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INTRODUCERE 

 
„ Dezvoltarea durabilă corespunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a 
compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi”. 

(Comisia Mondial Pentru Mediu şi Dezvoltare) 
 

„Marea extindere” a Uniunii Europene spre Europa Centrală şi de Sud, în 
care s-a inclus şi România (1 ian.2007), constituie în acelaşi timp, o mare 
oportunitate, dar şi o provocare fără precedent: 

� pe de o parte, e vorba despre oportunitatea unică de a consolida 
procesul construcţiei europene prin dezvoltare, într-un cadru de stabilitate, a 
statelor candidate, 

� pe de alta, era o adeverată provocare datorită numărului mare de 
candidaţi şi diferenţelor mari în dezvoltarea economică şi socială, diferenţe 
existente atât între membrii grupului numit PECOS cât şi între acesta şi statele 
UE. 
    Este recunoscut faptul că în timp ce globalizarea devine un fenomen tot mai 
răspândit în întreaga lume, noi manifestări ale „europenizării” îşi fac simţite 
prezenţa pe continent. Graniţile devin din ce în ce mai importante prin procesul de 
unificare, iar timpul şi distanţele îşi pierd şi ele din semnificaţie. Unele concepte 
cheie cum ar fi dezvoltarea durabilă, identitatea comunităţii, siguranţă, serviciile 
de sănătate, asistenţă medicală, devin din ce în ce mai sensibile pentru procesul de 
planificare. 
     O provocare importantă o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe 
noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de 
participare şi pentru a satisface interesele comune ale tuturor grupurilor. 
     Strategiile pe termen mediu ţi lung trebuie luate în considerare cu atenţie mai 
ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria a demonstrat că viitorul 
este în bună măsură determinat de trecut – astfel curentele strategice, aşa cum 
apar ele în prezent, trebuie examinate cu atenţie. În acelaţi timp, trebuie acceptat 
că rezultatul real al acestora nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevăzute 
pot şi ele să exercite o influenţă importantă asupra acestora. 
      În 1992 în cadrul Sumitului Mondial de la Rio de Janeiro, liderii în 
majoritatea ţărilor lumii au recunoscut importanţa centralş a acţiunilor locale 
pentru atingerea dezideratelor dezvoltării durabile. Începând cu acel moment 
„Agenda 21” a devenit centralizatorul a numeroase proiecte şi iniţiative ce 
promovează dezvoltarea durabilă la nivel local. „Agenda 21” are propriul 
mecanism de implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă naţionale, 
regionale şi Agenda 21 locală. 
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    Dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local”. Dezvoltarea 
durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea 
socială sunt interdependente şi anume faptul că un mediu afectat din punct de 
vedere al calităţii va influenţa negativ, mai devreme sau mai târziu, dezvoltarea 
economică şi mai ales calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea durabilă 
înseamnă şi sigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor, locuinţe, căi de 
comunicaţie sigure, oportunitatea de împlinire prin educaţie,informare, 
participare,sănătate şi agrement.                                                                                                     
Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă capabilă să creeze mijloace 
necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent cât şi în viitor. 
    Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a 
societăţii din toate punctele de vedere. Pentru aceasta, ea pune la dispoziţia 
statelor membre diverse instrumente financiare menite a-ţi rezolva problemele 
economice şi sociale 

 
Necesitatea strategiei de dezvoltare locală 

 
     Ca parte integrantă a comunităţii europene, Comuna Vânători are nevoie de o 
viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să 
sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a 
fondurilor europene. 
       Noile abordări sunt necesare atât pentru rezolvarea problemelor prezentului 
cât şi pe cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile locale nu vor analiza 
faptul că există o profundă schimbare în contextul rezolvării de probleme la nivel 
local, şansele ca reacţiile lor să fie cele potrivite sunt foarte mici. Autorităţile 
locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare cheltuirii banilor de la 
bugetul local fiind restricţionate de diverse cerinţe. Autorităţile naţionale sunt 
presate de problemele majore cu care se confruntă România în aceste momente. O 
mare parte din problemele care erau până nu de mult transmise spre nivelurile 
superioare ale administraţiei centrale, rămân acum în sarcina autorităţilor locale.   
Acestea includ probleme locale de mediu şi de dezvoltare economică. Fără a 
neglija sprijinul pe care trebuie să-l primească de la autorităţile naţionale, 
comunităţile ar trebui să se bazeze în primul rând pe forţele proprii pentru a-şi 
rezolva problemele. 
      Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să demonstreze 
că sunt capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, eficacitatea şi 
eficienţa. Reprezentanţii locali trebuie să se bucure de încrederea celora care i-au 
ales. Comunităţile locale trebuie să identifice noi instrumente şi strategii pentru a 
determina colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai diferitelor 
sectoare de activitate, în vederea planificării viitorului comunităţii. 
      Acest document urmează să aibă rolul unei constituţii locale. Strategia 
constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a priorităţilor 
acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice, dar care 
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trebuie să constituie sursa principală a programelor politice supuse electoratului, 
întucât este întocmit de comunitate. Este foarte important ca efortul de elaborare a 
strategiei să fie urmat de asumarea politică şi conştientă a acesteia. 
       De asemenea, strategia a fost concepută şi întocmită cu dorinţa de a concentra 
într-o singură lucrare, o multitudine de date şi informaţii despre UAT Vânători 
adunate din domenii de activitate diverse într-o perioadă de timp determinată. 
      În condiţiile creşterii continue a interesului pentru organizarea şi activitatea 
unităţilor administrativ – teritoriale, s-a pornit la drum cu intenţia prezentării 
aprofundate pe baze istorice şi statistice a existenţei unităţii. 
   Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund 
nevoilor de dezvoltare a Comuneii Vânători  în cadrul limitărilor impuse de 
resursele locale disponibile şi pentru a putea accesa fonduri prin instrumentele 
structurale, s-a impus elaborarea : 
  „STRATEGIEI de DEZVOLTARE DURABILĂ a COMUNEI  VÂNĂTORI  
                                   pentru perioada 2014 – 2020”. 
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                                      CAPITOLUL  I 
I. PREZENTAREA  GENERALĂ A CADRULUI              

REGIONAL de  DEZVOLTARE 

                I.1.   REGIUNEA  SUD – EST  
     PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI 
   

 

                                               

 
 
 

    Caracteristici geografice 
     
      Situată în Sud-Est-ul ţării, aparţinând celor trei regiuni istorice : Moldova, 
Muntenia şi Dobrogea, are în componenţă teritorială următoarele judeţe: Jud. Brăila, 
Buzău, Constanţa, Galaţi,Tulcea şi Vrancea. Cu o suprafaţă totală de  35 569 kmp 
reprezintă 15% din teritoriul României. 
      Având avantajul unei bogate tradiţii istorice, culturale şi spirituale, regiunea 
îmbină armonios trecutul cu prezentul şi tradiţionalul cu modernul, potenţialul 
acesteia putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, zonelor rurale, turismului 
şi resursele umane. 
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       CADRUL  NATURAL 
1. Relieful 

         Relieful regiunii prezintă o caracteristică unică în teritoriul ţării, de o 
diversitate şi complexitate deosebită : nicăieri în lume într-o zonă atât de restrânsă 
ca suprafaţă nu se regăseşte un areal  geografic mai complet şi mai complex atât ca 
formă cât şi ca vârstă: 

- pământurile cele mai vechi reprezentate prin şisturile verzi din Pod. Casimcea; 
- pământurile cele mai noi reprezentate prin depozitele deltaice din Delta 

Dunării. 

 Ca formă, relieful regiunii include : munţi, dealurile subcarpatice, podişuri, 
câmpii, lunci, deltă şi litoral. 

 

                    
 
Munţii  - se înşiră în partea de NV a căror culmi scad în altitudine din exterior 

spre exterior cu o expoziţie arcuită reprezentaţi prin M-ţii Vrancei (Lacăuţi -1777m, 
Lepşei, Furu, Zboiana ş.a)  şi M-ţii Buzăului (Penteleului-1772, Siriului). 

     Dealurile Subcarpatice  cunoscute sub denumirea de Subcarpaţii Curburii, cu 
intinderea şi gradul de complexitate cel mai ridicat în cadrul Subcarpaţilor româneşti 
: cu două şiruri de culmi separate de  două culuoare depresionare.Dealurile 
Subcarpatice interne formează un adevărat lanţ de culmi separate de afluenţii Putnei 
şi Rîmnicului reprezentate prin D. Răchitaşu (891 m), Ghergeliu, Teiuş, Cheia, 
Gîrbova, Gurbăneasa ş.a 
     Dealurile subcarpatice externe  sunt mult mai fragmentate şi mai distanţate între 
ele, dar alcătuiesc un aliniament bine evidenţiat : D. Momîia / Măgura Ireştilor, 
Mg. Odobeştilor, D. Deleanu, Măgura, Căpăţîna ş.a. 
    Ulucul depresionar intern care separă Subcarpaţii de munţi, este reprezentat de 
Dep. Soveja (pe Şuşiţa), Dep. Vrancea (dezvoltată pe Putna şi afluenţii acesteia) şi 
Dep. Între Rîmnice sau Jitia – Bisoca modelată de Rîmnic şi afluenţi . 
     Ulucul depresionar extern  se conturează mai puţin în relief, depresiunile 
dezvoltându-se pe văile mai mari, prin eroziune selectivă cu aspect de bazinete : 
Cîmpuri-Răcoasa, Vizantea, Vidra; celelalte depresiuni sunt relativ izolate: Mera 
şi Cocoşari. 
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       Zona deluroasă şi colinară din N şi NE-ul regiunii este reprezentată prin 
exteremitatea sudică a Colinelor Tutovei şi  Pod. Covurlui a căror culmi au o 
orientare N-S, separate de afluenţii de pe stânga ai Siretului (Covurlui, Gologan 
ş.a.). 
      O unitate aparte o constituie Podişul Dobrogei , care din punct de vedere al 
altitudinii şi aspectului se încadrează în unitatea de podiş dar din punct de vedere al 
genezei şi formării se disting cel puţin trei subunităţi, suspendate între Marea Neagră 
şi Dunăre. Astfel se întâlnesc următoarele unităţi distincte : 
-Dobrogea de Nord –reprezentată prin masive hercinice (Cl. Măcin) ;    
-Dobrogea Centală  - Pod. Casimnscea cele mai vrchi structuri –şisturile verzi; 
-Dobrogea de Sud – corespunde în  fundament soclului rigid di şisturi cristaline 
acoperite  sedimente cretacice şi sarmaţiene iar la suprafaţă o cuvrtură groasă de 
loess. Ca subdiviziuni se diferenţiază : Pod. Carasu, Pod. Oltinei şi Pod. Cobadin.  
     
      Zona de câmpie cunoaşte şi ea diferenţieri atât din punct de vedere morfologic 
cât şi ca aspect, astfel se pot diferenţia: o câmpie de glacis (situată periferic zonei 
subcarpatice 150-400m alt) reprezentată prin Câmpia Înaltă a Odobeştilor, 
Rîmnicului şi Istriţei,  o câmpie tabulară –C. Rîmnicului,  Buzău- Călmăţui şi Parte 
din Bărăganul Ialomiţei,  o câmpie de subsidenţă (joasă şi în continuă lasare) –
Câmpia Siretului Inferior. 
    La unităţile joase ale reliefului se adaugă Luncile şi Delta Dunării unităţi cu totul 
aparte în peisajul românesc în general şi al regiunii în particular: 
    Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razelm  ocupă partea de NE, într-un mozaic 
de grinduri (Letea, Caraorman, Sărăturile , Chlia, ş.a), braţe, gârle şi canale (Chilia, 
Sulina şi Sf. Gheorghe), lacuri (Furtuna, Gorgova, Matiţa, Puiu ş.a.). Complexul 
lagunar alcătuit din lagune (Razelm şi Goloviţa) şi limane fluvio- lacustre (Agighiol, 
Babadag şi Giamurlia), s-a format prin bararea vechiului golf „Hilmyris” de o suită 
de cordoane nisipoare pe aliniamentul Perişor-Chituc. Aspectul inedit cât şi mărimea 
sa (a doua din Europa) a dus la declararea complexului deltaic – rezervaţie naturală 
în patrimoniul mondial.  
     Luncile  sunt generos reprezentate în regiune, în special prin existenţa Luncii 
Dunării care aici atinge lăţimea maximă 20 – 25 km) căpătând un caracter de „bălţi”: 
Balta Ialomiţei, Brăilei şi isaccei). 
    Litoralul românesc cuprins între vărsarea Br. Chilia în M.Neagră şi Loc. Vama 
Veche (244 km), cuprinde două sectoare : 

- sectorul nordic cuprins între Braţul Chilia – Capul Midia – sector cu plaje 
joase, cu sisteme lagunare, limane şi cordoane de nisip; 

- sectorul sudic cuprins între Cap. Midia şi Vama Veche- sector înalt de faleză 
propice existenţei aşezărilor omeneşti – porturi.  
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2. Geologia, procesele geomorfologice actuale şi degradarea terenurilor  

      Teritriul regiunii Sud – Est include o suită de unităţi structurale care se reflectă 
printr- o largă complexitate şi a celorlaţi  factorilor naturali de la V la E. 

� Unitatea orogenului carpatic – Carpaţii Curburii 
� Unitatea neogenă subcarpatic – Subcarpaţii Curburii 
� Depresiunea Bîrladului – corespunzătoare jumătăţii nordice a Jud.Vrancea şi 

Galaţi 
� Fundamentul de platformă din şisturi verzi cu o cuvertură groasă (3000 – 3 

500m) de roci sedimentare – corespunzătoare câmpiilor din zonă. 
� Platforma Dobrogean care include cele mai vechi structuri – şisturile verzi 

din Pod. Casimcei alături de cele mai noi formaţiuni – depozitele deltaice. 

    În aceste condiţii geologice la care se adaugă primordial ceilalţi factori fizico-
geografici: relief, climă, ape  şi acţiunea antropică acum cu cea mai puternică 
amprentă, procesele geomorfologice actuale sunt diferenţiate după cum urmează: 

o   Prăbuşiri, alunecări de teren, torenţi şi torenţi noroioşi, procese de albie, 
spălări    de suprafaţă în zonele montane şi deluroase (Carpaţi, Subcarpaţi, Pod. 
Covurlui, Pod. Casimcea, Pod. Dobrogei de Sud) 
o Tasare, solifluxiune, surpările în loess, procese eoliene în zonele de câmpie 

C.Buzăului, C. Bărăganului Ialomiţei, C.Brăilei, C. Siretului Inferior ş.a.); 
o Pliviodenudarea, eroziune de suprafaţă, alunecări de teren, colmatare, 

înmlăştinire, eroziune laterală de mal în zona luncilor şi a deltei; 
o Procese de abrazine marină, prăbuşiri, procese de acumulare în zona 

litoralului. 

3.Resurse ale subsolului 
       Resursele subsolului Regiunii Sud-Est sunt pe cât de diverse pe atât de 
valoroase exemplificate prin : 

• structurile petrolifere şi gazeifere dintre Buzău şi Bîsca Chiojdului, Sărata 
Monteoru – Plopeasa –Berca –Arbănaşi  sau cele din perimetrele Ianca, 
Eăurei, Bordei Verde, Bărăganul, Jugureanu şi Ulmu din Jud. Brăila; 

• apele  minerale feruginoase, cloruroase de la Nehoiu, Monteoru, Lopătari, 
Balta Albă; 

• minereuri complexe şi baritină la Samova şi  Altîn Tepe, caolin (argila 
colorată) la Mircea Vodă , nisipuri titanifere din Letea şi Sărăturile; 

• substanţe utile şi roci de construcţie (calcare, pietrişuri, nisipuri) aflate de-a 
lungul râurilor regiuni. 
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       4.Caracteristici climatice 
       Caracteristica generală a regiunii este cea aregimului climatului temperat 
continental cu nuanţe climatice în funcţie de anumiţi factori cum ar fi : aşezare, 
forma reliefului, expoziţia pantelor, prezenţa bazinelor lacustre – marine ş.a. 
     În acest sens în partea de NV sunt caracteristicile topoclimatului munţilor mici şi 
mijlocii  cu Tmed.an.= 2,0 grade C, Pmed =1 200 mm iar dinamica atmosferică este 
reprezentată de vânturi predominante din direcţie NE, vitezele medii anuale fiind de 
2-6 m/s.  În zona de câmpie, regimul climatic general se caracterizează prin veri 
călduroase şi secetoase şi ierni aspre. Valorile elementelor climatice sunt : Tmed.an 
=11,1 grade C , Pmed. =440 mm, iar vânturile cu frecvenţa cea mai mare sunt cele 
din N. Zona Dobrogei şi în special cea a litoralului  este reprezentată de climatul 
continental în proporţie de 80% şi doar de 20% a climatului maritim în zona 
litoralului unde valorile sunt : Tmed.an.=11,2 grade C, Pmed.=378,2 mm , şi o 
dinamică atmosferică dominată de brizele marine. 
       5. Caracteristici hidrografice - apele de suprafaţă  
       Sunt bine reprezentate atât prin categoria apelor curgătoare cât şi a celor 
stătătoare. 

a) Apele curgătoare sunt reprezentate de existenţa fluviului Dunăre, râuri 
precum Siret, Buzău, Putna, Rîmnic ş.a. precum şi o sumă de afluenţi ai 
acestora. O caracteristică  aparte este cea a apelor curgătoare din Dobrogea şi 
anume aceea că apele din jumătatea nordică (Topolog, Cerna, Luncaviţa) se 
îndreaptă spre est, iar cele din jumătatea sudică (Carasu, Valea Mare) spre V . 

b) Apele stătătoare sunt reprezentate prin numeroasele lacuri fie naturale fie 
antropice. Dintre lacurile naturale în funcţie de modul cum s-au format sunt : 

- Lacurile relicte cum sunt cele din C. Brăilei : Ianca, Amara, Tătaru, L. Sărat   
etc. 

