solului la nivel mondial;
gestionarea deseurilor menajere;
2.4. Sistemul de alimentare cu gaze
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Lipsa resurselor financiare pentru asigurarea
● Resurse naturale de gaze naturale in
cofinantarii proiectelor de infrastructura in
teritoriu;
randul autoritatilor locale;
● Lipsa resurselor financiare a comunitatilor
● Capacitate de extractie mare a gazelor
locale pentru racordarea la reteua de gaze
naturale, a companiei de resort;
naturale;
● Confortul asigurat in locuinte;
● Pretul ridicat al facturilor si serviciilor;
● Locuri de munca in comunitate;
● Lipsa pregatirii profesionale in domeniu;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Programe de finantare europene si
nationale pentru dezvoltarea infrastructurii ● Criza financiara din Romania;
comunitare;
● Resursa alternativa de energie;
● Alunecarile de teren
● Sprijinul financiar al autoritatilor centrale
privind
programele
majore
de ● Pericol de explozie;
infrastructura;
● Romania este tara de tranzit europeana ● Teama populatiei de avarii ale sistemelor de
a gazoductelor internationale;
gaze naturale;
2.5. Sistemele de telecomunicatii
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Toate comunitatile locale sunt racordate ● Pret ridicat al serviciilor de telefonie fixa si
la retele de telefonie fixa si mobila;
mobila;
● Marile companii de telefonie mobila au ● Slaba calitate a semnalului in retelele de
acoperire totala in comunitatile locale;
telefonie mobila;
● Accesul la informatie prin intermediul ● Resurse financiare limitate ale comunitatilor
internetului;
locale;
Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

● Existenta retelelor de televiziune prin
● Calitate indoielnica a semnalelor TV;
cablu in toate comunitatile;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Investitii in comunitatile locale ale
companiilor de telefonie fixa si mobila ● Criza financiara mondiala;
pentru imbunatatirea serviciilor;
● Pachete promotionale periodice pentru ● Alunecarile de teren pot distruge retelele de
populatie din partea companiilor;
cablu si televiziune;
● Tehnologii avansate de perfectionare a
● Pret ridicat al serviciilor de televiziune si
serviciilor de internet si televiziune la nivel
telefonie;
mondial;
● Infiintarea unor puncte de acces la
● Lipsa resurselor financiare a populatiei din
informatie pentru cetateni de catre
satele cu grad ridicat de saracie;
autoritatile locale
● Atragerea de investitori in comunitatile
● Imbatranirea populatiei in anumite comunitati
unde infrastructura edilitara nu este
din teritoriu;
deficitara;
● Atragerea de resurse financiare in
● Accesul dificil la informatie in satele izolate;
comunitate, existand acces la informatie;
● Asigurarea comunicatiilor
in satele
izolate si implicit accesul la informatie al ● Dependenta de internet a copiilor;
cetatenilor;
2.6. Asistenta medicală
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Existenta cabinetelor medicale in toate ● Cai de acces deficitare catre cabinetele
localitatile din teritoriu;
medicale;
●
Interesul autoritatilor locale pentru
● Dotarea precara a cabinetelor medicale cu
asigurarea
asistentei
medicale
in
aparatura de specialitate;
comunitate;
● Facilitati acordate medicilor de familie
● Resurse financiare limitate ale populatiei;
care se stabilesc in satele izolate;
● Existenta in apropierea teritoriului a
● Starea precara si gradul de uzura ridicat al
spitalelor din municipiile Buzau si
aparaturii medicale;
Ramnicu-Sarat;
●
Reabilitarea cladirilor cabinetelor ● Numarul redus de medici in comunitatile
medicale si a spitalelor din teritoriu;
locale;
● Infiintarea unor farmacii in comunitatile
● Pretul ridicat al medicamentelor;
locale;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Programe de finantare europene pentru ● Lipsa cadrelor medicale de specialitate in
reabilitarea si dotarea unitatilor medicale;
comunitatile locale;
● Descentralizarea sistemului medical;
● Imbatranirea populatiei din teritoriu;
● Fonduri insuficiente pentru autoritatile locale
●
Trecerea unitatilor medicale in in ceea ce priveste intretinerea si dotarea
subordinea autoritatilor locale;
unitatilor sanitare;
2.7. Infrastructura educationala
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
●
Existenta unitatilor de invatamant ● Gradul de uzura al cladirilor si dotarea
prescolar si primar in majoritatea satelor precara a unitatilor de invatamant din satele
din teritoriu;
izolate;
● Numar ridicat al ponderii populatiei ● Lipsa resurselor financiare ale parintilor
copiilor in teritoriu;
privind sustinerea elevilor care vor sa urmeze
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o structura de invatamant superior;
● Distanta relativ mare intre scolile primare si
● Vecinatatea Municipiului Buzau;
cele gimnaziale din centrul comunelor;
●
Accesul elevilor la unitatile de ●
Calitatea profesionala precara a unor
invatamant;
dascali din satele rurale;
● Asigurarea transportului scolar pentru ● Dezinteresul unor copii fata de “actul de
copii din satele izolate;
educatie”;
● Facilitati oferite de autoritatile publice
locale profesorilor care se stabilesc in ● Lipsa materialului didactic din scoli;
comunitate;
OPORTUNITATI
● Existenta fondurilor europene pentru
reabilitarea si dotarea unitatilor de
invatamant;
● Implicarea autoritatilor locale in ceea ce
priveste educatia copiilor;
● Existenta unor O.N.G.-uri implicate in
dezvoltarea abilitatii copiilor in activitati
educationale;

RISCURI
● Lipsa personalului din comunitatile locale cu
pregatire specifica in atragerea si gestionarea
fondurilor europene;
● Abandonul scolar;
●
Reticenta unor dascali catre actiuni
inovative de atragere a copiilor catre scoala;

● Lipsa accesului la informatie a copiilor
saraci;
3. CENTRE DE INTERES
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Concentreaza importante obiective ● Potentialul endogen al teritoriului este foarte
turistice din Judetul Buzau;
putin valorificat;
● Lipsa unei viziuni asupra dezvoltării locale si
● Relief propice dezvoltarii tuturor
a unei strategii de dezvoltare, pe baza
activitatilor economice;
consultării cetătenilor;
● Pastrarea traditiilor si a obiceiurilor
● Dezinteresul tinerilor fata de traditiile locale;
locale;
● Existenta unor zone etno-folclorice de ● Sprijin redus din partea autoritatilor centrale
renume in cadrul teritoriului;
pentru pastrarea si promovarea traditiilor;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Pastrarea potentialului endogen al
● Grad ridicat de imbatranire a populatiei;
teritoriului comunei;
● Programe de promovare a valorilor ● Degradarea pajistilor in urma turismului “de
naturale;
weekend”;
● Dezvoltarea unor activitati eco-turistice ● Dezinteresul comunitatilor locale privind
in comunitatile locale;
implicarea in actiuni de voluntariat;
● Programe nationale de promovare si ● Lipsa resurselor financiare pentru sustinerea
sustinere a mestesugurilor traditionale;
cofinantarii proiectelor;
● Sprijinul autoritatilor locale pentru
● Tinerii nu sunt atrasi catre manifestarile
desfasurarea anuala a festvalurilor
folclorice traditionale;
folclorice;
4. PATRIMONIU
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Patrimoniului rural (tradiţii, peisajele
● Depopularea rurală in unele sate;
naturale, arhitectura traditionala) ;
●
Produse
si
marci
inregistrate ● Lipsa actiunilor de promovare activă a
recunoscute la nivel european si mondial; imaginii teritoriului;
● Sprijin financiar pentru copiii talentati;
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● Existenta
ecleziastic;

patrimoniului

cultural

si

● Pastrarea caselor traditionale specifice ;
● Mestesugurilor traditionale: tesaturi,
sculptura in lemn;
OPORTUNITATI
● Bogăţia patrimoniului şi a tradiţiilor
rurale ;
● Identitate rurala
/ stilul de viaţă
tradiţional ;
● Programe de reabilitare si conservare a
patrimoniului cultural si istoric;

● Transportul in comun ofera putine legaturi si
nu asigura accesibilitatea la obiectivele de
patrimoniu;
● Grad scazut de modernizare a infrastructurii
de acces la obiectivele de patrimoniu;
● Lipsa protejarii obiectivelor de patrimoniu de
catre autoritatile centrale si locale;
RISCURI
● Dispariţia patrimoniului şi a tradiţiilor rurale in
unele sate;
● Imbatranirea
populatiei din
zonele
traditionale;
● Nerespectarea specificului rural si traditional
al constructiilor din zonele de patrimoniu;

● Revigorarea mestesugurilor traditionale: ●● Lipsa promovarii si valorificarii produselor
ceramica , tesaturi, impletituri din lemn;
realizate dde mestesugarii traditionali;
5. CULTURA
PUNCTE TARI
● Existenta zonelolor etnofolclorice ;

PUNCTE SLABE
● Lipsa interesului tinerilor pentru portul
popular;

●
Existenta
siturilor
arheologice
remarcabile
Culturile
Gumelnita, ● Starea deplorabila a siturilor arheologice;
Monteoru si Cirlomanesti, din neolitic;
● Monumente arhitectonice unice ;
● Lipsa protejarii monumentelor arhitectonice;
● Lipsa fondurilor pentru reabilitarea
● Manastiri si Biserici foarte vechi;
manastirilor si bisericilor;
● Existenta caselor traditionale;
● Starea de uzura fizica a cladirilor ;
● Existenta serbarilor campenesti si a ● Lipsa fondurilor pentru pastrarea vie a
manifestarilor culturale traditionale ;
traditiilor etnofolclorice si traditionale;
OPORTUNITATI
RISCURI
● Punerea in valoare a traditiilor
● Pierderea identitatii portului popular;
etnofolclorice;
● Promovarea valorilor UNESCO la nivel ● Alocarea fondurilor locale pentru cultura
mondial;
preferential de catre autoritatile centrale;
●
Existenta
fonduri
europene
si ● Lipsa pregatirii profesionale in domeniul
guvernamentale pentru domeniul cultural; cultural
●
Conservarea,
promovarea
si
● Criza economica nationala;
valorificarea potentialului cultural al zonei;
● Atragerea investitorilor in domeniul ● Distrugerea si degradarea asezamintelor
cultural;
culturale din mediul rural;
6. MEDIU INCONJURATOR
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
● Infrastructura
rurala
de bază slab
● Existenta patrimoniu natural de exceptie; dezvoltata ;
● Existenta biodiversitatii;

● Acces limitat la serviciile de bază a
populatiei ;.
RISCURI
● Dezastrele naturale;

OPORTUNITATI
● Ponderea ridicată a zonelor rurale;
● Nivel înalt de biodiversitate asociat cu
● Lasarea terenurilor agrigole necultivate;
terenuri agricole ;
● Punctele de sinergie între programele de ● Lipsa banilor pentru campaniile de
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dezvoltare rurală (PNDR, POR, POS promovare;
Mediu şi alte programe naţionale şi
locale) ;
● Asociaţii de utilitate publică nou create
● Lipsa fondurilor pentru asigurarea
(asociaţii de dezvoltare intercomunitară) ;
cofinantarii proiectelor de mediu;
● Dezinteresul unor membrii din comunitatile
● Programe de formare profesionala in
locale privind politicile de protejare si
domeniul protectiei mediului inconjurator;
conservare a mediului inconjurator;
POPULATIE
(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire –
cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului)