- Limanele fluviatile din Lunca şi Delta Dunării, limanele maritime : 
Techirghiol, Agighiol, 

- Lagunele ( maritime): Razelm, Goloviţa, Zmeica . 
- Lacurile antropice (de baraj) L. Brateş, L. de pe Buzău, Siriu 

 
6. Caracteristici pedologice - Solurile 
Solurile sunt expresia interacţiunii tuturor elementelor fizico-geografice : 

factor petrogrografic, relief, climă, apă,vegetaţie şi nu în ultimul rând cel antropic. 
Datorită acestora pe teritoriul regiunii este prezentă o gamă extrem de largă a 
solurilor, astfel în funcţie de treapta de relief, clasa acestora este următoarea: 

 Zona montană a Vrancei şi Buzăului : apar soluri brune podzolite  asociate cu 
podzoluri humico feriiluviale, aluviale  şi chiar solonciacuri şi soloneţuri; 

 Zona subcarpatică se caracterizează prin soluri brune eu-mezobazice, brune 
podzolite, podzolice argiloiluviale şi rendzine (pe calcare) şi  pseudo-
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rendzine (pe marne), soluri negre de fâneaţă umedă local soluri brune acide 
şi regosoluri. 

 Zona de câmpie  apar cernoziomurile şi cernoziomurile cambice (levigate) cu 
predominarea variantelor freatic hidromorfe ale acestora; după care în cadrul 
câmpia piemontană (Odobeşti , Rîmnic şi Sărată) şi zona de contact cu zona 
deluroasă se trece la cernoziomuri argiloiluviale şi cenuşii. 

 Zonei de luncă îi sunt specifice solurile aluviale (inclusiv aluviunile) pe 
alocuri gleizate şi chiar salinizate, solonceacuri şi soloneţuri 

 
7. Caracteristici biogeografice - Flora şi fauna 

       Atât flora cât şi fauna regiunii prezintă o largă diversitate ca urmare a varietăţii 
şi diferenţierilor celorlaţi factori naturali; de remarcat sunt însă existenţa 
numeroaselor elemente ocrotite în rezervaţii floristice şi faunistice aflate în cadrul 
regiunii.  

   
 
  - Zona montană a Munţilor Vrancii şi Buzăului , reprezentată prin elementele 
forestiere de gorun (Qercus petrea), stejarul pufos şi brumăriu (Q. Pubescens şi Q. 
pedunculuflora) în amestec cu tisă (Taxus bacata) şi cu elemente termofile ca 
mojdreanul ( Fraxinus ornus), cornul (Cornus mas). Fauna  este populată de 
manifere ca ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), cervideele (Cervus elaphus), 
veveriţa (Sciurus vulgaris). La acestea se adaugă elementele piscicole din apele 
curgătoare sau cea a reptilelor şi batracienilor cum ar fi endemismul carpatic  
sălămâzdra (Triturus montandoni). Acestea şi nu numai, sunt ocrotite în rezervaţii  
complexe  renumite : Cascada Putnei (10 ha), Cenaru, Focul Viu, (din Jud. Vrancea), 
Frasinu, Pădurea Spătaru şi Frasinu, Pîclele Mari şi Pîclele Mici – singurul loc din 
ţara noastră unde se găseşte specia Nitroria Schoberi (Jud. Buzău), 
 - Zona deluroasă şi de cămpie cu o largă reprezentare a stepei şi silvostepei, cu 
vegetaţie azonală şi intrazonală. În acest context sunt de amintit pajiştile stepice cu 
graminee şi diverse ierburi xerofite (Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. 
Capillata) la care se adaugă vegetaţia lemnoasă  a tufişurilor de porumbar (Prunus 
spinosa), răsură (Rosa gallica), vişinul de stepă (Prunus fruticosa), migdalul pitic 
(Prunus tenella), arţarul tătărăsc (Acer tataricum) ş.a. Fauna este prezentă prin 
lumea rozătoarelor şi a păsărilor dintre care unele monumente ale naturii cum sunt : 
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dropia , prepeliţa, potârnichea, spârcaciul etc. Dintre rezervaţiile cele mai renumite 
sunt : Pădurea Viişoara (298 ha.)-Jud. Brăila, Hanu Conachi, Pădurea Breana-
Roşcani, Pădurea parc Gîrboavele-Galaţi – în Jud. Galaţi. 
 

 
 
- Zona luncilor şi Deltei Dunării  sunt domeniul elementelor hidrofile, a căror 
diversitate şi complexitate este excelent reprezentate în deltă. Unicatele floristice şi 
faunistice, complexele de vegetaţie, sunt ocrotite în mod deosebit în Delta Dunării, 
biom unic în Europa, care a fost declarată  monument natural din anul 1973, 
interzicâdu-se vânătoarea pentru toate păsările şi mamiferele. În cadrul Deltei, 
câteva perimetre constituie rezervaţii complexe: Pădurea Letea –Hasmacul Mare 
(182 ha), un amestec de diverşi arbori ca : stejarul, frasinul, teiul, prinşi în reţeaua 
unor plante agăţătoare ca viţa-sălbatică (Vitis silvestris), curpenul (Climatis sp.), 
hameiul  (Humulus sp.). Periploca Graeca şi animalele de origine stepică – vipera 
veninoasă (Vipera renardi), spurcaciu (Qtis tetrax), alături de şopârla de nisip 
(Eremilas arguta deşerti). Pădurea Caraorman 102,7 ha, cu stejari ce alternează cu 
elemente asiatice (Fraxinus oxyphilla) şi balcanice (Fraxinus  pollisae) în care 
cuibăresc numeroase păsări ocrotite . Periteasca –Bisericuţa-Gura Portiţei (3 900 
ha) unde îşi găsesc adăpost păsări de pasaj şi cuibăresc pelicanul şi califarul alb ; Sf. 
Gheorghe , Palade-Perişor, Zătoane (14 200 ha) cu dune şi ghioluri unde cuibăresc 
egrete mari şi mici, lebăda mută, stârcul lopătar etc. Roşca-Buhaiova-Hrecişca (15 
400 ha) cu interesante colonii de pelicani, cormorani, egrete, stârci galbeni. 
Rezervaţii zoologice Murighiol-Plopu, Margelu, Ghiolu, Iacob, Fundu 
Goloviţei,Uzlina, ins. Popina  sunt locuri de cuibărit pentru pelicani, călifari, ori de 
pasaj pentru numeroasele păsări ce vizitează Delta Dunării pe cele cinci linii de 
migraţie. 
 
I.2  ORGANIZAREA  ADMINISTRATIVĂ a REGIUNII  SUD-EST 
       Regiunea Sud – Est este alcătuită din 6 judeţe, respectiv Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.  
      Cu o populaţie totală de 2 850 318.locuitori, din punct de vedere demografic, 
reprezentând 13,1 % dintre cele 8 regiuni ale ţării cu o densitate de 79,7 loc/kmp sub 
media ţării. Din totalul  de 2 834 948 locuitori, 1 570 433 aparţin mediului urban iar  
1 264 515 mediul rural, populaţia mediului urban reprezentând 55,5 % din populaţia 
regiunii. 
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       Din punct de vedere  al aşezărilor omeneşti, regiunea  deţine 33 oraşe din care 
11 sunt municipii, 1 455 aşezări rurale – sate grupate în 339 comune. 
       Ca întindere, regiunea acoperă 35 569 kmp ceea ce reprezintă 15,0% din 
suprafaţa totală a ţării, cel mai întins judeţ este Tulcea cu 8 430 kmp urmat de 
Constanţa 7055 kmp 
       Situaţia mai completă a componenţei  administrativ-teritoriale a regiunii  este 
reflectată în următorul tabel : 
 
Unitatea 
teritorială 

Suprafaţa 
   (kmp) 

Numărul 
locuitorilor 

Numărul 
municipiilor 

Numărul 
oraşelor 

Numărul 
comunelor 

 
   

BRĂILA     4 724  365 628        1       3        40  
BUZĂU     6 072 488 763        2       3        82  
CONSTANŢA     7 055 716 576        3       9        58  
GALAŢI     4 425 617 979        2       2        56  
TULCEA     8 430 253 383        1       4        46  
VRANCEA     4 863 392 619        2       3        68    
  
      JUDEŢUL BRĂILA 

            
 
     Aşezat în SE-ul ţării şi în E-ul Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi a 
Călmăţuilui cu Dunărea, la întersecţia paralelei de 45 grade lat. N cu meridianul 28 
grade long. E, Judeţul Brăila, este penultimul ca suprafaţă raportat la totalul 
Regiunei Sud-Est. 
      Judeţele vecine sunt: Jud. Galaţi (N), Jud. Tulcea (E), Jud. Ialomiţa (S) iar la V 
cu Jud. Buzău. 
     Aşezarea sa în totalitate în zona câmpiei, a făcut ca economia să fie dominată de 
agricultură dar şi de unele ramuri industriale; structura pe ramuri principale a 
producţiei industriale fiind : - industria extraciei petrolului, metalurgia feroasă, 
construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor, chimică, materialelor de construcţie , 
exploatarea şi prelucrarea lemnului, celulozei şi hârtiei, confecţii şi alimentară. 
     Municipiul Brăila este centrul administrativ şi industrial de primă mărime în 
cadrul judeţului, care polarizează întreaga viaţă economică şi social cultural, 
înregistrând 90% din producţia industrială. A doua aşezare urbană ca mărime şi 
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importanţă este oraşul Făurei; la acestea se adaugă aşezările rurale reprezentate prin 
40 de comune şi 142 sate. 
      Căile de comunicaţie ce asigură transportul în interiorul judeţului dar şi cu 
exteriorul sunr reprezentate prin cei 168 km cale ferată, 1 152 drumuri publice din 
care 215 modernizate. 
 
    JUDEŢUL  BUZĂU 
 

              
 
    Situat în partea central-estică a ţării, Judeţul Buzău se întinde din culmile 
Carpaţilor Curburii până spre câmpie, axându-se în mare pe bazinul  R. Buzău, este 
intersectat de paralela de 45 grade lat. N şi meridianul de 27 grade long.E şi se 
învecinează cu : Jud. Vrancea (N), Jud. Brăila (E), Jud. Ialomiţa (S), Jud. Prahova 
(V) şi Braşov + Covasna în NV. 
    Cadrul natural deosebit de diversificat a permis dezvoltarea în egală măsură a 
tuturor ramurilor economice. Punerea în valoare a zăcămintelor de hidrocarburi a 
determinat dezvoltarea industriei extractive a ţiţeiului şi a structurilor gazeifere. 
Structura pe ramuri principale a producţiei industriale fiind următoarea : ind. 
Exploatării ţiţeiului, gazelor de sondă,  metalurgia feroasă, materiale de construcţii, 
chimică, ind. sticlei, textilă, confecţii şi alimentară. 
      Principala aşezare urbană este Municipiul Buzău, centru administrativ, economic 
şi social-economic cu o structură industrială diversificată, străbătut de artera rutieră 
E 85 şi magistrala feroviară ce leagă capitala Bucureşti de estul ţării. Al doilea 
centru urban este oraşul Rîmnicul Sărat aflat pe aceleaşi căi de comunicaţie ca şi 
Mun. Buzău.   Aşezările rurale sunt reprezentate de cele 82 comune ce înglobează 
485 de sate. 
      Căile de comunicaţie reprezentative sunt: căile ferate 228 km , 1 933 km drumuri 
publice din care 291 km modernizate. 
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 JUDEŢUL CONSTANŢA 
 

                                     
 
     Situat în extremitatea SE-că a ţării, formează pe latura sa estică faleza – parte din 
ţărmul românesc al Mării Negre. Ocupă 2/3 din Podişul Dobrogei aflându-se la 
intersecţia paralelei de 44 grade lat N  (la S de Tropraisar) cu meridianul de 28 grade 
long. E (E de Rasova). 
    Se învecinează cu Jud. Tulcea la N, M. Neagră (E), R. Bulgaria la S iar în partea 
de V cu Judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila limita formând-o Dunărea. 
     Aşezările urbane ale judeţului datează încă din cele mai vechi timpuri şi datorită 
poziţiei geografice, au largi posibilităţi de schimburi economice cu exteriorul; 
acestea sunt reprezentate de un municipiu – Constanţă şi 7 oraşe : Medgidia, 
mangalia, Cernavodă, Năvodari, Techirghiol, Eforie şi Hîrşova, 58 comune (din care 
patru suburbane) şi 190 de sate. 
     Economia este caracterizată de o industrie dezvoltată, o agricultură intensivă, 
transporturi maritime de interes naţional, cea mai activă zonă turistică şi balneară a 
ţării . Ca urmare a importanţei sale economice şi social – culturale  oraşul  Constanţa  
găzduieşte Sediul ADR Sud-Est. 
     Căile de comunicaţii sunt reprezentate prin cei 358 km căi ferate, 2 277 km 
drumuri publice din care 504 km modernizaţi. 
        
    JUDEŢUL GALAŢI 
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     Situat în E ţării între cursurile inferioare ale râurilor Prut şi Siret, se află la 
intersecţia paralelei de 46 grade lat.N (Buciumeni) cu meridianul 28 grade long. E 
(Cavadineşti). Judeţele vecine sunt : Jud. Vaslui (N) – Reg. Nord-Est, graniţa 
externă cu R. Moldova (E), Jud. Tulcea (SE), Jud. Ialomiţa (S) şi Jud. Vrancea (V).   
     Aşezările sunt reprezentate de cele 4 oraşe din care 2 municipii : Galaţi, Tecuci, 
Tg. Bujor şi Bereşti, 56 comune (din care 5 suburbane) şi 180 de sate. Municipiul 
Galaţi este principalul centru administrativ, industrial, şi cultural, port important din 
vechime la Dunăre cu şantir naval. 
     Căile de comunicaţie sunt reprezentate de cei 290 km cale ferată, 1 464 drumuri 
publice din care 219 km modernizaţi . 
 
            JUDEŢUL TULCEA 
         

               
Aşezat în sud – estul ţării, între Dunăre şi Marea Neagră, Judeţul Tulcea reprezintă 
un ţinut aparte în care într-o armonie perfectă, pământurile cele mai vechi (Pod. 
Casimce şi M-ţii Măcinului) se învecinează cu cele mai tinere şi în formare : Delta 
Dunării. Oraşul Sulina reprezintă cel mai estic punct al României 29 grade 41 min. 
24 sec.lat. N , de asemenea paralela de 45 grade long. E străbate teritoriul judeţului. 
       Limitele şi vecinii Jud. Tulcea sunt la N graniţa externă cu R. Moldova şi 
Ucraina, la E M. Neagră, la S jud. Constaţa iar la V Jud. Brăila şi Galaţi.        
       Din punct de vedere al locuirii este unul din judeţele cu o veche şi bogată istorie 
care începe în preneolitic dar daco-geţii au avut cele mai numeroase aşezări printre 
care Aegyssus (Tulcea), Arrubium (Măcin), Libida (Slava Rusă), Salsovia 
(Mahmudia) ş.a. 
       În prezent, judeţul deţine cinci oraşe  din care un municipiu :Tulcea, Măcin, 
Babadag, Isaccea, Sulina,  46 comune şi 933 sate, 
        Transportul în cadrul teritoriului judeţului se efectează atăt terestru: 68 km căi 
ferate, 1167 km drumuri publice din care 163 km modernizate cât şi naval şi aerin cu 
legături interne şi externe. 
        Economia este susţinută de valorificarea resurselor subsolice proprii, industrie, 
agricultură, turism pescuit ş.a. 
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         JUDEŢUL VRANCEA 
 

            
 
 
       Jud. Vrancea este situat în SE-ul ţării, în partea externă a curburii Carpaţilor 
până în Valea siretului, la locul de întâlnire a celor trei provincii româneşti. 
Coordonatele geografice ce localizează teritoriul sunt : paralela 46 grade lat N 
(Soveja) şi meridianul de 27 grade long. E. Judeţele vecine sunt N – Jud Bacău, E  - 
Jud.Galaţi, S- Jud.Brăila şi parţial Buzău şi la V Jud. Buzău şi Covasna. 
      Aşezările judeţului sunt reprezentate de cinci oraşe : un municipiu – Focşani 
(centrul polarizator), Adjud, Mărăşeşti, Odobeşti şi Panciu 68 de comune (din care 
două suburbane)  şi 331 sate. 
     Activităţile economice cuprind o arie foarte largă : industrie, agricultură – 
viticultură, transporturi, turism ş.a 
    Căile de comunicaţie sunt reprezentate prin 170 km căi ferate, 2 042 km drumuri 
publice din care 290 km modernizate. 
     
 
     CARACTERISTICI ECONOMICE 
 
     Din punct de vedere al activităţilor economice, Regiunea Sud- Est se evidenţiază 
în câteva domenii de vârf, cum ar fi : rafinarea şi prelucrarea petrolului, siderurgia 
feroasă şi neferoasă, construcţii de maşini (şantiere navale), construcţii civile şi 
industriale, produse chimice, alimentare etc. 
     În acest sens trebuie amintită activitatea câtorva „giganţi industriali” care 
performează în diverse ramuri productive : 

� Rompetrol- Rafinare –reprezintă „liderul regional” în domeniu cu o cifră de 
afaceri de 1,5 mild. Euro şi cu 1 000 de angajaţi, 

� Petrochimicals – cu o cifră de afaceri de 170 mil. Euro 
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� Grupul luxemburghez-indian „Arcelor-Mittal”- Galaţi cu o cifră de afaceri 
de 250 mil Euro şi o forţă de muncă ce înregistrează un procent de 10% din 
forţa de muncă a Galaţilor respectiv 11 000 persoane. 

� Grupul Arabesque –cea  mai mare firmă de construcţie din România a cărei 
cifră de afaceri este de 300 mil. Euro şi cu o forţă de muncă de 2 700 
persoane-salariaţi. 

� „Vrancard” – Adjud  cel mai mare producător de carton ondulat din ţară cu o 
cifră de afaceri de 27,6 mil. Euro cu o forţă de muncă de 1000 persone. 

� „STX Ro OFFSWORE” cu domeniul de activitate construcţii navale – Brăila 
a cărei cifră de afaceri este de 117 mil. Euro şi cu mai mult de de 2 200 
angajaţi, 

� Compania BUNGE lider pe piaţa uleiurilor comestibile româneşti cu o cifră 
de afaceri de 260 mil Euro 
 
INDICATORI MACROECONOMICI 
(conf. anuarelor statistice ale judeţelor / 2012) 

Specificaţie  PIB/locuitor 
   (în Euro) 

Număt de 
salariaţi 

Salar mediu 
   net (lei) 

Rata 
şomajului 
           % 

Regiune SE       4 869      537 100        1 356          7,8 
Brăila       4 834        69 000        1280          8,0 
Buzău       3 952        78 000        1 274          9,6 
Constanţa       7 119       182 200        1 503          5,5 
Galaţi       4 179       111 000        1 350           9,6 
Tulcea       4 048         42 200        1 279           7,6 
Vrancea       3 424         53 400        1 147           7,3 

  
   Liderul regional la capitolul salariaţi şi salarii, este Judeţul Constanţa cu 182 

000 salariaţi cu un venit mediu lunar lunar de 1 503 lei fiind cu 12% peste media 
naţională. În acest sens cele mai mici valori în cadrul regiunii sunt înregistrate de 
Jud. Vrancea  cu 1147 lei cu 22% sub media naţională şi cu 23,6% sub cele ale Jud. 
Constanţa. 

  În ceea ce priveşte rata şomajului în cadrul regiunii cea mai mică rată a 
şomajului se înregistrează în Jud. Constanţa  cu 5,5% comparativ cu Jud. Buzău şi 
Galaţi 9,6%. 

   Din punct de vedere al PIB-ului regiunii, acesta reprezintă 10,5% din totalul 
naţional adică 57,3 mild. Lei anual.  Indicativul PIB/loc. Este de două ori peste 
ultimul clasat (Vrancea), respectiv 1 147 lei cu 22% sub media naţională adică 57,3 
mild. lei anul acesta.  
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                             JUDEŢUL VRANCEA 
 

                                
        
       AŞEZAREA  GEOGRAFICĂ 
 
       Cu o suprafaţă de 4 863 kmp ( 2,0 % din teritoriul ţării), Judeţul Vrancea este 
situat în partea externă a curburii Carpaţilor până la Valea Siretului, la „locul de 
întâlnire” a celor trei vechi provincii româneşti. 
   Coordonatele geografice acestuia sunt date de intersectarea  
    -meridianului de 27 grade long. E şi  
    -paralela de  46 grade lat. N ( Soveja, Pufeşti),  
      iar vecinii săi sunt:   

� Judeţul Bacău (N),  
� Judeţul Vaslui şi Galaţi (E),  
� Judeţul Brăila şi Buzău (S) şi 
� Judeţul Covasna (V).  

 Administrativ teritorial Judeţul Vrancea cuprinde : 

� 2  municipii : Mun. Focşani (reşedinţă de judeţ) , Mun. Adjud, 
� 3  oraşe        : Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu, 
�  68 comune 
� 331 sate 

                                   

                 Municipiul  Focşani                                                          Municipiul Adju 
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          CADRUL NATURAL 

  Cadrul natural din spaţiul vrâncean cuprinde o „diversitate mirifică” 
românească leagăn de talent şi cultură, locul unde s-a născut „Mioriţa”, „Viaţa la 
Ţară”, „Fals tratat de vânătoare”, „Apus de soare”, locul tulnicelor şi al vitejilor 
neamului : „fiii Vrâncioaiei” şi ai Mărăştilor şi Mărăşeştilor.  

                      

1. Relieful se derulează  în fîşii longitudinale, oreintate N-S, de la muntele înalt, 
în partea de V, peste zona Subcarpatică, la Câmpia Siretului. Dispunerea reliefului 
în trepte a condiţionat şi etajarea celorlalte componente ale mediului natural ( 
climă, soluri vegetaţie).                                                                                                                              

      Munţii Vrancei în întregime partea vestică a judeţului, zona cea mai înaltă a lor 
formează o culme uşor arcuită – Culmea Lăcăuţi (1777 m) la contactul cu Jud. 
Covasna şi Buzău, delimitată de izvoarele văilor Zăbala, Bîsca Mică şi Mare, Putna 
şi Oituz. În S se află : creasta Pietrele Înşirate (1 476 m) , Furu ( 1 415 m) iar în N  
Culmea Lepşii ( 1390 m) şi  Zboiana Neagră  (1350 m). La E de Culmea unitară 
Lăcăuţi, se află masivele  Zboiana Frumoasă (1657 m). 

       Subcarpaţii încep printr-un „uluc depresionar” subcarpatic individualizat de 
Dep. Vrancei, subdivizată în  Dep. Soveja şi Dep. Năruju. Culmile dintre Rîmnicu 
Sărat şi Milcov se unesc direct cu muntele întrerupând depresiunea subcarpatică. 
Aici partea cutată a Subcarpaţilor se îngustează mult iar depresiunea vrânceană este 
închisă de un şir de dealuri înalte : Dealurile Răchitaşelor plasate la marginea fâşiei 
cutate sau la contactul cu monoclinul. 

       A treia fâşie subcarpatică este o depresiune intradeluroasă, relativ mai 
diversificată, mai unitară la nivelul unei trepte înalte, şi subdivizată, la nivelul 
inferior în: Dep. Vizantea la rândul ei compusă din mai multe  depresiuni mai mici,  
Dep.  Mera şi Dep. Rîmna-Dumitreşti. 

         A patra fâşie subcarpatică este cea a masivelor externe formate din  pietrişuri 
villafranchiene, D. Deleanu, Măgura Odobeşti (996 m), Momîia, D. Ouşoru toate 
prelungidu-se spre glacisul subcarpatic, printr-un piemont redresat de inălţimile 
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subcarpatice. Acest piemont pericarpatic (marginal) urcă uneori până la 600 m 
altitudine şi prezintă trei sectoare : Piem. Zăbrăuţi, format din trepte prelungi fiind 
singurul care poate forma o unitate de relief, şi Piem. Odobeti ce reprezintă un plan 
înclinat uniform şi Piem. Rîmnicului mai larg prelungit până la Slănic-Buzău. 

      Câmpia Siretului – C. Română cuprinde Glacisul Rîmnic-Trotuş, o fîşie uşor 
înclinată, comusă din conuri plate şi coluvii, apoi C. Rîmnicului, şi cea mai joasă 
porţiune C. Siretului Inferior, prelungită în N cu o câmpie de terase din  Cul. 
Siretului. 

      Colinele Tutovei (de V) sunt cuprinse în judeţ , pe o porţiune îngustă la E de 
Adjud şi sunt materializate în culmi prelungi cu o altitudine medie de 200-300 m, 
tăiate adânc de văile Berheciului şi Zeletinului (extremităţile sudice ale Culmilor 
Vîrlăneşti, Doroşan şi Huţan).  
           2. Geologia şi procesele geomorfologice actuale şi degradarea terenurilor 
     Teritoriul Judeţului Vrancea, include trei mari unităţi structurale ce se succed de 
la V spre E : 
             ¤  Orogenul carpatic, 
             ¤  Unitatea neogenă  subcarpatică, 
             ¤  Depresiunea Bîrladului. 
       Unitatea orogenului  carpatic  este formată din zona flişului paleogen în 
cadrul căreia se pun în evidenţă Pânza de Tarcău şi cea marginală. Pânza de Tarcău 
ocupă bazinul Zăbala şi marginea vestică – aliniamentul Lăcăuţi – Muşat şi se 
compune din faciesul gresiei de Tarcău (paleogen – eocen) intercalat cu faciesul 
flişului grezos cu prezenţa formaţiunilor şistoase şi cu cel bituminos cu gresie de 
Kliwa. Stratele dau „cute în solzi” aliniate NE-SV, în care, din loc în loc apar 
aliniamentele de fliş cretacic superior. Pe unitatea de Tarcău domină culmile larg 
nivelate de eroziune, iar în cea marginală se găsesc mai des forme structurale, mai 
ales hogbak-uri (Tisaru Mare, Condratu, Goru ş.a.) 
       Unitatea neogenă subcarpatică este compusă din două zone morfostructurale 
ce se succed de la marginea muntelui către E : zona internă miocenău, puternic ctată 
sub formă de solzi  este alcătuită predominant din formaţiuni helveţiene (gresii, 
şisturi, gipsuri), cărora li se adaugă câteva aliniamente de aquitanien şi burdigalian; 
zona externă, sarmato-pliocenă-cuaternară, care este formată din aliniamente 
paralele de sarmaţian (gresii, marne, şisturi argiloase ) meoţian (gresii şi marne) şi 
cuaternar (pietrişuri,nisipuri, depozite loessoide); formaţiunile respective dau un 
monoclin tot mai puţin înclinat spre  E – Dealurile Ouşoru, Secării, Odobeştilor (996 
m) ş.a. au în partea superioară pietrişuri villafranchiene. 
        Depresiunea Bîrladului,  unitate tectonică de tranziţie dintre Platforma 
Moldovenească, Platforma Moesică şi cea Dobrogeană, formează partea de SE a 
judeţului, care corespunde unui relief de câmpie şi de coline joase. Peste 
fundamentul cristalin este dispusă o stivă groasă de peste 3 000 m alcătuită din 
depozite sedimentare din paleozoic până la cele mai recente, cuaternare. Legat de 
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structura geologică internăşi mai ales  de mişcarea blocurilor din fundament, ce se 
pun în contact pe teritoriul judeţului, sunt de amintit cutremurele de tip vrâncean ce 
îşi au epicentrul aici. 
       Extinzându-se din câmpia de subsidenţă a Siretului până la golul de munte din 
Culmea Lăcăuţi, teritoriul Jud. Vrancea este afectat de aproape toată gama 
proceselor geomorfologice întâlnite în România pe cele trei trepte de relief majore. 
       ¤  Etajul montan este dominat de procese fluvio-torenţiale şi crionivale iar 
suprafeţele despădurite şi de alunecări de teren. Dominarea şi intensitatea anumitor 
procese se diferenţiază în funţie de geologia şi relieful arealelor, astfel apar 
fenomenele de dezagregare, solifluxiune, eolizaţia, pluvio-denudarea şi chiar 
alunecările de teren. 
       ¤      Etajul subcarpatic şi de podiş se caracterizează printr-o mare diversitate şi 
intensitate a proceselor geomorfologice, rocile friabile, fragmentarea internă a 
reliefului, distrugerea pădurilor, oscilaţii foarte mari ale elementelor climatice 
îndeosebi precipitaţiile, sunt cauze care declanşează şi intensifică aici anumite 
procese ca : şiroirea, torenţialitatea, alunecările de teren, pluvio-denudarea, torenţii 
noroioşi. Dealurile din interiorul depresiunilor, sunt adesea sfârtecate de o reţea 
densă de ogaşe şi torenţi. Totodată, pe albiile Rîmnicului Sărat, Milcovului, Zăbalei, 
Nărujei, Putnei,Şuşiţei, se observă şi importante  procese de aluvionare şi o 
puternică eroziune de mal. 
     ¤  Porţiunea deluroasă a Colinelor Tutovei cu interfluvii situate între văile 
Berheci, zeletin şi Pereschiv, sunt înguste, au versanţii relativ înclinaţi, iar rocile 
componente contribuie activ la declaşarea unor procese de : denudare, torenţi, 
torenţi noroioşi şi alunecări de teren. Degradările de teren din zona deluroasă a 
Judeţului Vrancea sunt printre cele mai avansate din ţară. 
      ¤   Câmpia de Subsidenţă a Siretului Inferior este marcată ca proces dominant de 
aluvionare cu divagări alr râurilor, cu prelungi fenomene de băltire în anii ploioşi, 
cu formări incipiente de sărăturare a terenurilor. Zona se remarcă prin excces de 
umiditate, prin zone de înmlăştinire, inundaţii, prin tendinţa râurilor ce vin din 
câmpia piemontană, de a-şi schimba cursul, de a aluviona sub formă de divagare.  
 

     3.Resurse ale subsolului 
 

          Resursele subsolului sunt legate, mai ales, de sedimentarul Subcarpaţilor : 
- Cărbune brun, dar în cantităţi reduse – la Vulcăneasa în Dep. Mera; 
- Sarea apare ca masive în lungul unor dislocaţii – Valea Sării, Tulnici, Spineşti 

ş.a.; 
- Rocile utile şi materialele de construcţii : gipsuri (zona Soveja), gresii ( la V 

de Năruja), marnocalcarele  (lepşa), argile comune (Mera, Păuneşti, Vidra), 
nisipuri şi pietrişuri în albiile minore şi majore ale tuturor râurilor; 

- Izvoare sărate legate de ivirile de sare ( văile Furu, Motnău, Neagra); 
- Izvoarele sulfuroase  de la Pucioasele; 
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- În cantităţi reduse s-au semnalat ţiţei şi gaze naturale. 