PUNCTE TARI
● Numar relativ mare de locuitori in teritoriu;

PUNCTE SLABE
● Imbatranirea satelor din comuna ;

● Distribuirea echilibrata a populatiei in ● Acces dificil al populatiei la serviciile de
comuna
baza ;
● Existenta unui segment important al ● Ponderea scăzută a tinerilor în functii
ponderii de varsata al tinerilor in cadrul de conducere ale activitatilor sociopopulatiei totale;
economice din teritoriu;
● Pastrarea traditiilor si valorilor satului in ● Tinerii nu mai sunt interesati de valorile
randul comunitatilor locale;
satului romanesc;
● Disponibilitatea forţei de muncă rurale ;

● Nivelul scăzut
competenţe ;

de

cunoştinţe

şi

● Creşterea numărului de absolvenţi de şcoli ● Cei mai mulţi absolvenţi de învăţământ
şi universităţi, în domeniul agricol ;
agricol nu doresc să lucreze în
agricultură ;
● Existenta unor activitati economice diverse ● Nivelul scăzut al productivităţii muncii in
in zonele rurale;
mediul rural;
● Abilităţi în fabricarea de produse de ●. Prezenţa redusă a femeilor la locul de
artizanat tradiţionale ;
muncă ;
● Existenta mestesugurilor traditionale si ● Forţă de muncă scăzuta, implicata în
artizanale in comunitatile locale;
activităţi non-agricole.
● In teritoriu exista o mentalitate de tip
traditional si crestin, s-au pastrat in buna
masura traditiile si obiceiurile stravechi,
mestesugurile si credinta ortodoxa ;

● Constatam o reticenta a cetatenilor in a
se implica in activitatile vietii comunitare,
o rezerva fata de asocieri, venita probabil
din faptul ca sentimentul a fost distrus de
mentalitatea fostelor C. A. P.-uri;
● Existenta in zona a unor persoane care au ● Climatul economic instabil si accesul
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avut succes in afaceri poate
exemplara si pentru ceilalti cetateni ;

deveni limitat la informatie, legat de posibilitatea
accesarii de consultanta si credite pentru
inceperea unei activitati lucrative pe cont
propriu face ca multi dintre cetatenii din
teritoriu sa ezite in a demara o afacere
familiala ;
● Cetatenii din teritoriu manifesta o buna ● Somajul are o tendinta ingrijoratoare, in
mobilitate si adaptabilitate pe piata muncii,
special in randul tinerilor,
● Existenţa unor ONG-uri bine dezvoltate la ● Serviciile private de consultanta nu sunt
nivel de judet ;
gratuite ;
● Existenţa unor specialişti în domenii variate ● Mentalitatea populaţiei faţă de
de activitate;
schimbare în general şi reconversie
profesională în special este rigida si
conservatoare ;
● Existenta unor servicii de consultanta ● Lipsa de profesionalism a unor firme
pentru populatia rurala;
din domeniul consultantei in afaceri;
● Metode inovative pentru pregatirea ● Lipsa resurselor pentru asigurarea
profesionala a comunitatilor locale;
cofinantarii unor programe de formare
profesionala;
OPORTUNITATI

RISCURI

● Programe europene pentru sustinerea ● Depopularea satelor din zonele izolate;
tinerilor angrenati in activitati economice in
mediul rural;
● Diversificarea activităţilor rurale ce pot fi ● Migraţia din zonele rurale a tinerilor
susţinute prin diverse programe de finantare; calificati din mediul rural;
● Existenţa unor programe de asistenţă ● Resurse financiare limitate
socială şi pensii ;
populatiei de varsta a treia;
● Promovarea valorilor satului romanesc;

ale

● Disparitia traditiilor locale;

● Programe de instruirea ce poat ajuta la ● Forţa de muncă excedentară,
îmbunătăţirea abilităţilor tinerilor fermieri;
concentrată pe microferme;
● Reîntinerirea generaţiei de tineri in functiile ● Lipsa increderii in generatia tanara din
de conducere ale exploataţii agricole ;
mediul rural;
● Programe de formare profesionala pentru ● Creştere a costurilor forţei de muncă.
îmbunătăţirea abilităţilor economice ale
antreprenorilor;
● Dezvoltarea in teritoriu a unui Centru de
Resurse activ care sa se ocupe de
reconversia profesionala, de calificarea si
plasarea fortei de munca , de informare si
promovare a initiativelor cetatenilor ;

● Lipsa unor factori de educatie si a
posibilitatilor de angajare in munca, de
divertisment sau de sport in special
pentru tinerii intre 20-30 ani va duce la
alunecarea
acestora
pe
panta
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infractionalitatii ;

● Manifestari legate de drepturile omului, de ● Lipsurile financiare si necunoasterea
viata de familie, legate de drepturile femeilor legislatiei familiei sunt cauza multor
si ale copiilor ;
abuzuri in familiile in special defavorizate,
abandonuri de copii ;
● Schimbarea mentalităţii şi creşterea ● Lipsa resurselor salariale pentru forta
competenţei
formarii
profesionale
a de munca , provoacă migraţia ;
populaţiei rurale;
● Abordări-pilot prin intermediul serviciilor de ● Lipsa de acreditare a consultanţilor, în
consultanţă pentru populatie;
conformitate cu legislaţia naţională;
● Iniţierea de programe specifice cu finanţare ● Populaţia reticenţa de a participa la
externă a populatiei;
cursuri de formare.

ACTIVITATI ECONOMICE
(primar – secundar terţiar – servicii – turism)

primar – secundar terţiar – servicii
PUNCTE TARI
● Potenţial agricol semnificativ, peste 80% din
teritoriu;

PUNCTE SLABE
● Productivitatea agricolă este sub
potenţialul sau;

● Zonele de câmpie şi în zonele cu pante line ● O parte importantă din suprafaţa
permit practicarea agriculturii şi diversificarea agricolă utilizată este folosita pentru
culturilor;
fermele de subzistenţă neperformante ;
● Nivel înalt biodiversităţii asociate cu terenuri ● Terenuri agricole cu o productivitate
agricole, inclusiv suprafeţele mari de pajişti cu scăzută din cauza condiţiilor nefavorabile
valoare naturală ridicată;
naturale;
● Consum redus de substante chimice în ●
Practicile
agricole
tradiţionale,
agricultură ;
importante
pentru
conservarea
biodiversităţii necesită o cantitate mare
de muncă fizică şi nu garantează
viabilitatea economică a exploataţiei ;
● Existenţa unei reţele de marketing pentru ● Costuri ridicate a produselor
fermele mari ;
utilajelor agricole si industriale;
● Dezvoltarea lanţurilor de supermarketuri ;

si

● Reţele de comercializare nu sunt încă
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dezvoltate pentru fermele mici ;
● Existenţa unor procesoare
(Vinificaţie, morărit şi panificaţie),

competitive ● Lipsa promovarii marcilor traditionale
inregistrate;

● Existenţa unei game largi de produse ● Existenţa unui număr mare de
tradiţionale ;
întreprinderi mici, cu o competitivitate şi
performanţă scăzută în conformitate cu
normele UE. ;
● Potential de energie din surse regenerabile ● Segmentul de ferme comerciale de
din agricultură ;
dimensiuni medii este sub potenţial ;
● Existenta bazinului agricol;

● Diversificarea slabă a culturilor;

● Tradiţii locale în creşterea animalelor, în
special a vitelor si oilor;
● Existenţa societăţilor comerciale şi persoane
fizice autorizate cu domeniu de activitate
divers;
● Existenta pietei de desfacere reprezentata
prin orasele si targurile din apropiere ;

● Nivelul de calitate privind normele UE ;

● Industria extractiva dezvoltata;

● Zone in declin economic;

● Slaba dotare cu echipamente tehnice;

● Infrastructura agricola inadecvată,
inclusiv a structurilor de irigare, care sunt
distruse sau ineficiente ;

● Existenta unor comune cu o activitate ● Migratia fortei de
industriala productiva, diversificata;
comunitatile dezvoltate;
● Experienta profesionala in management a
unor cetateni din teritoriu ;
● Primaria
sustine si incurajeaza noii
investitori care doresc sa dezvolte o activitate
economica in mediul rural ;
OPORTUNITATI

munca

catre

● Lipsa unui centru de formare
profesionala adaptat cerintelor pietii ;
● Resurse financiare insuficiente,
investiţii autohtone şi străine aproape
inexistente cu exceptia catorva comune ;
RISCURI

● Disponibilitate de piaţă, expansiune, atât ● Incapacitatea de a acoperi pieţele de
interna cât şi europeana ;
desfacere care lipsesc ;
● Oportunităţi de a introduce sectorul agricol ● Capacitate redusă de absorbţie a
neperformant intr-un
potenţial real, prin fondurilor UE ;
modernizare şi restructurare;
● Potenţialul de a sprijini sistemelor agricole cu ● Neutilizarea suprafetelor de păşune in
valoare naturală ridicată;
concordanta cu standardele de sănătate
animală impuse de către UE ;
● Creşterea gradului de conştientizare privind ● Creşterea tendinţei de abandonare a
conceptul de mare valoare naturală şi activităţilor agricole ;
importanţa acesteia ;
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● Creşterea continuă a investiţiilor străine ● Sfârşitul perioadei de tranziţie pentru
directe în urma aderării la UE;
conformitatea cu standardele europene;
● Accelerarea procesului de restructurare (în ● Continuarea nevoie de modernizare şi
sectoarele lapte, carne, ouă) ;
restructurare ;
● Creşterea cererii de produse de calitate ● Incapacitatea de a îmbunătăţi calitatea
tradiţionale şi cele organice ;
materiilor prime;
● Prioritate a UE pentru utilizarea de energii ● Concurenţa externa
regenerabile;
produselor organice);

(inclusiv

a

● Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a ● Schimbările climatice
infrastructurii hidraulice pentru irigaţii, prin naturale ;
lucrari de reabilitare ;

si dezastre

● Reconversia unor capacităţi economice ●Creşterea preţurilor la energie şi
aflate în conservare în capacităţi cu profil nou eficienţa scăzută a infrastructurii de
de productie ;
irigare contribuie la creşterea costurilor ;
● Existenta multor gospodarii traditionale ● Ruralizarea excesiva exprimata prin
pastrate de-a lungul timpului pot deveni o reducerea
surselor
de
venit
la
marca locala ;
exploatarea
unei
gospodarii
de
subzistenta ;
● Dezvoltarea de relaţii de parteneriat ● Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la
economic şi administrativ cu unităţi teritoriale cerinţele pieţei care determină decalaje
(similare sau asemănătoare) din ţară şi economice mari, greu de recuperat ;
străinătate ;
● Incurajarea liberei initiative in domeniul IMM ● Creşterea ponderii muncii la negru, cu
si al agroturismului prin mijloace concrete ;
efecte negative asupra pieţei muncii şi
economiei rurale datorită fiscalităţii
ridicate ;
● Programe care sa vizeze atragerea de ● Migratia fortei de munca spre zone mai
investitori interesati sa dezvolte in zona bine dezvoltate economic ;
activitati lucrative industriale sau turistice ;
● Program de investitii pentru infiintarea unor ● Lipsa fondurilor pentru investitii;
centre de prelucrare a produselor agricole;
TURISM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● Obiective turistice recunoscute la nivel ●
Starea
necorespunzatoare
national;
infrastructurii rutiere;

a

● Zone recunoscute prin prisma potentialului ● Grad scazut
natural si etnografic deosebit;
infrastructurii;

a

● Existenta patrimoniului cultural si ecleziastic;

de

modernizare

● Degradarea patrimoniului cultural si
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● Diversitatea preparatelor traditionale;

ecleziastic;
● Promovare scazuta a comunei

● Evenimente locale de promovare;