4.Clima – Unităţi climatice   
 

            Situat  pe cele trei mari trepte de relief ale ţării, Jud. Vrancea, aparţine în 
proporţie de  cca. 40% sectorului de climă continental-moderată (ţinutul munţilor cu 
altitudini medii) şi în proporţie de 60% sectorului climei continentale ( Subcarpaţii şi 
C. Română – Siretului Inf.). Regimul climatic general se diferenţiază substanţial în : 
climatul de munte cu veri răcoroase, cu precipitaţii destul de bogate şi iernile 
friguroase, cu strat de zăpadă stabil şi de lungă durată. În sectorul cu climat  
continental, verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile reci, punctate din când în 
când, cu viscole puternice, dar şi cu intervale de încălzire care determină topirea 
stratului de zăpadă. O caracteristică importantă a regimului climatic o constituie 
prezenţa vânturilr de tip fohn, favorizate de faptul că versanţii estici ai M-ţilor 
Vrancei sunt adăpostiţi faţă de partea Vestică. Printre efectele fohnale cele mai 
importante se numără încălzirea substanţială a aerului, însoţită de scăderea umezelei, 
a nebulozităţii şi a precipitaţiilor atmosferice. 
         Valorile elementelor climatice caracteristice zonei sunt : 
¤  radiaţia solară globală este  cupinsă între valori de peste 120,0 kcal/cmp/an în 
zonele joase şi sub 110,0 kcal/cmp/an  în zonele înalte; 
¤ circulaţia generală a atmosferei  se caracterizează prin frecvenţe mari ale 
advecţiilor de aer temperat-oceanic din V şi NV, care ajunge însă puternic 
transformat şi ale advecţiilor de aer temperat-continental din sectorul estic care 
posedă în sezonul rece, însuşiri termice proprii aerului arctic.. la acestea se adaugă 
pătrunderile mai puţin frecvente de aer tropical din sectorul sudic şi invaziile rare ale 
aerului arcic; 
¤   temperatura aerului   prezintă deosebiri importante de la o treaptă de relief la alta 
astfel mediile anuale sunt mai mari de 10,0 grade C în extremitatea SE, coboară sub 
10 grade la Focşani (9,6 grade C) şi sub 2,0 grade C pe culmile montane înalte. 
Maximele absolute s-au apropiat de 40,0 grade C în sectorul cu climat continental 
(Focşani 10.aug.1951) iar minimele absolute  au coborât sub -30,0 grade C.respectiv 
-33,0 grade C. la Focşani (25 ian.1942); 
¤   precipitaţiile atmosferice   prezintă variaţii importante de la un loc la altul atât 
din punct de vedere altitudinal cât şi al expoziţiei versanţilor. Cantităţile medii 
anuale sunt în general, cu atât mai mari cu cât creşte altitudinea. Astfel , ele 
totalizează 1200 mm în zona montană înaltă, 607,0 mm în Dealurile Subcarpatice şi  
496,0 mm în zona joasă de luncă – Adjud . cantităţi maxime căzute în 24 h au 
totalizat 112,5 mm  la Focşani (25 oct 1944). Stratul de zăpadă  diferă atât ca durată 
cât şi ca grosime în funcţie de altitudinea reliefului astfel durata medie anuală este 
cuprinsă între 40 şi 50 de zile în ţinutul de câmpie şi între 120 şi 140 de zile în 
ţinutul munţilor cu altitudini medii. În ceea ce priveşte grosimile medii ale stratului 
de zăpadă, acestea depăşesc 10 cm în partea joasă a reliefului şi 50 cm în cea înaltă;  
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¤     dinamica atmosferică – vânturile  se dirijează în funcţie de relief, fapt pentru 
care diferă mult de la un loc la altul; frcvenţiile medii anuale înregistrate la Focşani, 
pun în evidenţă predominarea vânturilor din V, NV şi S. Pe culmile montane înalte 
predominante sunt vânturile din V (28,1%) şi NV (24,0%), urmate de cele din E 
(10,4%), S şi SV (8,0%). 
 
      5.  Solurile 
       De la E la V paralel cu creşterea în altitudine a reliefului şi gradului de 
fragmentare al acestuia, la care se adaugă marea varietate a rocilor de solificare şi 
schimbărilor climatice, se observă importante modificări şi în învelişul pedologic. În 
E –ul judeţului respectiv în C. Rîmnicului şi Siretului Inferior, apar suprafeţe întinse 
cu soluri aluviale în lunci şi arii de divagare cu cernoziomuri şi cernoziomuri 
cambice, uneori vertice alteori freatic umede, pe câmpii şi terase  sau cu solurii 
cenuşii în zona de contact cu regiunea deluroasă (Glacisul Rîmnic-Trotuş).  Solurile 
cenuşii sunt dominante şi în  Col. Tutovei.În Subcarpaţii Vrancei sunt foarte 
răspândite solurile brune podzolite şi solurile podzolice argiloiluviale, cărora li se 
adaugă pe alocuri soluri brune (pe roci argiloase), soluri diferit erodate şi regosoluri. 
În zona montană , se etajează soluri  brune acide şi brune podzolite . Dit totalul 
fondului funciar de 435,8 mii ha, peste 85 mii sunt suprafeţe cu soluri erodate şi 
puternic erodate din care 33 mii afectate şi de alunecări de teren. 
 
 
         6. Flora şi fauna ( vegetaţia şi animalele) 
         Dispoziţia în trepte a reliefului de la E spre V, în linii generale, şi în repartiţia 
zoneor şi etajelor de vegetaţie. 

¤  Zona  stepei ocupă suprafaţa extrem SE-tică a judeţului materializată prin 
pajişti secundare cu bărboasă (Botrichloa ischaemum sau Andropogon ischaemum), 
păiuş (Festuca valesiaca), colilia (Stipa pennata) caracteristice pentru această zonă, 
au fost înlocuite în cea mai mare parte inlocuite antropic cu plante de cultură. 

¤   Zona silvostepei puternic fragmebtată de afluenţii de pe dreapta ai Siretului, 
este reprezentată de pajişti secundare stepizate  cu bărboasă, păiuş, colilie. Dar şi în 
această zonă, flora a fost înlocuită în cea mai mare ăparte de plantele de cultură. 
Insular între Rîmnic şi Rîmna apar păduri de stejar pufos ( Quercus pubescens), 
stejarul brumăriu (Q. Pedunculiflora) şi stejar (Q. Robur) în amestec cu arţar tătăresc 
(Acer tataricum). 

¤  Etajul pădurilor de foioase se desfăşoară între 300 şi 1600 m altitudine iar 
contactul cu silvostepa este făcut de gorun (Quercus petraea) în amestec cu 
elemente termofile ca mojdreanul (Fraxinus ornus) în subarboret  fiind abundent 
cornul (Cornus mas). Fragmentarea mare a pădurilor lasă loc extinderii pajiştilor 
secundare. Pădurile  de amestec ( fag, molid, brad) sunt compacte la altitudini de 
900 – 1 600 m . 

¤    Etajul pădurilor de molid  întâlneşte condiţii bune  de dezvoltare la peste 1 
600 m, fiind reprezentat prin păduri de molid  ( Picea abies). Pajiştile secundare cu 
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Festuca rubra, Nardus stricta, şi tufişurile de afin (Vaccinium myrttilus), smîrdar 
(Rhododendron  kotscky), ienupăr (Junuperus communis ssp. Nana) ocupă suprafeţe 
restrânse în cursul superior al Zăbalei şi Putnei. 

¤     Vegetaţia azonală şi intrazonală este întâlnită în lungul Luncii Siretului, 
pe cursurile inferioare ale putnei şi Rîmnicului apar pajişti de luncă şi zăvoaie de 
plop şi salcie. Pe terenurile sărăturoase se întâlnesc asociaţii halofile cu Salicornia 
europaea. 

Lumea animală (fauna) ce populează pădurile de foioase şi conifere, este 
reprezentată  prin : urs (Ursus arctos), râs (Lynx lynx), cerb (Cervus elaphus), 
veveriţa (Sciurus vulgaris), mistreţ (Sus scrofa otillo Thomas), alături de care în 
locuri umede se întâlnec batracieni ca salamandra (Salamandra s. Salamandra), 
cănăraşul (Serinus serinus), şopârla de munte (Lacerta vivipara), şi endemismul 
carpatic sălămâzdra (Triturus montandon). 

În stepă şi silvostepă sunt caracteristice popândăul (Citellus citellus), şi termitele 
(Reticulitermis lucifugus). Ihtiofauna este diferenţiată astfel : în bazinul superior al 
Putnei şi Nărujei, se întâlneşte păstrăvul (Salmo trutto fario),  în cursul mijlociu al 
Putnei, lipanul (Thymallus thymallus) şi moioaga (Barbus meridionalis). Apele 
Zăbrăuţiului şi Şuşiţei  sunt propice existenţei cleanului  (Leuciscus cephalus), iar 
cele  ale Siretului, mrenei (Barbus barbus) 

 
 REZERVAŢII NATURALE     

         Pe teritoriul Judeţului Vrancea, sunt ocrotite unicatele floristice , faunistice sau 
geologice în rezervaţiile complexe : Cascada Putnei (din Loc. Tulnici) cu osuprafaţă 
de 10 ha, cu un interesant relief pe gresii şi elemente floristice extrem de rare : 
Scruntaru în rezervaţia Reghiu cu o suprafaţă de 125 de ha. Rezervaţii forestiere  din 
Cenaru – loc. Andrieşu de Jos cu o suprafaţă de 1 149,8 ha şi Cenaru II cu 233,4 ha 
– păduri seculare cu elemente de tisă (Taxus baccata) din Dălhăuţi cu o suprafaţă de 
188,9 ha, Izvoarele Nărujei  78 ha, Lepşa-Zboina 210,7 ha. Pădurile seculare din 
Garoafa în suprafaţă de 307 ha, loc de refugiu pentru vânat. Rezervaţia geologică 
„Focul viu” de la Andrieşu de Jos – 12 ha în care emanaţiile de gaze naturale, se 
aprind spontan. 
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       ISTORICUL LOCUIRII TERITORIULUI VRÂNCEAN 
 
       Numeroasele mărturii arheologice atestă şi aici existenţa vieţii încă din 
paleolitic (Bîrseşti) şi neolitic (Bonţeşti, Cîndeşti, Fitioneşti-Mănăstioara ude s-a 
descoperit o cetăţuie cu un impresionant inventar). Epoca bronzului  este ilustrată de 
descoperirile de la Cîndeşti, Ciorani, Bonţeşti, Coroteni iar din prima epocă a 
fierului (Hallstatt) a rămas importanta necropolă de incineraţie de la Bîrseşti. Intensa 
locuire geto-dacă este dovedită de cetăţuia  şi aşezarea de la Cîndeşti (sec. 2 î.de Hr. 
şi sec. 2 d. Hr.) şi cea de la Bîrseşti, au dus o contribuţie de seamă în privinţa 
continuităţii populaţiei şi cunoaşterii civilizaţiei străvechi. Apoi de cele de la 
Mănăstioara (sec. 1 î.d. Hr până la sec.1 d.Hr.), Pădureni (sec.2-3 d.Hr.) etc. Carpii 
au întemeiat o serie de aşezări descoperite la Pădureni, Vîrteşcoiu, Tifeşti (sec. 3 
d.Hr.).                                                                         

        Pentru feudalismul timpuriu amintim sunt de amintit descoperirile de la 
Cîmpineanca  şi Dragoslaveni (sec. 10-11). În evul mediu – după cum „descrie” 
Dimitrie Cantemir- Vrancea a constituit un gen de „republică” în care relaţiile 
feudale au pătruns cu greu. Focşani, reşedinţa judeţului, aşezată la hotarul celor două 
ţări surori – Moldova şi Muntenia – a cunoscut o dezvoltare unică în istoria ţării 
noastre până la 1862, fiind împărţit în două târguri de R. Milcov : Focşani Munteni 
şi Focşani Moldoveni.  

      Dintre evenimentele de seamă petrecute pe teritoriul Judeţului Vrancea sunt de 
amintit: lupta împotriva  turcilor de la Jiliştea şi cele de la Mărtineşti şi Focşani  din 
timpul războiului ruso-turc din 1789. Locuitorii acestor ţinuturi  au participat cu 
mult elan la evenimentele revoluţionare din 1848 ca şi la evenimentele petrecute 
pentru împlinirea Unirii  dintre anii 1857-1859, când vrâncenii au ales ca deputat în 
divanul ad-hoc al Moldovei pe  celebrul Moş Ion Roată. 

                 

        În timpul primului război mondial , la Mărăşti şi Mărăşeşti , ostaşii români au 
înscris pagini de nepieritoare  glorie în cartea de aur a vitejiei româneşti. 
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         POPULAŢIA  şi AŞEZĂRILE 

 Conform „Anuarului statistic al Judeţului Vrancea – ediţia 2012” întocmit de 
Direcţia de Statistică Focşani – Vrancea, populaţia stabilă este de 388 943 locuitori 
din care 60% în mediu rural şi doar 40% în mediul urban. Concret numărul 
locuitorilor din municipii şi oraşe este conform tabelului : 
 

      2007      2008      2009     2010      2011 

Vrancea    392 619   391 574   390 596   389 769   388 943   

Focşani      99 907     98 646     98 123     98 045     97 714 

Adjud       18 505      18 432     18 382      18 426     18 453 

Mărăşeşti       12 559      12 667     12 710      12 709     12 696 

Odobeşti         8 474        8 566       8 698        8 893       9 076 

Panciu         8 802        8 735        8 658        8 632         8 582 

Situaţia  numerică a populaţiei judeţului, este în descreştere după anul 1990 
datorită atât sporului natural negaţiv ca urmare a ratei scăzute a natalităţii cât şi a 
plecărilor cu domiciliu a unor familii. Perioada cuprinsă între cele două 
recensăminte ale populaţiei, respectiv 2002 – 2011 este sensibil pozitivă  după cum 
se poate remarca în tabelul următor: 

   Anul  1992     Anul 2002 Anul   2011 

      393 408      387 632     388 943 

                             

                                       Populaţia pe medii la 1 iulie 2011 
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 În ceea ce priveşte structura pe vârste a populaţiei, la nivelul anului 2011, din totalul 
general de 388 943 locuitori, 190 526 de gen masculin şi 198417 feminin ceea ce 
reprezintă un procent de 49% şi respectiv 51,0%. 
 Pe medii de rezidenţă şi sexe , situaţia procentuală se prezintă astfel : 

 
               

În ceea ce priveşte dinamica naturală a populaţie trebuie evidenţiate elementele 
de natalitate , mortalitate şi spor natural. 

� Natalitatea reprezintă numărul născuţilor vii la 1000 de loc./an, 
� Mortalitatea reprezintă numărul decedaţilor la 1000 de loc /an, 
� Sporul natural reprezintă raportul dintre natalitate şi mortalitate la 1000 

loc./an 
În acest sens un indicator important îl reprezintă şi capacitatea de procreere a 

populaţiei şi anume fertilitatea care pentru Judeţul Vrancea poate fi exprimat după 
diagramă în modul următor. 
 
 

 
 
 Ca urmare a creşterii standardului  de trai, a asistenţei medicale, a creşterii 
gradului de cultură şi în general a cunoaşterii, a crescut  durata medie de viaţă a 
populaţiei progresiv faţă de anul de referinţă 2001 cu peste 4 procente, iar în ceea ce 
priveşte situaţia pe sexe se constată că sexul feminin este superior numeric celui 
masculin cu peste 9 procente (aşa cum arată diagrama de mai jos) 
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                                  Durata medie a vieţii pe sexe 

 
 
         FORŢA de MUNCĂ 
 
 Populaţia ocupată civilă cuprinde conform metodologiei balanţei forţei de 
muncă, toate persoanele care în anul de referinţă, au desfăşurat o activitate socio – 
economică ce asigură venitul necesar traiului. 
 Populaţia activă  include persoanele active din punct de vedere economic în 
vârstă de peste 15 ani, care furnizează forţă de muncă disponibilă pentru producţia 
de bunuri şi servicii, de asemenea include populaţia ocupată şi şomeri BIM. 
 Şomerii BIM : - nu au loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul  
                                    obţinerii de venituri, 
                                  -sunt în căutarea unui loc de muncă, 
                                     -sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni 
 Numărul mediu al salariaţilor – reprezintă o medie aritmetică rezultată din  
                                   Suma efectivelor zilnice ale salariaţilor. 
 Pentru o imagine cât mai relevantă a acestei categorii demografice şi evoluţia 
în timp a numărului mediu al salariaţilor, poate fi studiat tabelul de mai jos:  
 
 
                                      Evoluţia numărului mediu al salariaţilor 
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                                                 Numărul  şomerilor înregistraţi 
 

 
 
 
                                                   Rata şomajului 

 
 
 
 

 Populaţia  ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale 
 
                  Activităţile  (secţiuni CAEN)     2009      2010      2011 

Total Judeţul Vrancea 
Agricultură , silvicultură şi pescuit 
Industrie  
                Industrie  extractivă 

    Industrie prelucrătoare 
    Producţie şi furnizare de energie electrică şi gaze, 

                Distribuţie apă, canalizare, salubrizare şi decontaminare 
Construcţii 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, reparare autovehicole şi moto 
Transport şi depozitare 
Hoteluri şi restaurant 
Informaţii  şi comunicaţii 
Intermedieri financiare şi asigurări 
Tranzacţii imobiliare 
Activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice 

   140,0 
     62,3 
     25,9 
       0,1 
     22,9 
       0,9 
       2,0 
       7,1 
     14,9 
      5,6 
      0,9 
      0,5 
      0,9 
      0,6 
      1,1 

   142,2 
     64,5 
     25,4 
      0,1 
    22,8 
     0,8 
     1,7 
     7,6 
   15,1 
     5,9 
     1,3 
     1,0 
      0,9 
      0,2 
      1,0 

    140,5 
      63,9 
      25,5 
       0,1 
      22,9 
       0,8 
       1,7 
       7,5 
     14,9 
       5,9 
       1,5 
       0,8 
       1,0 
       0.3 
       1,1 
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Actvităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support 
Activităţi publice şi apărare, asig. sociale din sistem public, 
Învăţământ 
Sănătate şi asistenţă social 
Activităţi culturale de spectacole şi recreative 
Alte activităţi de servicii 

      1,5 
      3,6 
      5,9 
      7,0 
      0,6 
      1,9 

      1,4 
      3,1 
      5,6 
      6,5 
      0,5 
      2,2   

       1,4 
       3,0 
       5,4 
       6,0 
       0,5 
       1,8 

 
 

        Veniturile populaţiei  
  

Legat de diversele ramuri ale industriei şi serviciilor este capitolul de venit al populaţiei 
materializat prin  : 

 
� Câştigul salarial nominal brut (salarii + sumele plătite din profilul net şi alte forme, 
� Câştigul salarial nominal net. 

                                 Câştigul salarial (în lei) 

 
 
 
 
 

 Locuinţe şi utilităţi publice 
 
 Fondul de locuinţe se determină pe baza datelor obţinute la recensămintele populaţiei 
şi locuinţelor şi modificările intervenite în cursul fiecărui an, respective ieşirile şi intrările. 
                                                  Locuinţe terminate 
 

        Anii   Total locuinţe Fond privat Fond bugetar 
       2006    1 690      1 425      285 
       2007    1 549      1 298      251 
       2008    1 615      1 402      213 
       2009    1 630      1 441      189 
       2010    1 538      1 455        83 
       2011    1 280      1 188        92 
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                                         Fondul de locuinţe existent 
 

                  
                                                             
 
                                                       
 

                                                             Locuinţe terminate pe surse de finanţare 
 

          

 
 Străzile urbane 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Lungimea străzilor urbane  340   343   344   346  351 
Din care modernizate  168   169   169   172  172 

 
 Transportul urban de pasageri 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Numărul vehicolelor în inventar    39   38   39 29  28 
Pasageri transportaţi (mii) 4 059 3370 3 276 2973 3 062 

 
  Canalizare oublică şi spaţii verzi 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Localităţi cu canalizare publică    9     9   10    10   10 
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Din care municipii şi oraşe    5     5    5     5     5 
Lungime totală a conductelor  212  221  228  228  228 
Suprafaţa spaţiilor verzi în urban  131  135  136  136  139 

 
 Reţeaua şi volumul gazelor natural distribuite 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Nr. Localităţilor cu alim. cu gaze    9  9  8   8   9 
Lungimea conductelor de distribuţie (km) 186  205 209,7 212,6 191,3 
Gaze natural naturale   (mii mc) 83068 74679 59508 64503 56757 
Pentru uz casnic 13184 15614 14856 15959 17231 

 
   Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Nr.localităţilor cu alimentare cu apă   58   60    61   61  61 
Lungimea totală a reţelei de distribuţie apă (km) 1463 1482 1609 1612 1615 
Apa potabilă distribuită locuitorilor (mii mc) 12521 12638 12659 10458  9730 
      

 Protecţia socială şi a şomerilor 
 
 În atenţia protecţiei sociale sunt : 

• Ajutorul de şomaj şi ajutorul de integrare profesionale, 
• Alocaţia de sprijin, 
• Cheltuieli pentru formarea profesională, 
• Plata absolvenţilor, 
• Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirareaperioadei de 

şomaj, 
• Plăţile pentru stimularea  mobilităţii forţei de muncă, 
• Plăţile compensatorii  

 
 
 
                         Evoluţia numărului mediu al pensionarilor 
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                                      Evoluţia pensiei medii lunare 
 
       

               
 
 

            Învăţământ 
 

  
 Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie 
 
  

Total gen. 
preşcolar Total 

primar 
gimnazial 
 

Învăţământ 
special 

Liceal  Postliceal  Superior  

2007/2008 58858 10684 31987 229 11626  935 200 
2008/2009 57310 10154 31223 220 11979 1225 164 
2009/2010 55886 10282 30399 234 12631 1714 141 
2010/2011 55568 10032 29531 260 13196 1942 636 
2011/2012 55568 10256 28866 264 13563 2276 432 
 
                     PERSONALUL DIDACTIC PE NIVELURI DE EDUCAŢIE 2011 / 2012 
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                           POPULAŢIA ŞCOLARĂ ÎN ANUL 2011 / 2012 

 
 
 
 

 Agricultura 
 
 
 Agricultura reprezintă ramură de bază în activitatea economic a Jud. Vrancea, fapt 
demonstrate şi de procentul de 60% din populaţia judeţului. 
 Pentru o cât mai justă analiză a actvităţii agricole statisticile întocmite iau în calcul : 

� Fondul finciar, după modul de folosinţă, 
� Producţia agricolă de bunuri şi servicii, 
� Amendamentele aplicate, 
� Suprafaţa pe care au fost aplicate amendamentele, 
� Suprafaţa cultivată cu principalele culture, 
� Producţia agricolă la principalele culture, 
� Producţia totală de fructe, 
� Suprafaţa viilor pe rod, 
� Producţia totală de fructe, 
� Producţia medie de struguri la hectar 
� Efective de animale 
� Producţia agricolă la produse animaliere 
� Parcul de tractoare şi maşini agricole, 
� Suprafaţa fondului forestier. 

 Indicatorii de bază ai activităţilor agrare fiind fondul funciar şi gradul de mecanizare a 
acesteia. 
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                                       SUPRAFAŢA AGRICOLĂ ÎN ANUL 2011 
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   PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ           

                                                      

      
   Turismul 

 
 

 Marea  varietate a formelor de relief, frumuseţile inegalabile ale judeţului fac din zonă 
un important obiectiv pentru activitatea de turism. 
 Pentru studiul statistic al acestei activităţi economice, studiile de specialitate îau în 
calcul:  

� Structuri de primire turistică cu funcţii de cazare turistică, 
� Capacítate de cazare turistică, 
� Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică, 
� Înoptări ale turiştilor în structuri de primire turistică, 
� Indicii de utilizare netă a locurilor de cazare. 
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1.3. PREZENTAREA GENERALĂ  a  COMUNEI  VÂNĂTORI 

 
                                             Aşezarea geografică 
 

                                      
                                             
                                                                

Comuna  Vânători este o unitate administrativ-teritorială situată în partea  estică  
a Judeţului Vrancea  limitrofă Municipiul Focşani, totodată constituindu-se într-o 
comunitate suburbană datorită poziţiei sale geografice.  

Coordonate sale geografice sunt : 
             - 45 grade 43 minute şi 22 secunde lat. N, 
             - 27 grade 15 minute şi 16 secunde long. E 

Cu o suprafaţă totală (conform  PUG) de .8 690 ha unitatea administrativă este 
limitată de: 

� la   N  Comuna Garoafa, 
� la   E   Judeţul Galaţi şi Comuna Suraia şi  Bilieşti 
� la   S   Comuna Răstoaca,  Milcov,         
� la   V   Municipiul Focşani.  

 
Aşezată în plină zonă de câmpie este compusă din următoarele subunităţi 

administrative : 
 

� Localitatea Vânători – centrul administrativ al comunei, 
� Localitatea Balta Raţei, 
� Localitatea Jorăşti, 
� Localitatea Mirceştii Noi, 
� Localitatea Mirceştii Vechi, 
� Localitatea Petreşti, 
� Localitatea Răduleşti. 

 
 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

40 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

SCURT ISTORIC al  COMUNEI  VÂNĂTORI 
 
     Din cele mai vechi timpuri, câmpia şi terasele  largi ale Siretului, au constituit 
elemente majore ce au atras stabilirea comunităţilor umane încă din neolitic (cca.    
4 500 ani Î. de Hr.  
     Avantajele cadrului natural privind practicarea principalelor îndeletniciri : 
cultivarea plantelor, creşterea animalelor, pescuitul, vânatul, meşteşugurile, au 
constituit principalele motive în alegerea acestor locuri pentru aşezări stabile.  
     Densitatea populaţiei şi îndeletnicirile acestora a trezit ineteresul arheologilor 
care au început în 1957 o campanie activă de studii şi săpături arheologice de-a 
lungu întregii Văii Siretului.  
     Descoperirile arheologice s-au materializat prin obiecte aparţinând epocilor 
Hallstat B, Bronzului – Cultura Basarabi Ic3 –Ic2, Eneolitic – Cultura Cucuteni A –
B, Epoca daco – romană sec III – IV.  
      Aşezările din întreaga zonă sunt atestate documentar abia în secolul al XV–lea, 
respectiv „ suret de pe un uric de la Ştefan cel Mare din 11 iunie 1466” prin care se 
confirmă vânzarea unei mânăstiri localizată în grădina locuitorului I. Movileanu din 
Răduleşti. În acest conext trebuie menţionat şi faptul că Moşia Mirceşti intră în 
posesia familiei Donea din Ţara Românească prin căsătoria marelui vistier Donea cu 
sora cronicarului Ion Neculce fiica Ecaterinei Iordache Cantacuzino (conf. lucrării 
„Comuna Vânători trecut, prezent şi viitor” edit. TERRA- Focşani 2009). 
 În întregul său, comuna a făcut parte din ţinutul Putna care până la 1482 a 
aparţinut alternativ când Moldovei când Munteniei fapt ce poate explica lipsa unor 
documente clare privind apartenenţa zonală a localităţilor. 
 Ca orice ţinut la timpul respectiv Putna era divizată în ocoale iar Comuna 
Vânători făcea parte din Ocolul Milcovul de Gios care cuprindea 10 sate printre care 
şi Răduleşti, Mirceşti şi Jorăşti. 
 Despre istoricul comunei nu există scrieri detaliate şi înregistrate  
documentar, însă este confirmată aşezarea acesteia pe moşia unui descendent al 
familiei lui Alexandru Mavrocordat (Domn al Moldovei după anul 1716). 
 Până la 1875, Comuna Vânători a fost unită cu Comuna Mândreşti; de la acea 
dată au fost arondate şi Comunele Mirceşti şi Răstoaca până la 1877 când au fost 
separate din nou. 
 Conform datelor extrase din Arhivele Statului – Focşani, comuna era alcătuită 
în 1908 din 4 cătune : Jorăşti (26 ha), Vânători (35 ha),  Mândreşti (9 ha) şi Petreşti 
(24 ha). În ceea ce priveşte modul de formare şi evoluţie a aşezărilor din comună 
exită mai multe ipoteze dar cea mai plauzibilă este cea a „roirii”- fenomen întâlnit 
nu numai în zona Vrancea istorică, şi care reprezintă desprinderea din vatra satului 
matcă a unui număr mai restrâns sau mai mare de locuitori care au format o nouă 
aşezare. Spre exemplificare : Satul Jorăşti îşi are originea certă de la patronul Jora 
stăpânul unor moşii pe la începutul sec. al XVI-lea. La 1526,Toader Jora era staroste 
de Tecuci iar numele lui era recunoscut ca stăpân al acestor locuri. Într-o însemnare 
documentară cunoscută sub denumirea de Toponimii Putnene, numele Satului 
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Jorăşti care datează de la 1500, ar proveni de la numele fiicei Prinţului Mavrocordat 
proprietarul moşiei de atunci. Într-o altă lucrare se menţionează că satul a fost 
format cu oameni aduşi pentru munca de pe moşie. 
 Loc. Vânători (după datele arhivate), a reprezentat „un cătun din Jud. Putna   
Plasa Bilieşti, Com. Jorăşti aşezat pe malul Putnei în partea estică a Târgului 
Focşani”şi înfiinţat  în anul 1881 în urma împroprietăririi a 50 de foşti luptători ai 
Regimentului 8 Vânători din Focşani (1788 – Războiul de Independenţă), de unde 
satul îşi trage numele. 
 Localitatea Petreşti foştă moşie a satului Comunei Jorăşti, a luat fiinţă în anul 
1893, loc stăpânit de o mânăstire de călugări de la Mera care a fost arendat între anii 
1888 – 1892 după care a fost parcelat în loturi şi vândut ţăranilor de către Ministerul 
Internelor. Numele satului provenind de la ultimul arendaş al moşiei numit Petrescu 
 Satul Mirceşti a luat fiinţă în anul 1466 cu menţiunea că a funcţionat ca şi 
comună alcătuită din cătunele  Mirceşti, Paraipani şi Răduleşti. Moşia Mirceşti, 
fostă proprietate a familiei Domnitorului Alexandru Moruzzi, a fost donată ginerelui 
său Alexandru Mavrocordat. 
 Conform datelor înscrise în Marele Dicţionar Geografic al României vol.V 
din 1899, Satul Răduleşti este situat la est de Com. Mirceşti lângă  Balta lui Tudor şi 
Balta Cotul Roibului, cu o biserică, 127 de case şi o populaţie de 536 de locuitori. 
La Răduleşti, Dabija Voivod  a avut o prisacă domnească şi o herghelie de cai, locul 
purtând şi acum numele turcesc de ceair  în traducere românească de ocol închis 
pentru cai. 
 Satul Balta Raţei  menţionat în aceleaşi documentele amintite mai sus, a 
reprezentat un cătun situat pe partea dreaptă a Putnei care la înfiinţare avea o    
populaţie de 342 de locuitori,  76 gospodării şi o filială a bisericii Adormirea Maicii 
Domnului .    
 
                            RELIEFUL şi GEROMORFOLOGIA 
                                     
            

 
                          
       Relieful predominant  de câmpie  joasă, ce face parte integrantă din Glacisul 
Rîmnic, o fâşie uşor înclinată, compusă din conuri plate - coluvii şi Câmpia Siretului 
Inferior – zonă supusă continuu subsidenţei. În general aceste tipuri de câmpie, 
cunoscute şi sub denumirea de glacisuri se întâlnesc la baza unor câmpii mai înalte 
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cunoscute sub denumirea de câmpii piemontane ca de exemplu vecinătatea 
piemontului Odobeşti care ca şi înălţime se încadrează în tipul câmpiilor înalte. În 
cazul de faţă, Glacisul Râmnicului în care  se include şi Câmpia Focşaniului (local), 
reprezintă forma de relief care face trecerea de la piemont – Odobeşti la cea mai 
joasă porţiune şi anume Câmpia Siretului Inferior. 
 La aceste tipuri de câmpie au coroborat de-a lungul erelor pământului, o 
multitudine de factori dintre care cel mai pregnant fiind clima cu oscilaţiile ei. În 
cazul de faţă această câmpie de glacis s-a format într-un climat arid, semiarid sau 
semiumed, când lungile perioade secetoase au alternat cu ploi scurte şi torenţiale ce 
au determinat o eroziune accelerată ritmic, şi care a dus pe de o parte la formarea 
unor suprafeţe dintre cele mai netede, iar pe de alta, la menţinerea unor pante în 
continuă retragere 
 Acest tip de glacis face tranziţia între glacisul dezvoltat pe rama de câmpie 
(cu aspect piemontan şi proluvial) şi glacisul de vale ( de terasă, de luncă, de văi şi 
bazinete cu scurgere temporară). Conurile de dejecţie dispuse în „evantai” au 
înălţimi maxime cuprinse între 41 şi 50  m altitudine. 