● Insuficienta valorificare a
etnografice, folclorice;

● Pastrarea caselor traditionale specifice;

● Traditii si mestesuguri pe cale de
disparitie in mediul rural;

● Trend ascendent al dezvoltarii comunei;

● Lipsa personalului calificat in servicii;

● Programe de formare
domeniul turismului;

profesionala

● Marca inregistrata-Rosu de Blajani

zonelor

in ● Lipsa personalului calificat pentru
gestionarea rezervatiilor naturale;
● Promovare si valorificare , scazuta

OPORTUNITATI

RISCURI

● Programe de reabilitare si conservare a ● Lipsa fondurilor pentru reabilitarea si
patrimoniului cultural si istoric;
conservarea patrimoniului cultural;
● Elaborarea Strategiei de Turism a judetului ● Calitatea Strategiei de Turism a
Buzau
judetului Buzau;
● Instruirea personalului in
ecoturismului si turismului rural;

domeniul ● Imbătrânirea populaţiei rurale din
zonele cu potential turistic ridicat;

● Promovarea marcilor traditionale locale;

● Puterea de cumpărare relativ scăzută
pentru următorii câţiva ani;
● Amenajarea Raului Cilnau;
● Solul este pretabil alunecarilor de teren
si formarii torentilor in vaile apalor;
● Revigorarea mestesugurilor traditionale: ● Reducerea accesului pe piaţă pentru
ceramica, tesaturi, sculptura in lemn;
produsele meşteşugăreşti;
● Accesarea fondurilor europene

●
Imposibilitatea
de
cofinantarea proiectelor;

a

asigura

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA
(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională)

activităţi asociative – ONG – organizare instituţională
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● Asociaţii de utilitate publică nou create ● Resurse limitate pentru asigurarea
(asociaţii de dezvoltare intercomunitară) ;
cofinantarii proiectelor de investitii;
● Existenţa structurilor comunitare (asociaţii, ● Slaba implicare a sectorului asociativ in
ONG-uri, etc), care să conducă la proiecte de atragerea de fonduri europene;
dezvoltare locală ;
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●Existente strategiilor de dezvoltare locală ;

● Calitatea indoielnica a Strategiilor de
Dezvoltare Locala, luate individual;

● Organizarea de cursuri de instruire pentru ● Lipsa resurselor financiare;
reprezentanţii teritoriilor - potenţiale GAL-uri în
punerea în aplicare a axei LEADER;
● Pregatirea unor parteneriate active in ● Lipsa unui cadru legislativ care sa
dezvoltarea locala;
gestioneze
si
sa
responsabilizeze
parteneriatul public-privat;
● Membrii parteneriatelor dezvolta proiecte ● Neincrederea in succesul incheierii
viabile in comunitatile locale ;
unuor parteneriate viabile;
● Existenta parteneriatului public- privat;

● Cofinanţarea limitată a proiectului;

● Existenta Agentilor de Dezvoltare Locala in ● Administratia publica locale nu isi
teritoriu;
permite angajarea unui agent de
dezvoltare locala;
OPORTUNITATI

RISCURI

● Programe europene care sprijina asocierea ; ● Lipsa resurselor financiare
asigurarea cofinantarii proiectelor;

pentru

● Sprijin financiar pentru punerea în aplicare ● Plata intarziata de catre autoritatile
de către PNDR a strategiilor de dezvoltare centrale a sumelor rambursate in cadrul
locală.
proiectelor;
● Programul
locale;

Leader

● Cadru legislativ
institutionala;

pentru

comunitatile ● Implementarea cu întârziere a axei
LEADER, la nivel naţional.

pentru

organizarea ● Dese modificarei ale cadrului legislativ
privind organizarea institutionala;

PARTEA A IV-A: PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE LOCALA
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PARTEA A IV-A: PRIORITĂŢI
Plecând de la analiza diagnostic şi în concordanţă cu Programul Naţional
Strategic de Dezvoltare Rurală, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Zarnesti este
centrată pe trei aspecte cheie:
1. Valorificarea potenţialului natural, cultural şi al aşezării geografice a teritoriului, în
scopul susţinerii dezvoltării economiei;
2. Facilitarea transformării şi modernizării fermelor de semi-subzistenţă pentru a le
face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu;
3. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din
domeniul agricol către sectoare economice non-agricole.
Susţinerea celor trei priorităţi necesită o abordare complexă care să asigure
complementaritatea şi coerenţa între Axele 1, 2 şi 3 din PNDR, precum şi cu alte
programe judeţene, naţionale sau europene.
De altfel, prin întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Buzau,
s-a asigurat o complementaritate şi coerenţă cu Programul Operaţional Multianual al
Judeţului Buzau, pentru perioada de programare 2014-2020, care are ca axe prioritare
tematice: îmbunătăţirea infrastructurii publice locale, consolidarea mediului de afaceri
local, dezvoltarea potentialului endogen local şi dezvoltarea rurală durabilă.

Argumentele pentru cele trei priorităţi:
1.

Comuna Zarnesti se remarcă printr-o buna concentrare a patrimoniului
cultural. Iată şi câteva date care susţin această afirmaţie: monumente istorice,
arhitectura ţărănească, apreciată de etnografi. Dacă mai adăugăm la acest
patrimoniu cultural, pe cel natural si biodiversitatea, putem să apreciem că
aceasta comuna are un potenţial deosebit de mare în ceea ce priveşte
dezvoltarea socio-economica, iar includerea acestei priorităţi în strategia de
dezvoltare ar putea oferi cadrul principal de creştere economică a comunei. Fiind
o zona de “tranzit” intre comunele de pe Valea Cilnaului, poate lua o dezvoltare
de amploare in teritoriu. Promovarea si dezvoltarea socio-economica va fi
susţinută pe trei direcţii de dezvoltare:
(a) amenajarea, şi includerea obiectivelor de patrimoniu natural

într-un circuit

turistic;
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(b) promovarea zonei şi sprijinirea eforturilor de atragere a investitorilor privati;
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(c) revigorarea meşteşugurilor locale, ca element de turism cultural/educaţional.
2.

Relieful comunei din zona de deal a vaii calnaului este prielnic plantatiilor
viticole si pomicole. Aproape 30% din suprafaţa teritoriului este ocupată de acesta.
Zona de ses, cu peste 70% din teritoriu,contribuie si ea, puternic la sustinerea
populatiei. Insa, activitatile agricole sunt ineficiente si cu o productivitate redusa,
datorita slabei forme de organizare asociativa, majoritatea suprafetelor agricole
aflate in proprietate private fiind mici. Agricultura, viticultura si pomicultura sunt
resurse importante pentru populaţie şi pentru economia locală, însă practicarea lor
se face cu o productivitate foarte scăzută. Majoritatea fermelor se încadrează la
categoriile sub şi semi-subzistenţă, peste 90% dintre exploataţiile agricole având
suprafeţe sub 5 ha.
Dezvoltarea agriculturii din teritoriu se poate face prin valoarea adăugată a
produselor agricole şi viticole locale, dar si prin infiintarea de noi ferme mixte, prin
atragerea si instalarea tinerilor in teritoriu. Chiar dacă o fermă rămâne la o
exploataţie mică, va putea câştiga din procesarea materiei prime şi vânzarea
produselor obţinute sub marca de tradiţional. Pentru a aborda cea de-a doua
prioritate, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Zarnesti, se va concentra pe
creşterea gradului de valorificare a produselor agricole, viticole si pomicole locale,
prin dezvoltarea de ferme pilot/inovatoare care să demonstreze eficientizarea
microfermelor, încurajarea activităţilor de procesare tradiţională a produselor
agricole şi viticole, îmbunătăţirea capacităţii de marketing şi comercializare a
produselor locale,dar sip e instalarea tinerilor fermieri in teritoriu.
2. Cea de-a treia prioritate este impusă de numărul relative mic al societăţilor
private şi al persoanelor salariate. Cu 116 firme, 90,5% fiind microîntreprinderi,
comuna se situează sub media judeţului Buzau (271 firme/10.000 locuitori).
Sectoarele economice cele mai dezvoltate sunt: comerţul – cu o pondere de
72,3% şi agricultura– cu o pondere de 22%. Sectorul industrial, de prelucrare,
are o pondere de 5,7% din totalul firmelor din teritoriu. Situaţia salariaţilor este
de-a dreptul îngrijorătoare, fiind în scădere al celor care lucrează în oraşul
Buzau.

PARTEA A IV-A: PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE LOCALA
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Prin această prioritate, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului urmăreşte
dezvoltarea economiei din sectoarele non-agricole prin încurajarea antreprenoriatului şi
atragerii de capital investiţional în zonă. Dezvoltarea economică a teritoriului este
susţinută astfel de trei piloni: economic,

agricultură şi sector non-agricol.Prin

echilibrarea celor trei priorităţi, ţintim astfel abordarea unei probleme importante pentru
aceasta comuna şi anume tendinţa de îmbătrânire şi depopulare, specifică zonelor
rurale, predominant agrare. IMM-urile şi investiţiile străine oferă tinerilor şansa ocupării
şi dezvoltării profesionale, atât ca antreprenori, cât şi ca angajaţi. Serviciile şi produse
locale, pot contribui substantial la dezvoltarea economiei teritoriului.

PARTEA A V-A: PRIORITĂŢI FINANTATE PRIN PNDR
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Totuşi, investiţiile publice realizate nu acoperă necesităţile comunităţii, fiind necesare cu
prioritate realizarea următoarelor obiective:
•

Realizarea sistemului de alimentare cu apă în toate satele comunei;

•

Extinderea iluminatului public

•
pluviale.
•

Realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate şi
Reabilitarea infrastructurii rutiere;

oportunităţi: comuna este eligibilă pentru accesarea finanţărilor disponibile
în cadrul PNDR, respectiv,
măsurile:
•

111 „ Formarea profesională, informare şi difuzarea de cunoştinţe”

•

143 „ Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”

•

114 “ Utilizarea serviciilor de consiliere”

•

112 “ Instalarea tinerilor fermieri”

•

141 “ Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

•

121 “ Modernizarea exploataţiilor agricole”

•
125 “ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii”
•

123 “ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

•

142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”

•

122 “Îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor”

•

123 “ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

•

312 “ Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

•

313 “ Încurajarea activităţilor turistice”

•

214 “ Plăţi de agro-mediu”

•
322 “ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare o moştenirii rurale”
•

313 “ Încurajarea activităţilor turistice”

•

421 “ Implementarea proiectelor de cooperare”

•

431-1 “ Construcţie parteneriate public private”

•
431-2 “ Funcţionarea Grupurilor de Acţiune, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului”;
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VI. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII COMUNEI ZARNESTI
1. Infrastructură tehnico – edilitară si sociala

OBIECTIVE STRATEGICE
❖

Înfiinţarea/reabilitarea,

dezvoltarea

/extinderea

şi

modernizarea

infrastructurii tehnico – edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii
comune conform standardelor europene;
❖

Înfiinţarea

infrastructurii

/

reabilitarea,

dezvoltarea

/

extinderea

şi

modernizarea

socio – sanitare la nivelul întregii comune conform standardelor

europene;
❖

Înfiinţarea

/

reabilitarea,

dezvoltarea

/

extinderea

şi

modernizarea

infrastructurii cultural – educative la nivelul întregii comune conform standardelor
europene;
❖

Înfiinţarea

/

reabilitarea,

dezvoltarea

/

extinderea

şi

modernizarea

infrastructurii sportive şi de agrement conform standardelor europene;
❖

Dezvoltarea activităţilor / serviciilor aferente activităţilor tehnico-edilitare şi

sociale la nivelul întregii comune conform standardelor europene;
❖

Informarea şi publicitatea pentru promovarea oportunităţilor zonei ;

❖

Crearea unei infrastructuri integrate pentru situaţii de urgenţă;

2. Activităţi economice locale

OBIECTIVE STRATEGICE
❖

Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agricole în vederea aplicării unor

tehnologii performante care să conducă la realizarea de produse şi culturi specifice
zonei, capabile să reziste concurenţei pe piaţa europeană.
❖

Sprijinirea creării de IMM-uri şi dezvoltarea de mici unităţi economice

nepoluante, diversificarea activităţilor de colectare, prelucrare, producţie şi desfacere
a materiilor prime şi a produselor locale
❖

Revigorarea unor activităţi economice şi meşteşugăreşti în cadrul unor

unităţi de prelucrare şi producţie nepoluante
❖

Înfiinţarea şi dezvoltarea de unităţi şi complexe comerciale şi de prestări

servicii.
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VI. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII COMUNEI ZARNESTI
3. RESURSE SOCIO – UMANE

O B I E C TI V E S T R AT E G I C E
❖

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa social-economică a comunei prin

crearea de

programe de calificare/recalificare care să conducă la o absorbţie a

tinerilor pe piaţa muncii şi să răspundă oportunităţilor de dezvoltare locală
❖

Dezvoltarea de activităţi formative (educaţionale, culturale, sanitare,

sociale) pentru asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare locală
❖

Creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii prin

dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu ONG-uri de tineret din ţară
şi din străinătate, active în domenii ca: social, cultural, sportive, protecţia mediului,
educaţie civică, turism etc.
❖

Servicii sociale pentru grupurile ţintă bazate pe analizarea şi identificarea

corectă a nevoilor specifice (persoane varstnice, familii tinere, copii aflaţi in
dificultate, femei victime ale violentei domestice)
❖

Valorificarea tradiţiilor

şi

obiceiurilor locale

(permanentizarea unor

sărbători şi evenimente din cadrul comunităţii şi transmiterea valorilor locale).

4. Mediu şi resurse naturale

O B I E C TI V E S TR AT E G I C E
❖

Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului (exploatarea raţională a masei

lemnoase, împădurirea terenurilor degradabile etc.)
❖

Gestionarea durabilă a resurselor naturale (extracţia pietrei, regularizarea

pâraielor precum şi a torenţilor pentru protecţie, irigaţie, etc..
❖

Valorificarea resurselor locale (deşeuri, raze solare, vânt etc.) pentru

producerea de energie alternativă (biogaz, energie solară, energie eoliană etc.)
❖

Managementul

integrat al deşeurilor (sistem de colectare, sortare şi

depozitare selectivă si ecologica a deşeurilor etc.)
❖

Campanii de informare şi educare a cetăţenilor în vederea depozitării

deşeurilor menajere şi protecţiei mediului
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I
1. infrastructura tehnico – edilitară si sociala

Obiectivul strategic:

ÎNFIINŢAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA /

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO – EDILITARE ŞI
A REŢELELOR DE UTILITĂŢI PUBLICE LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE
CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Programe şi proiecte prioritare
➢

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toate satele comunei

➢

Înfiinţarea reţelei de canalizare pentru toate satele comunei

➢

Realizare staţie de epurare şi tratarea apelor uzate

➢

Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti

➢

Construirea/reabilitarea de poduri, podeţe şi punţi pietonale pe drumurile

de legătură dintre satele comunei
➢

Marcaje şi indicatoare rutiere corespunzătoare

➢

Amenajarea de parcări auto şi de trotuare în centrul civic al comunei

➢

Extinderea/Reabilitarea reţelei de joasă tensiune şi a iluminatului public

➢

Amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere şi dotarea

acestora cu conteinere/tomberoane ecologice
➢

Crearea de locuri de joacă pentru copii

➢

Constructia/Extinderea si Dotarea şi amenajarea spaţiilor publice

➢

Modernizarea corespunzătoare a unui spaţiu pentru piaţă/târg

➢

Constructia/Extinderea/Reabilitarea si dotarea sediului primariei

➢

Infiintare si dotare centru de asistenta scolar de tip AFTER SCHOLL

➢

Infiintare si dotare centru de zi

Obiectivul strategic:

ÎNFIINŢAREA

/

REABILITAREA,

DEZVOLTAREA

/

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIO – SANITARE LA NIVELUL
ÎNTREGII COMUNE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I
Programe şi proiecte prioritare
Construcţia/modernizarea, dispensare umane şi realizarea de puncte

➢

sanitare/de prim ajutor în toate satele comunei;
➢

Modernizare/reabilitare dispensare umane existente;

➢

Înfiinţare cabinet stomatologic;

➢

Înfiinţarea unui centru de zi la nivel de comună pentru copii care provin

din familii cu posibilităţi materiale reduse;
➢

Farmacie umană/punct farmaceutic;

➢

Farmacie veterinară/punct farmaceutic;

Obiectivul
DEZVOLTAREA
CULTURAL

–

/

strategic:

EXTINDEREA

EDUCATIVE

LA

ŞI

ÎNFIINŢAREA

/

MODERNIZAREA

NIVELUL

ÎNTREGII

REABILITAREA,
INFRASTRUCTURII

COMUNE

CONFORM

STANDARDELOR EUROPENE

Programe şi proiecte prioritare
➢

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a localurilor

şcolilor şi grădiniţelor
➢

Reabilitarea

căminelor

culturale,

dotarea

corespunzătoare

pentru

desfăşurarea diverselor evenimente ale comunităţii
➢

Înfiinţarea „Clubului tineretului”

➢

Înfiinţarea „Clubului pensionarilor”

➢

Reabilitarea bisericilor (izolaţie termică, instalaţie de încălzire, instalaţie

de sonorizare)
➢

Reabilitarea monumentelor istorice şi de arhitectură locale

Obiectivul strategic:
EXTINDEREA

ŞI

ÎNFIINŢAREA / REABILITAREA, DEZVOLTAREA /

MODERNIZAREA

INFRASTRUCTURII

SPORTIVE

ŞI

DE

AGREMENT LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE CONFORM STANDARDELOR
EUROPENE
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I
Programe şi proiecte prioritare
➢

Spaţii de agrement

➢

Bază sportivă

➢

Amenajarea şi marcarea unor trasee turistice

Obiectivul strategic:

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR

AFERENTE INFRASTRUCTURII TEHNICO – EDILITARE LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE
CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Programe şi proiecte prioritare
➢
Înfiinţarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, servicii comunitare
de reabilitare si intretinere drumuri, servicii de salubrizare
➢

Înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială

➢

Înfiinţarea serviciului public de transport şcolar

Obiectivul strategic:

INFORMAREA

ŞI

PUBLICITATEA

PENTRU

PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR ZONEI

Programe şi proiecte prioritare
➢

Centru de informare/consultanţă pentru oportunităţile oferite de zonă

➢

Centre de acces internet în toate satele comunei

➢

Actualizarea şi întreţinerea permanentă a paginei web a primăriei

Obiectivul strategic:

CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI INTEGRATE

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Programe şi proiecte prioritare
➢

Asocierea cu comunele de pe valea pârâului Cilnau pentru realizarea unui sistem

integrat pentru situaţii de urgenţă
▪

Procurare autospecială pentru stingerea incendiilor

▪

Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitară

▪

Platforma de aterizare pentru elicopter în caz de urgenţe majore
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I
2. Activităţi economice locale

Obiectivul strategic:

ÎNFIINŢAREA

DE

FERME

ŞI

EXPLOATAŢII

AGRICOLE ÎN VEDEREA APLICĂRII UNOR TEHNOLOGII PERFORMANTE CARE SĂ
CONDUCĂ LA REALIZAREA DE PRODUSE ŞI CULTURI SPECIFICE ZONEI, CAPABILE SĂ
REZISTE CONCURENŢEI PE PIAŢA EUROPEANĂ.

Programe si proiecte prioritare
➢

Înfiinţarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi şi a răchitei

➢

Înfiinţarea de plantaţii intensive de prun autohton, măr şi păr

➢

Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agrozootehnice şi pomicole

➢

Organizarea fermierilor, producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale în

asociaţii care să permită un management mai bun al activităţilor desfăşurate
➢

Constituirea de asociaţii de proprietari de terenuri care să poată achiziţiona şi

utiliza maşini şi utilaje agricole pentru propriile exploataţii agricole
➢

Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de experinţă

pentru fermieri şi pentru specialişti din domeniul agricol, în vederea accesării oportunităţilor de
finanţare (fonduri europene şi / sau guvernamentale etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii
etc.)
➢

Înfiinţarea unui centru pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor

Obiectivul

strategic:

SPRIJINIREA

CREĂRII

DE

IMM-URI

ŞI

DEZVOLTAREA DE MICI UNITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE, DIVERSIFICAREA
ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE, PRELUCRARE, PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A
MATERIILOR PRIME ŞI A PRODUSELOR LOCALE

Programe şi proiecte prioritare
➢

Centru de colectare a laptelui;

➢

Centru de colectare şi valorificare a

mierii de albine, fructelor, fructelor de

pădure, ciupercilor, plantelor medicinale, etc. ;
➢

Uscător de fructe; procesare fructe pentru obţinerea alcoolului;

➢

Înfiinţarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor

europene;
➢

Centru pentru fabricarea de pavele, dale, placi si stalpi gard;

➢

IMM-uri cu specific local: debitare şi prelucrare lemn, gatere, brichetare rumeguş,

colectare si prelucrare produse animaliere, confecţionare tuburi pentru fântâni si podete;
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VI. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII COMUNEI ZARNESTI

Obiectivul strategic:

ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA DE UNITĂŢI ŞI

COMPLEXE COMERCIALE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII

Programe şi proiecte prioritare
➢

Complex de servicii şi mică industrie (reparaţii obiecte de uz casnic, frizerie,

coafură, cismărie, croitorie, tricotaje, confecţionare unelte de uz gospodăresc, fierărie,
tâmplărie, etc.)
➢

Înfiinţarea unui magazin de tip „Economat”

➢

Înfiinţarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor

de strictă necesitate în toate satele comunei

Obiectivul strategic:

ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA DE PENSIUNI

AGROTURISTICE ACREDITATE, CARE SĂ OFERE TURIŞTILOR PROGRAME SPECIFICE
ŞI PACHETE DE SERVICII ADECVATE

Programe şi proiecte prioritare
➢

Înfiinţarea de pensiuni, cabane turistice

➢

Organizarea proprietarilor de pensiuni şi de cabane în asociaţii care să permită

oferirea de programe specifice şi pachete de servicii integrate (trasee turistice, drumeţii, ateliere
meşteşugăreşti specifice, meniuri bazate pe produse naturale şi tradiţionale etc.)
➢

Înfiinţarea şi dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltare

economica si sociala

3. resurse socio – umane

Obiectivul strategic:

MENŢINEREA ŞI INTEGRAREA TINERILOR ÎN

VIAŢA SOCIAL-ECONOMICĂ A COMUNEI PRIN CREAREA DE ŞCOLI PROFESIONALE
(DE ARTE ŞI MESERII), CARE SĂ DISPUNĂ DE ATELIERE ŞI DE PERSONAL CALIFICAT
ADECVAT, CARE SĂ CONDUCĂ LA O ABSORBŢIE A TINERILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI SĂ
RĂSPUNDĂ OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I
Programe şi proiecte prioritare
➢

Oferirea de programe de calificare în meseriile solicitate pe piaţa muncii locale

(meşteşuguri, agroturism, pomicultură, viticultură, apicultură, creşterea animalelor, prelucrarea
lemnului, etc.)
➢

Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi plasare a forţei de muncă

➢

Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesională

➢

Acordare terenuri pentru locuinţe şi gospodării de către autoritatea publică locală

➢

Organizarea de campanii, dezbateri în instituţii de învăţământ şi instituţii publice,

schimburi de experienţă, vizite şi întâlniri de lucru
➢

Înfiinţarea unui centru de resurse

Obiectivul strategic:

DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI FORMATIVE

PENTRU ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Programe şi proiecte prioritare
➢

Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural,

sanitar, social
➢

Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul

managementului de proiecte (iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi evaluare)

Obiectivul strategic:

CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A

TINERILOR ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI
SCHIMBURI

DE

EXPERIENŢĂ

CU

ONG-URI

DE

TINERET

DIN

ŢARĂ

ŞI

DIN

STRĂINĂTATE, ACTIVE ÎN DOMENII CA: SOCIAL, CULTURAL, SPORTIVE, PROTECŢIA
MEDIULUI, EDUCAŢIE CIVICĂ, TURISM ETC.

Programe şi proiecte prioritare
➢

Înfiinţarea unui ONG pentru tineret şi afilierea acestuia la reţele naţionale şi

internaţionale active în domenii ca: social, cultural, sportive, protecţia mediului, educaţie civică,
turism, dezvoltare comunitară
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I

Obiectivul strategic:

SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ

BAZATE PE ANALIZAREA ŞI IDENTIFICAREA CORECTĂ A NEVOILOR SPECIFICE
(PERSOANE VARSTNICE, COPII AFLATI IN DIFICULTATE, FEMEI VICTIME ALE
VIOLENTEI DOMESTICE, COMUNITATEA ROMA)

Programe şi proiecte prioritare
➢

Construirea unor locuinte sociale;

➢

Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, formarea de personal

➢

Fundaţie umanitară pentru ocrotirea persoanelor aflate în dificultate

➢

Programe de educaţie sanitară pe grupuri ţintă

➢

Formare de asistenţi maternali

➢

Înfiinţarea unei cantine sociale

Obiectivul strategic:

VALORIFICAREA

TRADIŢIILOR

ŞI

OBICEIURILOR LOCALE PERMANENTIZAREA UNOR SĂRBĂTORI ŞI EVENIMENTE DIN
CADRUL COMUNITĂŢII ŞI TRANSMITEREA VALORILOR LOCALE

Programe şi proiecte prioritare
➢

Stabilirea

unui

calendar

al

evenimentelor

tradiţionale

locale

şi

popularizarea acestuia
➢

Permanentizarea unor evenimente şi sărbători ale comunităţii (Jocurile

săptămânale de popice, Sărbătoare în sat – în preajma zilei de 29 august, hramurile
bisericilor şi altele)

4. mediu şi resurse naturale
Obiectivul strategic:

PROTEJAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

MEDIULUI

Programe şi proiecte prioritare
➢

Lucrări de amenajare şi ameliorare silvică în zonele cu defrişări de păduri

➢

Înfiinţarea de pepiniere pentru obţinerea puietului necesar împăduririi

➢

Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de

➢

Înfiinţarea unor spaţii special amenajate pentru hrănirea animalelor sălbatice

➢

Programe de exploatare raţională a masei lemnoase

păduri
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VI. PRIORITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI Z A R N E S T I

Obiectivul strategic:

GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR

NATURALE

Programe şi proiecte prioritare
➢

Regularizarea albiilor pâraielor prin construirea de gabioane, amenajare de diguri

şi protecţii de maluri
➢

Amenajare torenţi şi consolidare terenuri degradate

Obiectivul strategic:

VALORIFICAREA

RESURSELOR

LOCALE

PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVĂ

Programe şi proiecte prioritare
➢

Utilizarea deşeurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) în producerea de

energie alternativă
➢

Captarea energiei solare şi eoliene şi distribuţia agentului termic

Obiectivul strategic:

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR

(SISTEM DE COLECTARE, SORTARE ŞI DEPOZITARE SELECTIVĂ SI ECOLOGICA A
DEŞEURILOR ETC.)

Programe şi proiecte prioritare
➢

Creearea de unităţi de colectare, sortare şi depozitare selectivă a deşeurilor în

fiecare sat

Obiectivul strategic:

EDUCAREA

CETĂŢENILOR

ÎN

VEDEREA

DEPOZITĂRII DEŞEURILOR MENAJERE ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI

Programe şi proiecte prioritare
➢

Programe de informare, conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică

➢

Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de

păduri şi terenuri agricole
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VII. SURSE DE FINANŢARE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI , 2014 – 2020
Sursele majore de finanţare pentru implementarea Strategiei sunt constituite din:


Fonduri asigurate de la bugetul local şi judeţean



Fonduri de la bugetul de stat



Fondurile structurale, de coeziune şi agricole ale Uniunii Europene

care se accesează prin Programele Operaţionale (PO)
În continuare, se face o scurtă prezentare a Programelor Operaţionale prin
care se pot accesa o parte dintre fonduri şi prin care se pot finanţa programele şi
proiectele prioritare din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI .

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
AXE PRIORITARE

MĂSURI
1.1 Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman
1.1.1 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe
1.1.2 Instalarea tinerilor fermieri
1.2 Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia
1.2.1 Modernizarea exploataţiilor agricole
1.2.2 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

I.Creşterea competitivităţii
sectoarelor agricol şi forstier

1.2.3 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
1.2.4 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii
1.3 Măsuri de tranziţie pentru România
1.3.1 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
1.3.2 Înfiinţarea grupurilor de producători
1.3.3 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori
2.1 Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole
2.1.1 Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată
2.1.2 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană

I.Îmbunătăţirea mediului şi a
spaţiului rural

2.1.4 Plăţi de Agro-mediu
2.2 Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere
2.2.1 Prima împădurire a terenurilor agricole
3.1 Măsuri privind diversificarea economiei rurale

I.Calitatea vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale

3.1.2 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
3.1.3 Încurajarea activităţilor turistice
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3.2 Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale
3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
4.1 Strategiile de dezvoltare locală
4.1.1 Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
4.1.2 Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural
4.1.3 Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare

I.Implementarea Axei LEADER

4.3.1 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului
4.3.1.1 Construcţie parteneriate public-private
4.3.1.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro

P RO GR AM UL O P ER AŢI O NA L R E GI ON AL
AXE PRIORITARE

1.
Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor – poli urbani de crestere

2.
Imbunatatirea infrastructurii
regionale si locale de transport

3.

Imbunatatirea infrastructurii sociale

4.
Sprijinirea dezvoltarii mediului de
afaceri regional si local

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;
1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul public urban;
1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil;
1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si
imbunatatirea serviciilor sociale;
2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi
urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura.
3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor
de sanatate;
3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale;
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in
situatii de urgenta;
3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare
profesionala continua;
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor;
4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru
noi activitati;
4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

5.

Dezvoltarea durabila si promovarea

5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural;
crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;
5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic;
5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru
cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice.

6.

Asistenta tehnica

6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii
Programului Operational Regional;

turismului
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6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul
Operational Regional;

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publicei şi Locuintelor www.mie.ro
P RO GR AM UL O P ER AŢI O NA L S ECT OR IA L DE M E D IU
AXE PRIORITARE
7.
sistemelor de apă

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE
1.1 Extinderea / modernizarea sistemelor de apă / apă uzată

Extinderea şi modernizarea

8.
Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
istorice contaminate
9.
Reducerea poluării provenite de la
sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai
afectate
10.Implementarea Sistemelor Adecvate de Management
pentru Protecţia Naturii

2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor
şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric
3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi
(hot-spot)
4.1 Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în
vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000
5.1 Protecţia împotriva inundaţiilor

11.Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

5.2 Reducerea eroziunii costiere

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile www.mmediu.ro
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
AXE PRIORITARE

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE
1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

1.
Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere

1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare
profesională
2.1 Tranziţia de la şcoală la locul de muncă;
2.2 Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii

2.
Conectarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii

2.3 Acces şi participare la formarea profesională continuă
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

3.
Creşterea adaptabilităţii forţei de
muncă şi a întreprinderilor

3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru
parteneri sociali şi societatea civilă
5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

5. Promovarea măsurilor active de ocupare

5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
6.1 Dezvoltarea economiei sociale

6. Promovarea incluziunii sociale

6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse www.mmssf.ro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

AXE PRIORITARE

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE
1,1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri;

4.

Un sistem inovativ şi eco-eficient de

producţie

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

5.
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inovare pentru competitivitate

2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetaredezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
;
2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI
2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMMurile).
3.1.Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
3.2.Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice

6.
Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

3.3. Dezvoltarea e-economiei
4.1 Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei
energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic);
4. Creşterea eficienţei energetice şi a
siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii
schimbărilor climatice

4.2.Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru
producerea de energie “verde”
4.3.Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii
siguranţei în aprovizionarea cu energie.