 
GEOLOGIC  şi  GEOMORFOLOGIC 

               
Geologic teritoriul aparţine  interferenţei Depresinii Bîrladului (câmpia şi lunca în 
E) cu unitatea neogenă subcarpatică (piemontul cu glacisul în V)-  Piemontul 
Zăbrăuţi şi Glacisul Rîmnic – Trotuş. Peste un fundament cristalin  este depusă o 
stivă groasă de peste 3 000 m grosime, alcătuită din deporzite sedimentare de la 
paleozoic  până  la cele mai recente: cuaternare.  
           Studiind  harta geologică a judeţului se poate concluziona că alcătuirea 
petrografică a teritoriului este reprezentată de la E la V prin :  

� d
epozite aluvionare,loessoide şi fluvio – lacustre (aparţinătoare holocenului) 

� ş
i depozite fluvio – lacustre şi aluvionare (pleistocen). 

          Profilul geologico-litologic executat în vederea întocmirii PUG-ului 
Localităţii Vânători, se poate împărţi în 3 zone diferite şi anume: 

� Zona I – cuprinde Localităţile Mirceştii Noi, Balta Raţei, Petreşti şi Jorăşti, 
Litologia : - 0,00 – 0,30 m . sol vegetal 
                  - 0,50 -   3,50 m  argilă prăfoasă, cenuşie galbenă, plastic vârtoasă 
cu  
                                         nodule calcaroase sensibile la umezire, 
                 - 3,50 (4,00) – 7,00 (8,00)m – praf argilos , nisipos galben, sub 7 m 
                                         apare nisip cu pietriş. 

� Zona II –cuprinde Localităţile Mirceştii Vechi şi Răduleşti. 
Litologia : - 0,00 – 3,30 (4,00)  praf nisipos galben şi argilă prăfoasă nisipoasă 
                 -3,30(4,00) – 6,00 m – argilă prăfoasă nisipoasă şi pietriş cu nisip 
                 acesta din urmă apărând mult la suprafaţă lângă bălţi. 
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Legat de structura geologică internă şi mai ales de mişcarea blocurilor din 
fundament, ce se pun în contact pe teritoriu judeţului şi al comunei, sunt de amintit 
cutremurele de tip vrâncean ce îşi au epicentrul aici. 

Geomorfologic  
Modificările şi transformările stratului de suprafaţă (a reliefului zonei), 

depinde de natura rocilor, de altitudini, de expoziţia pantelor şi în general de factorii 
fizico – geografici dar şi factorului antropic. Astfel în zona de piemont eroziunea 
este aproape total redusă, aceasta fiind prezentă în special în formaţiuni leossoide. 

În zona de glacis apare: 
� e

roziunea de suprafaţă,  
� d

e aluvionările de pantă ca şi  
� d

e spălări şi şiroire . 
În zona de luncă joasă a Siretului, ce se remarcă prin exces de umiditate, prin 

zone mlăştinoase, inundaţii, există tendinţa de aluvionare prin divagare. 
    
                                               HIDROGRAFIA 
 
                

               
                        R. Putna - la izvoare                                 R. Putna – la vărsare    
                           
        Teritoriul Com. Vânători  se remacă prin existenţa ambelor forme de existenţă: 

o ape de suprafaţă – curgătoare şi stătătoare (râuri şi bălţi), 
o ape subterane – freatice şi acvifere. 

        Principalule elemente hidrografice ale teritoriului, sunt constituite de 
următoarele ape: 

o curgătoare care după criterii hidrologice aparţin categoriei râurilor mici 
emisari ai colectorului principal R. Siret: 

� R. Putna – este principalul element hidrografic al zonei ce-şi are obârşia pe 
versantul  nordic al Cl. Lăcăuţi – Arieşoaia la altitudinea aproximativă de 
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1500 m şi a cărei afluenţă cu Siretul se află doar la 16 m. De pe întreaga 
lungime a cursului de 153 km, cu o diferenţă de nivel este de cca 1480 m şi 
un bazin hidrografic de 2 580 km.p., media debitului maxim înregistrat la 
Staţia hidrologică Vânători a fost de 760 mc/s. R. Putna are pe teritoriul 
comunei o direcţie N-S cu o lungime de 12 km şi un curs foarte meandrat şi 
principali afluenţi pârâurile : 

� Pr. Gârla Morii – străbate teritoriul pe o distanţă de 5 km, 
� Pr. Şoimului    -  străbaten teritoriul pe o distanţă de 4 km. 

Ambele pârâuri au o direcţie de scurgere de NV – SE, cursurile paralele şi caracter 
temporar în perioadele de secetă albia minoră fiind lipsită de apă. 
o Stătătoare  
� Bălţile  de pe teritoriul Comunei Vânători s-au format în albia majoră a R. 

Siret mai concret în meandrele părăsite ale acestuia din apropierea  Loc. 
Răduleşti Balta Nucu I şi Nucu II mai importante ca suprafaţă şi amenajate 
piscicol. 

o Apele subterane prezente până la adâncimea de 200 m printr-un strat acvifer 
aflat în general la baza stratului de loess 8 în depozite holocene) şi două 
complexe acvifere sub presiune : 

� acviferul cantonat în depozite psamopsefitice 
� acviferul cantonat în depozite psamitice. 

Acviferul freatic este cantonat în depozite holocene a căror grosime este 
cuprinsă între 2 şi 8 m, în general la baza loessurilor sau mai jos în unele formaţiuni 
nisipoase sau argilos-nisipoase. 
 Alimentarea freaticului făcându-se exclusiv din precipitaţii ( mai ales în 
ultimele decenii), nivelul lui fiind strâns legat de cantitatea acestora şi variaţiile 
anuale. 
 

                                           CLIMATIC 
 
   Din punct de vedere climatologic, teritoriul se încadrează subclimatului de câmpie 
şi luncă cu nuanţe de continentalism  pronunţat cu particularităţi topoclimatice 
locale în funcţie de : - poziţia geografică, 
                                - existenţa sau absenţa diferitelor forme de vegetaţie, 
                                - prezenţa sau absenţa apei 
                                - factorul antropic. 
   În general trăsăturile esenţiale ale anotimpurilor sunt acele de vară călduroasă şi 
secetoasă şi iarnă geroasă cu variaţii ale cantităţilor de zăpadă de la un an la altul 
cu prezenţa Crivăţului viscolind zăpada. 
Elementele climatice definitorii sunt reprezentate prin următoarele valori: 

� radiaţia solară globală medie anuală este de 10 kcal / cmp, 
� temperatura aerului medie anuală este de 9 grade C din care temperatura 

medie a lunii iulie este de 12 grade C,  iar a lunii ianuarie de -4 grade C 
� precipitaţiile atmosferice medii anuale sunt de 500 mm. 
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În general iernile sunt caracterizate de ninsori reduse cantitativ şi în general 
viscolite iar stratul de zăpadă relativ subţire nu durează decât până în prima decadă a 
lunii martie. 

Specificul general al verii continentală cu accente excesive: călduroasă cu ploi 
în avarsă şi de scurtă durată. Dinamica atmosferică este determinată de circulaţia 
dominantă din N,NE şi E din Europa extrem estică şi asiatică cu un grad accentuat 
de continentalism. 
Ca fenomene meteorologice de risc şi impact negativ pot fi amintite : 
*   îngheţul la sol primăvara târziu primăvara (mai) şi toamna timpuriu(octombrie) 
*   seceta – fenomen frecvent şi relativ accentuat în ultimul timp şi mai prelungită 
ca durată, 
*    grindina îşi face apariţia de regulă o dată cu ploaia torenţială după o lungă peri- 
oadă de secetă. 
                                            SOLURILE 

 
Reprezintă expresia interacţiunii elementelor fizico-geografice : factor 

petrografic, relief, climă, vegetaţie şi nu în ultimul rând factorul antropic. Datorită 
acestora, pe teritoriul comunei  îşi face prezenţa 28 tipuri şi subtipuri  de soluri 
grupate în :  

�   Cernoziomul al cărui material parental îl reprezintă loess-ul şi 
depozitele loessoidale şi care cuprinde la rândul său două subtipuri 

• Cernoziomul tipic – 707 ha reprezentând 10,7% din suprafaţă, 
• Cernoziomul vertic – 168,6 ha reprezentând  2 % din supraf. 

�    Cernoziomul cambic cu aceleaşi condiţii de formare şi 2 subtipuri 
• Cernoziomul cambic tipic – 979,8 ha 
• Cernoziomul cambic vertic-  156,5 ha 

�    Solul gleic  cu două subtipuri 
• Gleic tipic cu o suprafaţă de 353 ha 
• Gleic mlăştinos cu o suprafaţă de 96 ha 

�    Vertisolul ocupă 447 ha 
�    Regosoluri  ce ocupă 9 ha 
�    Hidromorfe 713 ha formate în condiţiile excesului de umiditate (în 

apropierea bălţilor şi pârâurilor) de lungă durată, subtipurile acestora 
fiind:  sol gleic, lăcovişte, sol negru elinohidromorf şi pseudogleic. 

�  Halomorfe - sărăturile  
 

                                  FLORA şi FAUNA 
 
       Componente esenţiale ale cadrului natural, flora şi fauna aparţin arealului de 
stepă şi silvostepă restrânsă, aceasta fiind înlocuită cu plante de cultură. 

 În spaţiile în care factorul antropic nu şi-a pus amprenta, se întâlnesc pajişti 
secundare puternic stepizate şi cu păşuni în care predomină elemente ca: fâsca, 
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colilie (Stipa joanis – Festuca valesiaca), bărboasă (Botrichloa ischaenum), pelin 
(Artemisia), pirul crestat (Agrypiron). 

Vegetaţia ierboasă a luncii este reprezentată de plante iubitoare de umezeală 
şi apar în special în zona bălţilor asanate, în care surplusul de umezeală permite 
apariţia şi dezvoltarea stânjenelului de baltă (Cris pseudocomunus), laptele câinelui 
(Euphoria palustris), coada vulpii (Alopecurus pratensis), firuţa (poa pratensis)etc. 
Dintre plantele  de nisip din Lunca Siretului, specifice sunt : scaiul dracului 
(Eryndgium gerardiana) şi arbuşti pitici ce intră în componenţa tufişurilor scunde cu 
porumbar (prunus spinosa), murul (Rules caesius), măceşul (Rosa canina) etc. 
Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin zăvoaie:  plopul (sp. Popullus alba) şi 
salcia ( Salix alba şi fragelis). 
 

Componistica arboricolă a acestora aparţine amestecului de stejar pedunculat 
(Quercus robur  şi  Q. Ceris), gârniţa (Quercus fraineto), cu carpen (Carpenus 
betulus),  jugastrul (Acer campestre), arţar (Acer tataricum), tei (Tilia cordata şi T. 
Thomentosa), cireşul sălbatec (Cerus avium), mărul pădureţ (pirus crestatum), 
plopul tremurător (Populus tremula) etc. 
Dintre arbuşti, reprezentanţi sunt sângerul (Cornus sanguinea), cornul (Cornus 
mas), alunul (Corylus avellana) etc.  În partea estică a pădurii Academia a fost 
înfiinţată o plantaţie de pin (Pinus nigra) în suprafaţă de 30 de ha. Primăvara etajul 
– cel ierbos- este dominat de ghiocei (Galantus nivalis), viorele (Scilla bifolia), 
brebenei (Coridalis solida) etc. 
                                                                                  
 Flora din zona joasă a luncilor este reprezentată şi prin plantele iubitoare de 
multă umeteală : stuf Phrdgnites), papura (Thypha), pipirig (Scirpus) etc. 

Fauna arealelor de stepă şi silvostepă este populată de mamifere mari şi mici, 
rozătoare, păsări, reptile şi insecte; dintre mamiferele mari, reprezentative  sunt : 
căprioara (Capreolus), iepurele (Lepus europens), lupul (Canis lupus), vulpea 
(Canes vulpes), veveriţa (Sciurus vulgaris). 

Ihtiofauna este bine reprezentată atât ca număr de specii cât şi ca număr de 
indivizi. Specii dominante sunt: scobarul (Chondrostama nasus), cleanul (Leuciscus 
cephalus), porcuşorul de nisip (Globio glanis), mreana ( Barbus barbus), somnul 
(Silurus glanis), crapul comun (Sciprinul sciprinus) etc. 

La acestea se adaugă specii de anfibieni : Rana esculenta, Rana ridibunda, 
Bombina bombina, Tritonus vulgaris ş.a. 

 
Suprafaţa terenurilor cu vegetaţie forestieră înregistrată la nivelul comunei 

însumează 827 ha, reprezentând 9,52% din cea totală. Aceasta aparţine următoarelor 
forme de proprietate : 

• Proprietate publică aparţinând statului  686 ha, 
• Proprietate privată a UAT                        81 ha, 
• Proprietate privată a persoanelor fizice     58 ha, 
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• Proprietate obştească                                  2  ha 
 
Arii protejate  
 
Pe teritoriul Comunei Vânători, se întâlnesc următoarele areale ce îndeplinesc 

condiţiile şi sunt omologate ca „Arii naturale protejate – rezervaţii naturale SCI şi 
SPA”: 

� Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA0071) – arie de protecţie specială 
avifaunistică cu o suprafaţă de 38 496 ha desemnată prin HG nr. 1284 / 24 oct 2007 
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

 
� Pădurea Merişor – Cotul Zătuanului (cod ROSCI0162) cu o suprafaţă 

de 469 ha, desemnat prin  ORDIN nr. 1964 / 13 dec. 2007 parte integrantă a reţelei 
Natura 2000 în România.  

Această arie ocupa un sector din Lunca Siretului, situat la est de linia ce ar uni 
Localitatea Ciuslea ( trupul de pădure Neagra) şi Loc. Răduleşti, este un spaţiu 
geografic individualizat, în care complexul elementelor biogeografice, asigugă 
favorabilitatea dezvoltării unor ecosisteme deosebit de valoroase. 

� Lunca Siret – trup Pădurea Neagră (cod 2827) –rezervaţie naturală 
cu o suprafaţă de 359,60 ha, a fost desemnată prin Legea nr. 5 din 06.03.2000, zonă 
protejată cu două areale distincte individualizate în trupuri de pădure de luncă. 
Trupul Pădurea Neagră este situat în nordul Loc. Răduleşti, fiind înconjurat de 
terenuri arabile. Trupul Pădurea Dumbrăviţa este străbătut în nord de Pr. Putna iar 
în zona mediană de drumul judeţean DJ 204 Focşani – Galaţi. 

Ambele parcuri reprezintă areale de refugiu al păsărilor de pasaj pe întreaga 
lor perioadă de migrare. Rezervaţia naturală Pădurea Neagră se suprapune Luncii 
Siretului, caracterizată printr-un micro relief din terase aluvionare joase (40 m alt.), 
grinduri şi conuri de dejecţie laterală, microdepresiuni cu apă stagnată, între braţe 
părăsite ale Siretului rezultate prin deplasarea acestuia spre est. 

� Pădurea Crîng – în apropierea Satului Petreşti, cu statut de rezervaţie  
naturală peisagistică de arbori seculari, agrement şi protecţie – Muzeu Etnografic în 
suprafaţă de 123,7 ha , declarată prin HGJ Vrancea nr.12/18.09.1992. 

� Rezervaţia de avifaună- cu regim strict de protecţie atât pentru din 
fauna autohtonă cât şi pentru cele de pasaj aflat în tranzit sau pentru perioada 
anotimpului cald. 
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RESURSE NATURALE 
 

Din gategoria resurselor regenerabile – pentru timpul analizat – importanţă 
majoră prezintă solul, terenul agricol, apele şi pădurile. 

După modul de folosinţă din totalul de 8 690 ha, terenul  prezintă următoarele 
repartiţie  (la nivelul anului 2010 conform PUG-ului Com. Vânători): 

a)  teren  agricol 6 781 ha , din care : arabil (6 065 ha), păşuni (623h a), fâneţe (4 
ha), vii (77 ha), livezi(12 ha),  

b) teren ocupat de păduri şi zăvoaie (827 ha), 
c) teren neagricol : lucii de ape şi stufăriş (566 ha), curţi construcţii (317 ha), căi 

de comunicaţii (145 ha) şi neproductive – degradate (54 ha) 
 
                                                
                                                   POPULAŢIA 

 
Conform  datelor comunicate de Autoritatea Locală Vânători, valoarea 

numerică a populaţiei comunei  se ridică  în anul 2011 la 5 835 locuitori cu 
următoarea repartiţie pe unităţi teritoriale – localităţi : 

� Localitatea Vânători          782 locuitori, 
� Localitatea Jorăşti           1273  locuitori, 
� Localitatea Petreşti          1026  locuitori, 
� Localitatea Mirceştii-Noi   701  locuitori, 
� Localitatea Mirceştii-Vechi 235 locuitori, 
� Localitatea Răduleşti     726 locuitori, 
� Localitatea Balta Raţei  215 locuitori. 