5. Asistenţă Tehnică

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si
controlul POS CCE;
5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului pentru Întreprideri Mici şi Mijlocii, Comerţ Turism şi Profesii Liberale
www.mimmc.ro
PROGRAM UL OPERAŢ ION AL DEZ VOL T AREA CAPAC IT ĂŢ II ADMINIST RAT IVE
AXE PRIORITARE

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE
1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-

1.
Îmbunătăţiri de structură şi proces
ale managementului ciclului de politici publice

administrativ
1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice
1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a

2.
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare

serviciilor
2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative www.mira.gov.ro
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Structura generală a implicării factorilor locali în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locala s-a bazat pe următorii paşi:
➢ informarea factorilor de decizie asupra caracteristicilor, rolurilor, etapelor şi
rezultatelor strategiei integrate a comunei, pornind de la prioritatile stabilite prin
Strategia de Dezvoltare Locala si imbinarea acestora cu principiile abordarii
Programului Leader si a altor Programe Operationale de Dezvoltare;
➢ implicarea factorilor tehnici în procesul de elaborare a strategiei, proces de lucru
efectiv la strategia de dezvoltare a comunei Zarnesti;
➢ implicarea comunităţii prin iniţierea unor chestionare asupra aspectelor
problematice şi a potenţialului distinctiv al comunei;
Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala a parcurs majoritatea
etapelor consacrate:
➢ examinarea situaţiei existente;
➢ analiza datelor;
➢ formularea diagnozei;
➢ formularea viziunii de dezvoltare;
➢ identificarea şi detalierea obiectivelor strategice de dezvoltare;
➢ identificarea programelor şi a proiectelor care decurg din obiectivele de
dezvoltare durabilă a comunei;
În cadrul acestor etape, cele două demersuri, de cercetare şi participativ, s-au
desfăşurat simultan, în procesului de analiza cu elementele care ţin de activitatea
curentă a actorilor locali.
Metodologia consultării partenerilor locali aplicată la nivelul parteneriatului creat a
fost conturată în jurul principiilor participative în dezvoltarea locală, prin implicarea
factorilor interesați în procesele de informare, consultare, participare la luarea deciziilor
și diseminare a rezultatelor obținute.
Consultările au vizat toate etapele majore ale procesului de elaborare a strategiei,
de la stabilirea etapelor, conținutului și calendarului de activități aferent și a factorilor
importanți care să fie implicați, la elaborarea proceselor de comunicare la nivelul
actorilor din teritoriu cu privire la implementarea activităților de pregătie a strategiei.

VIII.Procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala
Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

Acestei etape i s-a adăugat cea de formare a echipei de lucru la nivelul
comunitatii și de trecere la pașii propriu ziși de elaborare a strategiei – culegere și
analiză de date, analiza SWOT și diagnoza, elaborarea direcțiilor principale de
dezvoltare și prioritizarea acestora.
Etapa a treia a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala a constat
într-o discutare detaliată a obiectivelor și măsurilor propuse și de identificare și
înțelegere a mecanismelor necesare implementării lor – mecanismul de implementare a
strategiei,

mecanismul

de

comunicare-informare

cu

beneficiarii,

sistemul

de

monitorizare, evaluare și control, precum și a resurselor existente și a celor necesare
implementării strategiei.
Rezultatele procesului consultativ, au fost făcute publice în urma parcurgerii
fiecărei etape prin diseminarea de informații si organizarea de discuții cu grupuri de
interes reprezentative - oameni de afaceri de la nivelul comunei, minorități, cadre
didactice, publicarea și distribuirea unui număr de broșuri cuprinzând propunerile de
strategie.

Constituirea echipei de lucru
În cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Zarnesti,
s-au constituit două grupuri de lucru cu sarcini precise în elaborarea documentului
strategic:
•

Unul, pentru elaborarea metodologiei de lucru şi conceperea strategiei de
dezvoltare locală constituit din 5 experţi.

•

Unul, pentru procesul de culegere de date necesar în elaborarea analizei
diagnostic format din 6 culegători de date.
Pe tot parcursul procesului de culegere de date, schimbul de informaţii între
membrii celor două grupuri de lucru s-a realizat în cadrul unor şedinţe tematice,
întâlniri de grup şi discuţii.
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Culegerea de date
În procesul de culegere de date, au fost implicaţi 6 culegători de date pentru cele 6 sate
ale comunei Zarnesti. Echipa responsabilă cu elaborarea metodologiei de lucru a
conceput pentru fiecare sat fişe de culegere de date pentru următoarele domenii:
geografie şi patrimoniul de mediu, patrimoniul cultural, agricultură, economie, educaţie,
servicii de sănătate şi medico-sociale, activităţi recreative, administraţie locală, sectorul
asociativ (ONG), bilanţul politicilor de dezvoltare şi protecţia mediului.
Fişele de culegere

de date au fost prezentate şi discutate împreună cu culegătorii de

date din comuna în cadrul unei întâlniri de lucru. În cadrul acestei întâlniri, au fost
discutate următoarele subiecte: prezentarea şi analizarea fişelor de culegere de date,
stabilirea responsabilităţilor culegătorilor de date, termenii de referinţă, modalităţile de
comunicare şi consultare între membrii echipei.
În procesul de culegere de date, au fost folosite următoarele surse de informaţii:
•

Interviuri cu factori de interes din comuna (autorităţi publice, funcţionari
publici, cadre didactice, cadre medicale, cetăţeni, reprezentanţi ai structurilor
asociative (ONG, asociaţii agricole, grupuri de iniţiativă), alţi lideri ai comunităţii
locale.

•

Discuţii cu reprezentantii sectorului privat din comuna. Consultarea acestora
în etapa de culegere de date din teritoriu s-a realizat atât în cadrul unor discuţii
individuale, cât şi cu prilejul întâlnirilor programate.

•

Consultarea

documentelor

strategice

locale,

judeţene

şi

naţionale:

strategiile localităţilor din teritoriu, monografiile locale, hotărârile Consiliului Local,
organigrama Primăriei, registrul agricol, alte documente aflate în arhiva
Primăriei, planuri strategice de dezvoltare durabilă, planuri de dezvoltare locală,
planuri de şcolarizare locale, strategiile judeţene, strategiile naţionale şi PNDR.
•

Consultarea altor surse de informare: sit-ul Primăriei şi ale altor instituţii
publice judeţene şi naţionale, broşuri, publicaţii locale etc.

•

Solicitarea de date statistice centralizate din partea Direcţiei de Statistică
Buzau, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzau,
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Organizarea echipei de lucru
După centralizarea datelor din comuna, echipa responsabilă cu elaborarea
documentului strategic a iniţiat procesul de scriere propriu-zisă a strategiei de
dezvoltare a comunei Zarnesti, capitolul de analiză diagnostic. Informaţiile din teritoriu
au fost corelate şi cu informaţii obţinute fie prin consultarea unor specialişti în domeniu
de

la

nivel

judeţean,

fie

prin

analiza

documentelor

strategice

judeţene

şi

naţionale.Colaborarea dintre actorii sociali, privaţi şi publici din comuna de faţă a
presupus respectarea constantă a principiilor de bună practică ale oricărui parteneriat:
informare, consultare, participare, responsabilitate, profesionalism, respect reciproc şi
respectarea standardelor profesionale şi de etică.
Pe parcursul elaborarii strategiei de dezvoltare locala, pe principiul „combinării
competenţelor” au avut loc 4 întâlniri cu comunitatea locala:
•

O întâlnire iniţială de prezentare a necesitatii strategiei de dezvoltare locala
În cadrul acestei întâlniri, s-a realizat o prezentare a diagnosticului pe teme, a
avut loc un schimb şi aport de idei noi;
Întâlnirea a fost organizată în sala de şedinţe a Consiliului Local Zarnesti.
La această întâlnire, au participat membrii din cele 4 sate ale comunei .

•

O întâlnire de prezentare şi îmbunătăţire a analizei diagnostic, a analizei
SWOT şi stabilirea priorităţilor de dezvoltare a comunei. Întâlnirea ce a avut
loc la Zarnesti.

•

O intalnire de lucru pentru stabilirea masurilor de dezvoltare locala.
Au fost prezentate informaţii

suplimentare pentru completarea

analizei

diagnostic. De asemenea, au fost analizate punctele tari şi punctele slabe ale
comunei şi, în baza acestora, au fost propuse priorităţile de dezvoltare.
•

O întâlnire de validare a strategiei, ce a avut loc la Fundeni.
Cele mai importante puncte ale acestei întâlniri discutate de membrii echipei de
elaborare a strategiei au fost: strategia finala de dezvoltare locala a comunei
Zarnesti,stabilirea

proiectelor ce urmează a fi finanţate prin intermediul

strategiei.
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Trebuie menţionat faptul că metodologia acestor întâlniri a combinat metode
variate, inovatoare şi adaptate specificului participanţilor pentru prezentarea informaţiilor
din comuna (analiza diagnostic) şi analizarea problemelor şi a direcţiilor de dezvoltare:
prezentări, discuţii pe grupuri mici, discuţii în plen, brainstorming, formularea de viziuni
şi scenarii şi cafeneaua publică.
Dintre acestea, cea mai inovatoare este cafeneaua publică, metodă de dialog
activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. Este şi o metodă
foarte bună de consultare şi participare a publicului la luarea deciziilor. Dezbaterea sub
această formă a avut ca temă analiza SWOT a comunei, partenerii la cafenea fiind
aşezaţi la mese de câte 5-6 persoane, la fiecare masă dezbătându-se un aspect al
problemei în discuţie şi, evident, servindu-se cafea şi răcoritoare. Discuţiile moderate de
„gazdele” meselor au fost extrem de constructive şi logice, iar atmosfera creată a avut şi
rolul de a întări relaţiile dintre cei 21 de membrii implicate in elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locala.
Dezvoltarea locală va fi realizată prin eforturile comune ale sectorului public,
sectorului privat şi cel al societăţii civile, organizate sub forma unei bune colaborari la
nivel de teritoriu.Deşi influenţa administraţiei publice centrale asupra dezvoltării locale
este încă semnificativă în România, rolul acesteia se limitează treptat la asigurarea
stabilităţii macroeconomice, reglementarea cadrului legal şi instituţional naţional,
distribuirea veniturilor. Odată cu

descentralizarea

şi

deconcentrarea

serviciilor

publice a sporit influenţa administraţiei publice locale.
Administraţia publică locală (APL) este considerata principalul agent al dezvoltării
locale. Aceasta se compune atât din aleşii locali cât şi din personalul

angajat în

structura executivului. Ambele componente joacă un rol decisiv în asigurarea conducerii
şi finanţării procesului de dezvoltare locală. Cele mai importante

sarcini privind

sprijinirea dezvoltării locale de către administraţia publică locală se referă la:
a) Analiza situaţiei existente.
Administraţia publică locală a realizat o bază de date privind situaţia reală in
ceea ce priveste dezvoltărea comunităţii. Pentru a realiza acest scop, APL a colectat
informaţiie conomice, sociale şi de mediu, care au inclus date referitoare la resursele
locale, potenţialul economic şi uman existent, activităţile economice curente etc.
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Baza de date creată a conturat profilul localităţii. Utilizând efectiv informaţiile
colectate, autorităţile locale cu sprijinul Grupelor de Lucru Consultative si al echipei de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, au evidenţiat punctele tari şi punctele slabe
ale comunităţii, precum şi oportunităţile şi ameninţările / riscurile (influenţa negativă a
factorilor externi) ce pot apărea în procesul de dezvoltare locală . Datele respective
folosite, mai ales, în procesul de planificare strategică participativă şi în

au fost

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei.
b) Managementul procesului.
Dezvoltarea locală este realizată prin conducerea
administraţia

publică

efectivă

de

către

locală. Progresul comunităţii este asigurat de capacitatea

liderilor locali de a adopta cele mai reuşite decizii în funcţie de noile condiţii economice,
sociale şi de mediu. În calitate de conducător, APL trebuie să cunoască foarte bine
resursele umane, intelectuale şi financiare ale comunităţii locale pentru a realiza
obiectivele

propuse. APL elaborează / realizează programele de dezvoltare şi

stabileşte scopuri

şi

obiective pe termen scurt, mediu şi lung pentru îndeplinirea

acestora. Procesul de

conducere

este

foarte

important

în

promovarea

şi

dezvoltarea politicilor şi programelor de dezvoltare locala.
c) Managementul proiectelor.
Este o funcţie importantă a APL, ce ţine de administrarea programelor şi a
politicilor

dezvoltării

locale.

Aceasta

include

conceperea,

implementarea,

monitorizarea şi evaluarea politicilor, programelor şi proiectelor la nivel de comunitate.
O planificare strategică reuşită
suportului financiar

presupune,

în

primul

rând,

în realizarea obiectivelor propuse. Identificarea

asigurarea

proiectelor în

funcţie de priorităţi este o problemă majoră pentru APL. Tocmai de aceea, rolul unui
parteneriat public-privat este semnificativ pentru o dezvoltare socio - economica
coerenta. Administraţia publică locală poate furniza servicii direct sau poate încheia
contracte

cu

sectorul

privat pentru a asigura

furnizarea

acestora. Eforturile

sectorului public nu trebuie să suplinească sectorul privat, acolo unde acest sector
doreşte şi aplică investiţiile necesare.
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Administraţia publică locală va sprijini financiar proiectele de dezvoltare locală
din cadrul Strategiei, din care face parte, aplicate pe teritoriul sau.
Chiar investiţii nesemnificative, făcute de APL, pot semnala unor potenţiali investitori
faptul că autorităţile locale sunt angajate în realizarea unui proiect de dezvoltare locală .
Sectorul privat constituie un alt agent important al procesului de dezvoltare locală a
comunei.
Serviciile pe care le poate oferi sectorul privat sunt :
1. Sursa cea mai importantă de locuri de muncă, precum şi o sursă principală de
investiţii şi de finanţare a proiectelor

de dezvoltare cuprinse in strategia de

dezvoltare.
2. Acordarea de consultanţă agenţilor economici începători în privinţa operării
pe piaţa liberă, îndrumând acest sector în domeniul planificării strategice din cadrul
dezvoltării socio-economice a comunei;
3. Prin intermediul reprezentanţilor
altor firme despre

proiectele ce

se

sectorului privat se pot oferi informaţii

desfăşoara în comunitatile rurale din cadrul

teritoriului, se pot contacta şi implica agenţii economici care pot fi utili în cadrul
procesului de dezvoltare locală.
Societatea civilă
Relaţia dintre autorităţile locale şi cetăţenii pe care acestea îi deservesc
reprezintă

cel mai

important factor în evaluarea dezvoltarii socio - economice

locale. Această relaţie depinde foarte mult de experienţa ambelor părţi şi de dorinţa
lor de colaborare in cadrul comunitatii. Persoanele fizice din comunitatile rurale sunt
acelea care sprijină sau din contră se opun atunci când este vorba de un program
de planificare strategică participativă (PSP). Dialogul începe atunci când ambele
părţi sunt interesate

de soluţionarea

problemelor

existente

şi convinse de

fezabilitatea unor soluţii agreate în comun.
Organizaţiile neguvernamentale (ONG) se caracterizează printr-o mare varietate a
direcţiilor lor de acţiune. ONG-urile joacă un

rol

important

în

identificarea unor

probleme, care pe moment sunt trecute cu vederea de către autorităţile locale.
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Prin utilizarea propriilor resurse

şi capacităţilor organizatorice, acestea

contribuie substanţial la realizarea obiectivelor care ţin şi de dezvoltarea locală.
ONG-urile pot acoperi anumite necesităţi ale comunităţii, oferind servicii de înaltă
calitate şi deseori mai ieftine în comparaţie cu cele ale sectorului public.
Dar, acestea nu pot fi privite nicidecum ca „alternative” ale administraţiei publice
locale. ONG-urile nu vor substitui niciodată administraţia publică locală şi nu vor realiza
sarcinile acesteia, ci doar completează activitatea administrativă şi oferă soluţii
complementare, deschizând calea spre o buna colaborare cu administraţia publică
locală la nivel de comuna.
Principiile care stau la baza strategiei de comunicare sunt:
•

transparența (capacitatea de a furniza informație obiectivă ş i

corectă

referitoare la implementarea strategiei);
•

flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul
intern şi extern);

•

eficiența (utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim);

•

particularitatea (suplimentar faţă de informaţiile cu caracter general, mesajele
pot fi construite în funcţie de specificul fiecărui grup ţintă).

Grupurile ţintă ale mecanismului de comunicare - informare sunt:
•

Potenţialii beneficiari aşa cum sunt ei definiți în fișele de măsuri;

•

Partenerii implicați în elaborarea şi implementarea strategiei (reprezentanți ai
instituţiilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei, reprezentanți ai
partenerilor din sectorul economic şi de afaceri, reprezentanți ai sectorului
societății civile);

•

Publicul general - atât la nivelul teritoriului, cât şi la nivel județean şi regional
(cetăţeni care pot fi afectați pozitiv sau negativ prin implementarea strategiei de
dezvoltare locală).

Mijloacele de comunicare care vor fi utilizate în cadrul mecanismului de comunicare
– informare vor cuprinde cel puțin următoarele, fără însă a se limita doar la acestea,
(astfel, pe măsură ce strategia este implementată, în baza monitorizărilor privind
activitatea de comunicare, personalul APL poate decide adăugarea de noi instrumente
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adecvate situațiilor întâlnite sau reprioritizarea celor menționate):
•

Un site web special dedicat comunei;

•

Conferinţe, seminarii şi workshop-uri;

•

Conferinţe de presă/comunicate de presă;

•

Grupuri de lucru;

•

Caravane în teritoriu;

•

Listă cu întrebări frecvente (FAQs) afişată pe site;

•

Materiale de prezentare tipărite şi audio-video (buletine informative, afișe,
filme documentare, broșuri, fluturaşi, cărți de vizită etc.);

•

Materiale de prezentare electronice;

Multiplicatori ai informaţiilor relevante
Va fi conturată la nivelul comunei o rețea informală de multiplicatori de mesaje
pentru a maximiza impactul diseminării informaţiilor asupra diferitelor grupuri ţintă.
Principalii multiplicatori de informaţii sunt cetatenii implicate in procesul de elaborare a
strategiei la nivelul comunei. Prin intermediul mijloacelor de comunicare proprii, aceștia
vor disemina informațiile primite de la APL către alți membri ai grupurilor țintă.
Activităţi de comunicare - informare
Activităţile de comunicare se vor concentra în două direcţii:
•

Furnizarea de informaţii privind implementarea strategiei;

•

Informări cu privire la performanţele activităţii APL referitoare la implementarea
strategiei.

Crearea şi menţinerea la zi a unui site al APL
Presupune crearea unei „biblioteci” a documentelor şi informaţiilor utilizate de-a
lungul implementării strategiei. Tot prin intermediul site-ului, pot fi puse la dispoziţia
publicurilor ţintă şi rapoarte, sinteze intermediare şi finale asupra rezultatelor
implementării strategiei. Acest instrument va oferi vizibilitate şi către publicurile ţintă
care nu sunt neapărat localizate la nivelul comunitatii.
Pentru crearea site-ului, vor fi elaborate specificații tehnice şi de conținut adecvate,
printre care un minimum va cuprinde:
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•

pagina iniţială – prezentarea generală a comunei (cu inserarea elementelor de
identitate vizuală – logo);

•

componenţa (link către pagina oficială a localităţii aparţinând teritoriului);

•

harta regiunii cu marcarea localităţilor centru de comună/oraş;

•

prezentare APL (organigramă, echipă, contacte);

•

prezentarea echipei implicate in realizarea strategiei;

•

strategia de dezvoltare a comunei (pe capitole), cu posibilitatea adăugării unui
modul dedicat proiectelor gestionate – care să poată realiza rapoarte de căutare;

•

media (încărcare galerie foto/video);

•

link-uri utile (către instituţii relevante, PNDR,POR etc.);

•

finanţatori;

•

parteneri;

•

(resurse utile – cu posibilitatea de încărcare de documente);

•

noutăţi; contact.

Diseminarea rezultatelor implementării strategiei
Va fi realizată atât la nivelul APL, prin instrumentele şi mijloacele menţionate, cât şi
al beneficiarilor programelor de finanţare. Este de aşteptat ca printre clauzele
contractuale să se regăsească şi una referitoare la obligaţiile de promovare a liniilor de
finanţare prin care se implementează proiectele.
Monitorizarea şi evaluarea eficienței mecanismului de comunicare şi
informare
Vor fi realizate rapoarte privind comunicarea – informarea şi rapoarte semestriale
privind acoperirea mass-media.Monitorizarea trebuie înțeleasă ca o urmărire a
progresului unui proiect prin examinarea conformității performanței implementării cu
obiectivele, indicatorii și planificarea acțiunilor din cererea de finanțare și contractul de
finanțare a proiectului.
Monitorizarea internă este o funcție a managementului – managementul corect și
eficient al unui proiect nu poate exista fără o monitorizare judicioasă a timpului și
calendarului de implementare a strategiei, a resurselor alocate, a activității echipei de
management și de implementare aacesteia. Urmărirea constantă asigură și o execuție
clară și rapidă a proiectului.
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Cadrul de monitorizare a strategiei de dezvoltare locala:
Mecanismul intern de urmărire a strategiei are câteva elemente principale: o
persoană/ echipă desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea, un plan
de monitorizare, instrumente de urmărire a principalelor aspecte ale proiectului și de
colectare a datelor, instrumente de raportare și asigurare feedback-ului și sugestiilor de
măsuri corective propuse de monitorizare (raport de monitorizare), un mecanism de
comunicare între echipa de management și implementare pe de o parte și
persoana/echipa care este responsabilă de monitorizare.
Sistemul de monitorizare
Progresul, eficienţa şi eficacitatea Strategiei de Dezvoltare Locala în raport cu
obiectivele stabilite vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat
şi de impact. Indicatorii principali menţionaţi, la care se adaugă şi indicatori financiari,
sunt elaboraţi la nivelul fişelor de proiect în aşa fel încât să fie în concordanţă cu
indicatorii stabiliti şi cu direcţiile strategice prevăzute de aceasta.
Sistemul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice şi a indicatorilor
de monitorizare conform prevederilor din strategie. Adiţional faţă de indicatorii propuşi
pentru fiecare proiect, sistemul de monitorizare şi evaluare va avea în vedere dezvoltarea
de indicatori specifici pentru fiecare fază a implementării strategiei în care este inclus.