 
 
Structura populaţiei - etnic şi religios  

. 
Din punct de vedere etnic, marea majoritate a locuitorilor sunt români 95,44%  

, necunoscută 4,24% dar există şi reprezentanţi ai unor minorităţi  0,30% ; 
 religios : ortodoxi 94,71%, de rit evanghelist de Ziua a şaptea 4,24% şi alte 

culte  1,04%.  
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Conform datelor înregistrate de Institutul de Statistică situaţia demografică la 

nivelul teritorial al Comunei Vânători se prezintă astfel : 
 
  Populaţia stabilă pe grupe de vârstă şi sexe (anul 2014) 
 

Specificaţie  
Grupă vârstă 

    Total   masculin     feminin 

Anul 2014     6431   3234      3197 
0-4 ani       263     132        131 
5- 9 ani       301     168        133 
10-14 ani       302     157        145 
15-19 ani       363     192        171 
20-24 ani       392     194        198 
25-29 ani       449     265        184 
30-34 ani       381     185        196 
35-39 ani       535     279        259 
40-44 ani       630     327        303 
45-49 ani       554     301        253 
50-54 ani       342     195        147 
60-64 ani       384     181        203 
65-69 ani       238     101        137 
70-74 ani       250       98        152 
75-79 ani       280     114        166 
80-84 ani       204       77        127 
   ≥85 ani       167       61        106 

 
 
  Evoluţia numerică a populaţiei stabile pe sexe        

 
Specificaţie     2009  2010   2011   2012    2013  2014 
Masculin  3 259  3 289   3 296    3 231   3 230  3 234 
Feminin  3 007  3 010   3 035   3 125   3 167  3 197  
TOTAl  6 266  6 299   6 331   6 356   6 397 6 431 
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    Mişcarea naturală a populaţiei 
 

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei : natalitate, mortalitate, spor  
natural, situaţia se prezintă astfel  
 
        Natalitatea 
        Numărul născuţilor vii pe localitate /an/ 1000 locuitori 
 

  2009    2010   2011    2012   2013   2014 
Vânători    42      52     41     46            53       38 

              

                          
            
         Rata de natalitate  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vânători  6,7   8,25  6,47   7,23  8,28   6,29 
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           Nupţialitatea -  Număr căsătoriilor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vânători    27    23   25    23  42    33 

 

                                     
 
             Rata nupţialităţi 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vânători   4,30  3,65  3,94  3,61  6,56 s 5,13 
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          Mortalitatea reprezentată prin numărul decedaţilor / an /la 1000 
 

    2009    2010   2011  2012    2013    2014 
Vânători       41      39     39    28      28      27 

 
        

–          
 
Rata mortalităţii 

 
    2009    2010    2011    2012   2013   2014 
Vânători     9,73   13,47  11,53   11,17  14,69   11,74 
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          Sporul natural reprezintă raportul dintre natalitate şi mortalitate 
 

   2009   2010    2011    2012   2013  2014 
Vânători    -19    -33     -32    - 25    -41  -34 

             
              
 
 

                            
 
             Divorţialitatea 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vânători      5      6     14     7     5          9 
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            Rata divorţialităţii 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vânători    1,3  1,5  3,4   1,8   1,3   1,9 

 
Un indicator al numărului de locuitori ai unei localităţi la un moment dat, este 

şi mişcarea migratorie a populaţiei care poate fi internă şi externă, stabiliri şi plecări. 
La nivelul ultimei recenzări a populaţiei României rezultatele fiind comunicate 

prin anuarele 2012 situaţia numerică pentru Com. Vânători, se prezintă astfel: 
      
             Stabiliri cu domiciliu  196  de persoane 
             Plecări cu domiciliu     91  de persoane                                 
             Stabiliri  cu reşedinţă   25  de persoane 
             Plecări cu reşedinţă     56      de persoane        
                    
 Numărul de autorizaţii de construire pentru perioada în studiu este următorul  
(conform  „Fişei localităţii”) : 
 

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
   153  123    131      119   126      125    

                        
 
                             
  Din  analiza indicatorilor demografici prezentaţi mai sus, se desprinde 
concluzia că spre deosebire de alte localităţi rurale, Com. Vânători prezintă o 
creştere numerică a populaţiei cu toate că sporul natural este negativ. 
 Acest fenomen se explică prin creşterea valorilor indicilor migratorii ca 
urmare atât a poziţiei geografice (limitrofă Mun. Focşani), cadrului natural în 
ansamblul său (relief, ape, soluri, vegetaţie, soluri ş.a.) cât şi a factorilor economici 
favorabili dezvoltării socio-cultural-economic.                                 
 
 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

55 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

                       DIAGNOZA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR 
 

Într-o accepţiune largă, totalitatea  factorilor naturali, care se prezintă într-o 
anumită stare de echilibru şi care determină condiţiile de viaţă a tuturor 
vieţuitoarelor şi implicit pentru exponentul său raţional – omul - reprezintă mediul 
înconjurător. 

Aflat ca orice mediu material, într-o continuă evoluţie şi transformare, 
structura şi caracteristicile sale dinamice s-au modificat în timp, el devenind mereu 
mai  complex şi mai variat. 

Evoluţia societăţii s-a desfăşurat, însă, într-un ritm incomparabil mai rapid. 
Cu dezvoltarea agriculturii, ecosistemele s-au modificat fundamental, iar aria de 
răspândire a speciilor vegetale şi animale au suportat transformări importante. În 
felul acesta, astăzi nu se mai poate vorbi  aproape nicăieri de existenţa unui mediu 
natural nemodificat, dată fiind prezenţa şi acţiunea omului. 

Societatea a alăturat şi introdus în limitele mediului natural un mediu nou, 
artificial, creat prin diverse  activităţi (mediul de muncă, de locuit, de recreere şi 
odihnă. 

Pe teritoriul Comunei Vânători,  nu există surse de poluare majoră, datorită 
lipsei unor factori poluanţi importanţi ca cei din producţia industrială, a practicării 
unei agriculturi intensive sau a activităţilor comerciale. 
Deşeurile menajere ce provin din gospodăriile cetăţenilor sunt colectate selectiv şi 
transportate prin serviciile societăţii de salubrizare  S.C. SERVICII ECOLOGICE 
NEGRESA  S.R.L. la punctul de colectare în Loc. Petreşti, în baza Planului 
Judeţean şi a Unităţii de Implementare – „Sistemul de management integrat al Jud. 
Vrancea”. Deşeurile colectate  şi sortate  sunt preluate periodic de unităţi 
specializate şi duse la staţia de transfer  Haret.Ceea ce reprezintă deşeuri 
biodegradabile  şi dejecţii animaliere, sunt depuse în platforme proprii fiecărei 
gospodării. 
       Instituţiile din comună (şcoli, cabinete medicale, agenţi economici etc) au 
containere proprii care sunt golite săptămânal de societatea menţionată. 
Comuna Vânători  înregistrează însă şi suprafeţe sub diferite forme de degradare în 
suprafaţă de 54 ha; deşi această suprafaţă este mică, se impun luarea măsurilor 
pentru limitarea fenomenului. 

Deşi teritoriul comunei nu se află sub incidenţa directă a unor factori poluatori 
majori, potenţiale cauze de schimbare a calităţii mediului natural pot fi considerate: 

*Sursele de încălzire a locuinţelor în strânsă legătură cu natura combustibililor 
folosiţi, înălţimea coşurilor şi nivelul de concentrare pe suprafaţă; 

*traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autoturismele 
aflate în trafic – noxele emise: oxizi de sulf şi azot, acroleină, plumb şi metale grele, 
compuşi organici şi metale grele determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic 
înregistrat, tipul motoarelor şi nu în ultimul rând de distanţa faţă de arterele rutiere, 

* unităţi prestatoare de sevicii (baruri), 
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* de latrinele de tip uscat şi fosele nevidanjabile din gospodăriile proprii ce pot 
afecta pânza de apă freatică, 

*existenţa unor zone neautorizate de depozitare abuzivă a deşeurilor menajere 
(pe văi, diverse râpi sau alte spaţii aflate la marginea intravilanului). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ADMINISTRAŢIA  PUBLICĂ  LOCALĂ 
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                                           Primăria Comunei Vânători 

 
Autoritatea Locală Vânători este reprezentată prin : doi demnitari respectiv 

primar – D-l Ionel Lupu şi viceprimar- D-l Gabriel Mihalache, secretar D-l 
Marian Zara , iar personalul angajat reprezintă următoarele compartimente conform 
Anexei Nr. 2 la adresa nr. 8021/2014 

� Compartimentul financiar contabil – 9 posturi, 
� Compartiment achiziţii publice de finanţare – 1 post 
� Compartiment urbanism şi amenajare a teritoriului – 2 posturi, 
� Compartiment audit – 1 post, 
� Compartiment consilier juridic – 1 post, 
� Compartiment consilier personal – 1 post, 
� Compartiment cultură – 1 post 
� Compartiment SVSU  - 1 post, 
� Compartiment sănătate-asistent medical comunitar – 1 post, 
� Compartiment secretariat administrativ – arhivă 1 post, 
� Compartiment asistenţă socială-autoritate tutelară – 3posturi 
� Compartiment registru agricol – 2 posturi, 
� Compartiment pt.serviciul administrativ şi gospodărire com.-9 posturi 
� Asistenţi personali  32 posturi 
Conform statului de funcţii situaţia se prezintă după cum urmează : 

o Număr total funcţii demnitari publici  2 
o Număr total funcţii publice                  20, 
o Număr total funcţii publice de conducere 2, 
o Număr total funcţii publice de execuţie  18, 
o Număr total funcţii contractuale de conducere – 
o Număr total funcţii contractuale de execuţie 13, 
o Număr total posturi                                     35 
o Număr posturi Sănătate -                                1 
o Asistenţi personali – persoane cu handicap  32 

Activitatea instituţiei este structurată în servicii şi compartimente, iar 
regulamentul de organizare şi funcţionare este actualizat şi corespunde 
organigramei. 

În componenţa Consiliului Local Vânători sunt 15 persoane – consilieri care 
în conformitate cu art. 31 (3,4,5) şi ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
au fost validaţi.  

Conform H.C.L. nr.39 / 28.08.2012 privind stabilirea şi organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vânători-Judeţul Vrancea, pe 
domenii de activitate. 

1. „Comisia buget – finanţe,urbanism, programe de dezvoltare economico-
socială urbanism, amenajarea teritoriului şi administrare a domeniului 
public şi domeniului privat al comunei”  cu următoarea componenţă 
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� D-l Macovei Gheorghe, 
� D-l Butuceanu Gheorghe, 
� D-l Necula Cristea, 
� D-l Gavrilă Păun, 
� Paraschiv Constantin 

2. „Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice şi a drepturilor cetăţenilor, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ ” cu următoarea componenţă : 

� D-l Lupu Neculai, 
� D-l Dragan Emil, 
� D-na Popa Maricica, 
� D-l Mihalache –Nechita Adrian-Gabriel, 
� D-l Nica A.Costică  

3. „Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială 
activităţi sportive şi de agrement” cu următoarea componenţă : 

� D-na Toma Daniela, 
� D-l Crăciun Marius-Daniel, 
� D-l Glavana Ion, 
� D-l Acxente Mitică, 
� D-l Rotaru Costel 

Structura politică a celor 15 consilieri este următoarea : 9 consilieri PNL, 3 
consilieri PSD, 2 consilieri PDL  şi 1 consilier PC.  

 
Cetăţenii se pot adresa   Autorităţii Locale şi Consiliului Local cu petiţii şi cu 

orice fel de intervenţii şi cerinţe şi pot de asemenea să participe la şedinţele lunare 
ale Consiliului. Audienţele se acordă după un grafic orar şi zinic expus în aşa fel 
încât fiecare cetăţean interesat să ia cunoştinţă de posiblitatea rezolvării problemelor 
proprii. 

La nivel relaţional, există o bună comunicare între autoritate locală-primărie şi 
celelalte instituţii locale. Un aspect care atrage atenţia îl constituie practica de a nu 
se încheia acorduri de parteneriat, deci nu se întocmesc procedurile şi mecanismele 
ce să descrie foarte clar rolul fiecărui partener şi zona sa de acţiune.    Conducerea 
instituţiei are intenţia să depună orice efort pentru atragerea fondurilor necesare 
dezvoltării comunei având la bază un plan metodologic şi strategic, primul pas 
important în direcţia dezvoltării 
 

  TURISM 
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       Având în vedere cadrul natural deosebit de generos al comunei prin prezenţa 
numeroaselor rezervaţii dar şi a unor obiective cu caracter etno-geografic şi istoric 
teritoriul prezintă un interes turistic ridicat.  
 
 Astfel în partea nord-estică a comunei se află „Rezervaţia ornitologică 
Pădurea Neagră” cu o suprafaţă de 359,60 ha în care funcţionează şi o fazanerie. 
 La 5 km de Mun. Focşani şi în imediata apropiere a Loc. Petreşti se află 
„Pădurea Crăng” – rezervaţie peisagistică având pe întreaga suprafaţă de 125,82 ha 
arbori seculari. În aria pădurii se găsesc două obiective turistice deosebit de 
valoroase: „Muzeul de Etnografie şi tehnică populară” în suprafaţă de 3 ha ce 
cuprinde unele din cele mai reprezentative tipuri de locuinţe vechi şi obiecte 
specifice diferitelor zone din judeţ. În aceeiaşi incintă funcţionează şi o grădină 
zoologică. 
 „Complewxul Căprioara” cu o suprafaţă de 2,19 ha, reprezintă o incintă 
amenajată şi modernizată cu 100 de locuri de cazare, precum şi posibilităţi petrecere 
a timpului liber. 
 „ Plaja Putna” este un alt obiectiv cu caracter de recreere şi agrement, 
amplasat pe malul Putnei la nord-est de Loc. Vânători cu o suprafaţă de 14,2 ha din 
care 5,79 ha în intravilan intrând în proprietatea Autorităţii Local Vânători. 

 
                                          CULTURĂ  şi  CULTE 
  
 Cele mai importante obiective de cultură şi cult de pe teritoriul Comunei 
Vânători sunt de amintit : 
          Căminul cultural  cu o amplasare în centrul civic al comunei şi o suprafaţă 
de 200 mp, corespunde normelor de ocupare a terenului respectiv 0,9 mp /loc. x 
1469 = 1322 ( 70 locuri). 
 Biblioteca comunală  funcţionează în cadrul căminului cultural reprezentând 
centrul de informare şi culturalizarea a populaţiei comunei. 
          Activitatea specifică cultelor se desfăşoară în 7 biserici creştin ortodoxe şi o 
biserică adventistă de Ziua a şaptea. 
 Biserica ortodoxă „ Sf. Voivozi Mihail şi Gavril” – monument istoric cod 
LMI VN – II - B-06521, a fost construită în secolul al XVIII-lea în timpul domniei 
lui Constantin Mavrocordat. Din inscripţia ce se află pe unul dintre pereţii bisericii 
se poate constata că lăcaşul sfânt a fost renovat şi restaurat în anul 1802 de către 
Lucreţia Kara Efendi Vasile Ca marea majoritate a bisericilor construite în acea 
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vreme, arhitectura este simplă în stil moldovenesc în formă de cruce fără cupolă. 
Între anii 1925 – 1930 au fost adăugate două marchize din lemn. 
 Autorul picturii iniţiale nu a fost recunoscut, doar lucrarea executată „în 
tempera” în anul 1943, aparţine  pictorului Pascu Vasile. 

                                   
 
         Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”  din Loc. Petreşti, 
         Biserica ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Loc. Mirceştii Noi, 
         Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” din Loc. Jorăşti, 
         Biserica Creştină de Ziua a Şaptea” din Loc. Răduleşti 
          
 Monumentul Eroilor (1916 – 1918) din Satul Jorăşti  cod LMI VN-IV-m-B-
06627 se află ridicat în cinstea eroilor căzuţi în bătăliile Primului Război Mondial 
1916-1918 pentru întregirea neamului. 
 Pe frontispiciu se pot citi cuvintele : „Acest sfânt monument s-a ridicat înspre 
pomenirea eroilor de piosul creştin Toader Butuceanu şi soţia sa Maria în anul 
amintirei 192”. 
 În continuare sunt consemnaţi 67 de soldaţi din partea locului, căzuţi în 
luptele Primului Război Mondial. Monumentul este construit în forma crucii şi are 
înălţimea de 2,50 m.   
 