Metode utilizate

Etapele procesului de planificare strategică

Ateliere de Lucru

Grupurile de lucru consultative mixte si membrii echipei de planificare
schiţează viitorul dorit de comuna.

Echipa de coordonare si
planificare

Ateliere de lucru
Echipa de coordonare si
planificare

➢ Se analizează şi se dezbat rezultatele muncii grupurilor de lucru
consultative şi, prin integrarea tuturor ideilor, se elaborează
Viziunea de dezvoltare a comunei, pentru orizontul de timp
stabilit, care va fi adoptată de către participanţi prin consens.
În cadrul viziunii se identifică domeniile strategice prioritare de
dezvoltare a comunei.
Obiectivele strategice de dezvoltare locală a comunei
➢ Intâlnirile de lucru ale echipei de planificare se axează pe
determinarea obiectivelor strategice de dezvoltare,corespunzătoare
fiecărui domeniu strategic.
➢ Rezultatele fiecărui grup de lucru consultativ, sunt dezbătute şi
analizate în plen şi, prin consens, sunt adoptate obiectivele finale.
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Ateliere de lucru
Echipa de coordonare si
planificare

Atelier de lucru
Echipa de coordonare si
planificare

Atelier de lucru
Echipa de
coordonare si planificare

Programele şi proiectele de dezvoltare a comunei
➢ Urmând aceeaşi metodologie de lucru facilitat (în grupuri de lucru
consultative), se identifică priorităţile de dezvoltare ale comunei,
rezultând, în cadrul fiecărui obiectiv strategic, idei de programe şi
proiecte
importante,
realiste, fezabile şi
care implică
angajamentul asumat al factorilor de decizie şi al membrilor
comunităţilor din comuna, precum si al parteneriatului – privat.
Structura de sprijin pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea
Strategiei de dezvoltare locală a comunei.
➢ În cadrul
întâlnirii de lucru facilitată, membrii echipei de
coordonare si planificare, ca reprezentanţi ai instituţiilor, sectorului
privat sau ai grupurilor de cetăţeni, îşi negociază rolurile şi
responsabilităţile privind realizarea Strategiei de dezvoltare locală a
comunei, rezultând şi o propunere de creare a unei structuri
locale pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei
de dezvoltare locala integrata a comunei.
Documentul final
➢ Strategia de Dezvoltare Locala va fi redactat şi completat cu tipuri de
indicatori ai implementării Strategiei şi cu posibile surse de
finanţare ale programelor şi proiectelor din cadrul Strategiei de
dezvoltare locală a comunei.
➢ Aprobarea si validarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei
Zarnesti, Judetul Buzau.
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ANEXA G Fisa culegere date

Comuna / Localitatea
Operator
Data completării
CUPRINS
1

Geografie și patrimoniu de mediu

2

Patrimoniu arhitectural și cultural

3

Economie locală

4

Agricultură

5

Servicii şi infrastructură

5.1

>> Educațională

5.2

>> Medico socială

5.3

>> Recreațională

6

Administrație locală

7

Organizații neguvernamentale

8

Politici de dezvoltare

9.1

Protecția mediului

9.2

Protecția mediului

9.3.

Protecția mediului

A. Geografie și patrimoniu de mediu
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COMUNA / LOCALITATEA
Operator
Data Completării
Indicator de urmărit

Descriere

Amplasare:
-referinţe cardinale faţă de oraşele mari sau alte
repere importante din judeţ (centre economice,
culturale, râuri etc.)
- apropierea de vreun drum naţional sau judeţean
(dacă este cazul)
- altitudine
Căi de comunicare
- Drumuri comunale (menţionaţi numărul drumurilor
şi ce comune leagă fiecare)
- Drumuri naţionale care traversează sau sunt în
apropierea zonei dumneavoastră şi distanţa de la
centrul comunei până la drumurile naţionale
respective
- Drumuri judeţene care traversează sau sunt în
apropierea comunei dumneavoastră şi distanţa
dintre centrul comunei şi drumurile judeţene
respective
- Căi feroviare - staţii sau halte
Suprafaţa totală a comunei: Menţionaţi: suprafaţa
luciului de apă, suprafaţă fond forestier, suprafaţa
teren arabil
Relief - formă/forme de relief prezente în comună
Climă predominantă. Temperaturile medii în luna
ianuarie şi august. Precipitații? Cantităţi /lună
Tipuri de sol. Este elaborată şi/sau disponibilă la
nivelul Primăriei monografia pedologica a localității
elaborată de OSPA județean? Dacă da, precizaţi şi
anul
Resurse naturale (din sol, apă, aer etc.) existente
pe perimetrul comunei
Resurse energetice: petrol, gaze naturale, cărbuni
etc.
Vegetaţie: tipuri de vegetație, vegetație
predominantă
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Fauna existentă în comună. Daţi exemple de specii
rare care se găsesc în comuna dvs.
Flora existentă în comună. Daţi exemple de specii
rare care se găsesc în comuna dvs.
Monumente ale naturii (arii naturale cu valoare
peisagistică, arbori seculari, cascade sau alte
manifestări ale naturii, cu caracter de unicitate, care
au sau pot avea valoare de patrimoniu natural)1
Piscicolă
Ce râuri traversează comunitatea
Lacuri aflate pe teritoriul comunei
Peşteri
Rezervaţii. Arii naturale protejate.
Zonele aflate în Reţeaua Natura 2000. Denumire
şi suprafața
Denumirea locaţie/localităţii unde există situri de
importanţă comunitară2 potrivit Ordinului
1964/13 dec. 2007 privind instituirea de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară
Atracţii turistice recunoscute sau zone cu potenţial
turistic
Existenţa gospodăriilor care practică agroturismul.
Număr gospodării şi număr estimativ de clienți pe an
[1] În măsura în care este posibil, vor fi ataşate fotografii
[2] Situri de importanţă comunitară reprezintă acele arii care, în regiunile biogeografice în care există,
contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor
naturale din anexa 2 a O.U.G. nr. 57/2007, sau a speciilor de interes comunitar din anexa 3 a O.U.G.
nr. 57/2007 şi care pot contribui astfel, semnificativ, la coerenta rețelei ''NATURA 2000'' şi/sau
contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunile biogeografice respective.

A. Patrimoniu arhitectural și cultural
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COMUNA / LOCALITATEA
Operator
Data Completării
Nominalizaţi monumente de arhitectură din comună şi anume cetăţi, castele, conace, biserici,
mănăstiri, case memoriale, castre (roman, dacic) şi altele. Indicaţi în ce localitate sunt situate
acestea şi oferiţi câteva detalii cu privire la perioada construcţiei, valoarea istorică şi arhitecturală,
elemente de unicitate şi identitate. În acest sens, completaţi tabelul de mai jos. Adăugaţi linii, dacă
este necesar.

Monument

Sat

Descriere

Care sunt ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale specifice comunei? (ex. olărit, cioplitură în piatră,
ţesut etc.). Care este situaţia acestora în prezent (câți meşteri lucrează, care este volumul
comenzilor, cum se promovează şi unde sunt localizaţi clienţii)? În acest sens, completaţi tabelul de
mai jos. Adăugaţi linii, dacă este necesar.

Meşteşug

Sat

Situaţia Prezentă

Care sunt obiceiurile şi tradiţiile locale, religioase şi nereligioase? (de exemplu obiceiuri legate de
Paşti şi de Crăciun, ziua recoltei, ziua comunei etc.). Faceţi o scurtă descriere a acestora (în ce constă
obiceiul respectiv, cine îl practică etc.).

Obicei/tradiţie

Sat

Descriere

C. Economie
COMUNA /
LOCALITATEA
Operator
Data Completării
Cei mai
importanți 10
agenți
economici din
zonă

Tip
(AF/PFA/
SRL/SA/
Coop)

Domenii
de
activitat
e

Număr de
angajați

Cifră de
Afaceri
2008

Principalele
produse
comercializate

Principalele locuri
de comercializare
/distribuție

D.Agricultură
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COMUNA / LOCALITATEA

Operator
Data Completării
1. Situația terenurilor din comună la finele anului 2009
Tip teren

Zona de relief

Suprafața

Teren arabil
Teren productiv
Teren neproductiv
Păşune
Viţă de vie
Livezi
Teren necultivat
Drumuri
Curți construcții
Fânețe

Exploatațiile agricole

Nr. de exploatații
de acest tip

COMUNA / LOCALITATEA

Operator
Data Completării
Tip cultură

Ha cultivate 2009

Tone producție 2009

Grâu comun şi spelt
Secară
Orz
Ovăz
Porumb boabe
Alte cereale
Mazăre, fasole de câmp şi lupini dulci
Linte, năut şi măzăriche
Alte culturi proteice recoltate uscate
Cartofi
Sfeclă de zahăr
Rădăcini furajere şi napi
Tutun
Hamei
Legume proaspete, pepeni, căpşuni –
câmp

Strategia de Dezvoltare Locala Comuna Zarnesti Judetul Buzau 2014-2020

Legume proaspete, pepeni, căpşune –
spaţii protejate
Ciuperci
Plante furajere – pajişti temporare
Plante furajere – alte furajere verzi –
porumb verde
Plante furajere – alte furajere verzi –
leguminoase
Rapiţă
Floarea soarelui
Soia
In pentru ulei
In
Cânepă
Alte culturi textile
Zarzavat de grădină
Fâneţe permanente şi păşuni
Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi
Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi –
nuci
Viţă de vie – soiuri nobile pentru vin
Viţă de vie – alte soiuri pentru vin
Viţă de vie – struguri de masă
Pepiniere
Flori şi plante ornamentale – în câmp
Flori şi plante ornamentale – în spaţii
protejate

COMUNA / LOCALITATEA
Operator
Data Completării
Tip animal

Număr capete
Anul 2002

Anul 2009

Ecvidee (cai, măgari, catâri etc.)
Bovine sub 1 an
Bovine sub 2 ani – masculi
Bovine sub 2 ani – femele
Bovine de 2 ani şi mai mari – masculi
Juninci, 2 ani şi mai mari
Vaci de lapte
Bovine 2 ani şi mai mari – alte categorii
de bovine
Oi – femele pentru reproducere
Oi – alte categorii
Capre – femele pentru reproducere
Capre – alte categorii
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Porci – purceluşi sub 20 kg
Scroafe pentru reproducere peste 50 kg
Porci – alte categorii
Păsări, pui de găina
Găini ouătoare
Curcani
Raţe
Gâşte
Alte păsări
Iepuri, femele pentru reproducere
Stupi
Tip exploatare

Suprafața
(Ha)

Arenda
Privat
Asociație/Cooperativă
Composesorat
Se practică agricultura ecologică certificată?
Dacă da, ce anume şi pe ce suprafețe? Ce cantitate se comercializează?

Există mărci tradiționale (înregistrată, neînregistrată - produs local, specific
locului) pentru produsele agricole? (ex: țuică, brânză, caş)
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