 
 
 
                                                      EDUCAŢIA 
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Interesul pentru cunoaştere  a fost resimţit din timpuri străvechi, înaintea 
apariţiei „Legii învăţământului public sătesc” din anul 1838 când activitatea de 
educaţie şi instrucţie se desfăşura pe lângă biserici, când cu tot caracterul pregnant 
religios s-a contribuit la dezvoltarea sistemului educaţional. La acea dată singura 
instituţie care aducea un mare aport în viaţa cultural – educativă din această zonă (şi 
nu numai) era biserica unde se organizau după slujbe, prelegeri educative sub 
îndrumarea preotului paroh. 
 Activitatea educaţională pe teritoriul Comunei Vînători se desăvârşeşte   odată 
cu atestare documentară a „Legii Instrucţiunii Publice” iniţiată şi promulgată de 
marele domnitor şi „iluminat” Al. I. Cuza. Această perioadă este marcată de un 
puternic suflu inovator, cultural şi educativ în special în zonele rurale când 
activitatea instructiv educativă devine de sine stătătoare atât ca locaţie cât şi ca 
dascăli, ştiut fiind că învăţământul românesc a debutat în şi pe lângă biserici. 
 În acest context începuturile educării copiilor într-un cadru instituţionalizat la 
nivelul Com. Vînători are loc după anul 1875, o dată cu înfiinţarea şcolii din Jorăşti, 
având ca prim învăţător pe D-l I. Pădulescu. 
 În anul 1922 se construieşte prima şcoală din Loc. Răduleşti având ca 
materiale de construcţii lemnul şi lutul cu acoperiş din şindrilă cu două săli de clasă, 
o cancelarie şi o „sală de creaţie”. 
 Prima şcoală din  Loc. Mirceştii Noi  este atestată în anul 1924, copie fidelă a 
construcţiei din Răduleşti întreţinută cu fonduri din bugetul comunei. 
 Mirceştii Vechi nu au avut o şcoală proprie până în anul 1942, activitatea 
educativă desfăşurându-se în una din camerele localului în care funcţiona primăria 
acelor timpuri. 
 În prezent activitatea instructiv educativă la nivelul Comunei Vînători se 
desfăşoară după cum urmează : 

� Şcoala Gimnazială Vînători  din Loc. Vînători 
� Şcoala Gimnazială Mirceştii Noi  din Loc. Mirceştii Noi, 
� Grădiniţa cu program normal Mirceştii Noi 
� Grădiniţa cu program normal Răduleşti, 
� Grădiniţa cu program prelungit Petreşti, 
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� Grădiniţa cu program normal Jorăşti 
Baza materială a învăţământului comunei este concretizată prin cele 14 săli de 

clasă, 1 laborator, 1 sală de sport, 1 biblotecă şcolară, cancelarii, cabinet director şi 
secretariat, holuri, incinte pentru depozitarea materialelor didactice, grupuri sanitare 
ş.a. 

Beneficiarii sunt copii care la nivelul anului 2013(conform documentaţiei 
transmise de autoritatea locală) erau cuprinşi pe niveluri de instruire după cum 
urmează: 

� Copii cuprinşi în învăţământul preşcolar           114 preşcolari 
� Elevi înscrişi în învăţământul primar                  168 şcolari 
� Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial              126 şcolari 

 
Activitatea instructiv – educativă la nivelul Comunei Vânători, este susţinută 

de un  colectiv de cadre didactice cu un înalt grad de profesionalism şi ţinută etică. 
Pe nivele de învăţămînt situaţia lor numerică se prezintă astfel: 

� Învăţământ preşcolar – 6 educatoare, 
� Învăţământ primar     -  9 învăţători, 
� Învăţământ gimnazial –13 profrsori, 
� Personal nedidactic – 2 persoane (secretar, contabil) 
� Personal auxiliar     -  6 persoane 

Trebuie menţionat faptul că prin preocuparea susţinută a autorităţii locale, 
toate unităţile şcolare de pe teritoriul comunei, beneficiază de o bază materială 
corespunzătoare cerinţelor actuale de desfăşurare a activităţii instructiv educative. 
De asemenea pentru deplasarea în timp optim a copiilor de la domiciliu la şcoală, 
există asigurat transportul cu ajutorul microbuzului şcolar. 

 
               
      INFRASTRUCTURĂ   SANITARĂ  şi  PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
Activitatea  medicală  de acordare a asistenţei şi urmăririi sănătăţii 

populaţiei comunei  se desfăşoară în  locaţii corespunzătoare  normelor de dotare  şi 
desfăşurare a activităţii conform legislaţiei în vigoare . 

� Dispensare medicale  – puncte sanitare  
• 2 de stst – dispensare umane Vînători şi Mirceştii Vechi 
• 2 cabinete stomatologice proprietate privată Vînători şi Mirceştii 

Vechi, 
• 1 farmacie proprietate privată cu două puncte de lucru : Petreşti şi 

Mirceştii Vechi. 
� Dotări Dispensare Umane   -3 cabinete medici de familie 

                                            -1 cabinet stomatologic, 
� Număr cadre medicale        - 3 medici de familie, 

                                            -3 asistenţi medicali, 
                                            -3 medici stomatologi, 
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                                            -1 asistent medical comunitar. 
       Asistenţa socială presupune un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi 
depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru 
prevenirea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi 
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii 
calităţii vieţii. 
      La nivel local, rezultatele obţinute în domeniul asistenţei sociale, sunt bune şi 
conform legilor ce monitorizează acest domeniu de activitate. Astfel în anul 2014, 
lunar  persoanele ce fac obiectul legii, au beneficiat de prevederile Legii 416 / 2001 
10  de persoane privind asigurarea venitului minim garantat, iar 179 de persoane  au 
beneficiat de ajutoare de încălzire pentru combustibil lemnos. 
     Ţinând cont de anumite cazuri ale persoanelor care au prezentat documentaţiile 
la comisile de expertiză medicală şi care se încadrează în gradul de învaliditate în 
anul 2014 au fost în plată toţi  cei 61 asistenţi personal.  
    Tot în acest domeniu trebuie subliniate şi acţiunile din cadrul programului PEAD 
prin care au fost soluţionate 1422 de  dosarele celor în drept respectiv: 

� Venit minim garantat        
� Şomeri                                  
� Pensionari                       
� Persoane cu dizabilitate    

                                     
                                               ORDINEA  PUBLICĂ 

 
         La nivelul Unităţii Administrative Vânători,  ordinea şi liniştea publică este 
asigurată de cadre abilitate în acest domeniu de activitate respectiv  Postul de Poliţie 
cu cinci angajaţi. 
        Postul de poliţie locală are în dotare un autoturism cu care se asigură atât 
patrularea pe raza comunei cât şi o rezolvare promtă şi rapidă a fiecărei intervenţii. 
 
 
 
                                       
                                         CONTEXTUL  ECONOMIC 

 
O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de 

bază: creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât 
mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea 
factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai 
acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-
socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri 
guvernamentale,  fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe. 

Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă 
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fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor 
componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în această 
activitate.  
 Comuna Vânători reprezintă o entitate rurală aparte prin poziţia sa în imediata 
vecinătate a Mun. Focşani ceea ce face ca populaţia să fie mult urbanizată prin 
existenţă şi practici economice.  
  
 

Teren fond  
funciar 
   (ha) 

Suprafaţă 
teren  
agricol (ha) 

Teren 
arabil 
   (ha) 

Suprafaţă 
Păşuni 
fâneţe 
     (ha) 

 
   

Suprafaţă 
Viticolă 
pomicolă 
     (ha) 

Suprafaţă 
forestieră 
       (ha) 

  8 690 ha    6 761   6 065  623+4       77+12       827 

 
 Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această dată 
sunt : 

            - culturile cerealiere  -  grâu şi alte păioase 
                                             - porumb,                                                  

                 - cultura cartofului, a legumelor şi leguminoaselor,  
                 - plante oleioaginoase în special floarea soarelui, 
                 - plante tehnice, 
                 - cultura viţei de vie (viticultură) 
                 - cultura pomilor fructiferi (pomicultura) 
                                   

Având în vedere dependenţa de factorul  natural şi în special de elementele  
climatice cu risc (secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale ale 
producţiei agricole obţinute la hectar sunt următoarele: 

            
           - porumb    2 000 kg/ha 
           - cartof      10 000 kg/ha 
           - legume     12 000 kg/ha 
           - legumioase 1 500 kg/ha 
         

 
* Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de 
cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la 
sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu iar principalele 
caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2012  sunt: 
          - bovine din rasele „Brună”,”Metis”,”Hollstein”    
          - ovinele  - rasele „Ţurcană” şi „Karacul”           

- porcine – rasele „ Marele alb” şi „Bazna”             
-  păsări                                                                
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-  familii de albine                                                     
 Lucrările agrotehnice susţinute pe terenul agricol, sunt efectuate de maşinile  
aflate în dotarea societăţilor comerciale cu profil agro – alimentar : 

   - 27  tractoare de diferite tipuri, 
   - 27  remorci agricole de diferite capacităţi, 
   - 12  semănători, 
   -   7 combine pentru recoltarea cerealelor,  
   -la acestea se adaugă utilajele şi subansamblurile aferente (pluguri, grape, 
stivuitoare etc.) 
Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv 

pe păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin 
folosirea plantelor de nutreţ.  

Ca urmare a diminuării activităţii industriale la nivelul centrelor urbane şi a 
efectului reformei economice, parte din populaţia activă s-a întors în localitate, care 
s-a îndreptat spre ocupaţii şi servicii cerute de economia de piaţă. În acest prezent în    
Comuna Vînători există 97 unităţi active din care: 26unităţi cu specific agro 42 
comercial,  29 servicii şi turism; agenţi economici care realizează activităţi lucrative 
(cu capital privat). 

Situaţia agenţilor economici cu capital privat, pe activităţi economici 
 Nr. total 

ag.ec. 
Agroalimentar Agrozootehnic Comerţ Servicii 

şi turism 

Vânători     97              6          20    42         29 
 
Conform „Fişei Localităţii” întocmită şi completată la nivelul administraţiei 

locale, din totalul populaţiei comunei 2 522  locuitori reprezintă populaţia activă cu 
următorul statut profesional: 

� Număr mediu de salariaţi  = 897 persoane, 
� Număr patroni   =  238 persoane  
� Număr lucrători pe cont propriu= 459 persoane 
� Număr membri societăţi agricole = 159 persoane, 
� Număr lucrători în gospodării proprii = 659 persoane, 
� Alte situaţii =112 persoane. 

Acestea au ca obiect de activitate în cea mai mare parte comerţul cu 
amănuntul al diferitelor produse. 

Problemele cu care se confruntă agenţii economici sunt lipsa de comunicare şi 
informare în sensul că nu deţin informaţiile necesare oportunităţilor de finanţare, 
deşi au fost organizate întruniri “mese rotunde” pentru promovarea noilor direcţii în 
obţinerea finanţărilor. 
 

Societăţile economice (conform PUG- Vînători) reprezentative în teritoriul 
comunei pe obiect de activitate : 

� Societăţi cu profil agro – alimentar 
� S.C. AGROCOM S.R.L. – morărit  
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� S.C. AGROCONTI S.R.L – morărit, 
� S.C. PROD COM IMPEX VASPET S.R.L – producerea uleiului 
� S.C. NETELEX S.R.L – obţinerea uleiului comestibil prin presare, 
� S.C. SERE PLANT S.R.L – obţinerea răsadulrilor, 
� S.C. VIN STAR S.R.L – obţinerea vinurilor.  

 
� Societăţi agrozootehnice 

� S.C. SERV. AGROMEC + DISPENSAR VETERINAR, 
� S.C. AGROCOM TI S.R.L, 
� S.C. INTERCOMERŢ S.R.L, 
� S.C. MILCOVUL S.R.L, 
� S.C. MERA COM INTERNAŢIONAL S.R.L, 
� S.C. SC. COM ALIMENT – EZARU S.R.L, 
� S.C. OLIMP S.R.L, 
� S.C. THERY 2002 SURAIA S.R.L, 
� S.C. MEMCOM CONSERV MILCOVUL S.R.L, 
� S.C. FERMA PISCICOLĂ,- 
� S.C. FERMĂ BOVINE – VACI – Răscuci, 
� S.C. FERMĂ AGRICOLĂ – Chirilă Vasile, 
� I.I. NEGOIŢĂ ANTON, 
� I.I. POPA FAMILI SRL, 
� I.I. POPA ŞTEFAN, 
� I.I. BORCEA DUMITRU, 
� I.I. MIHAI SANDU, 
� I.I. BUDIŞTEANU LAURENŢIU. 
 

� Societăţi – unităţi prestări servicii 
� S.C. PRODECOM S.R.L S.R.L – croitorie, 
� I.I. CĂTĂNOIU NELU – tâmplărie, 
� S.C. BLĂNĂRIA CĂPRIOARA – confecţii şi curăţătorie, 
� I.I. TEMADORU TOADER – tâmplărie, 
� S.C. FAN ŞTEF S.R.L –construcţii, 
� I.I. ZADA RAŞCU EUGEN – construcţii, 
� S.C. CONSULTING S.R.L – consultări, 
� S.C. CONTABILITATE + EXPERTIZE, 
� S.C. ECOSISTEM S.R.L – colectare şi prelucrare mase plastic, 
� S.C. SERVICII ECOLOGICE NEGREA S.R.L – salubrizare, 
� S.C. ARTS PUBLICITATE S.R.L – servicii publicitare, 
� S.C. TRADE COM S.R.L – croitorie, 
� I.I. ATELIER AUTO – Popa Vasile, 
� I.I. NIŢU ZAMFIRICA – servicii de taximetrie, 
� I.I. BOBELEAC DORU NEDELCU – taximetrie, 
� I.I. LUPU VASILE – construcţii, 
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� I.I. VIZITIU ION – construcţii, 
� I.I. NECHIFOR ILIE –tâmplărie, 
� I.I. TULICĂ STELIAN- reparaţii auto, 
� I.I. MUNTEANU COSTICĂ – reparaţii auto, 
� I.I. MIRODONE IONEL – construcţii, 
� I.I. PARASCHIV CONSTANTIN - construcţii 

 
� Activităţi comerciale – magazine mixte, alimentare, baruri 
� S.C.  NECTON STAR S.R.L.,  
� S.C. DYN ORIS S.R.L., 
� S.C. ANAMARI CRIS S.R.L., 
� S.C. ALIMIR COM S.R.L., 
� S.C. FLOAREA DE COLŢ S.R.L., 
� S.C. SILGEN 95 COM S.R.L., 
� S.C. AGRO ROTEX S.R.L., 
� S.C. GEVA SIR COM S.R.L., 
� S.C ADICOM S.R.L., 
� S.C.VALI COM S.R.L., 
� S.C. CIP PROD S.R.L., 
� S.C. GEMINA SERVEXIM S.R.L., 
� S.C. BUDEANU S.R.L., 
� S.C. FRĂŢIA S.R.L., 
� S.C. GLAVSAL SRL, 
� S.C. AMA-MI- IMPEX S.R.L., 
� S.C. MIG S.R.L., 
� S.C. DOR TOTAL COM S.R.L., 
� S.C. ZARE CAMARY S.R.L., 
� S.C. COTA SERV S.R.L., 
� S.C. TOTAL PREST S.R.L., 
� S.C. GOGU COM S.R.L., 
� S.C. STANCIU ROMEO S.R.L., 
� S.C. CONSTANT INTERCOM S.R.L., 
� S.C. ASAMI S.R.L.,  
� I.I. CORMANĂ ANGELICA  
� I.I. TOMA ADRIAN, 
� I.I. MIRODONE NICOLETA, 
� I.I. NIŢU GHEORGHE, 
� I.I. IFTIMIE GICĂ, 
� I.I. NECULA TUDORA, 
� I.I. BEJAN NECULAI, 
� I.I. RĂILEANU ELENA, 
� I.I. IONIŢĂ ŞTEFAN, 
� I.I. TUDORACHE CONSTANTIN, 
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� I.I. LABUNŢU IONUŢ, 
� I.I. IANCU GEORGEL, 
� S.C. SPARTACUS – magazine, 
� S.C. DAVID – magazine 

 
� Societăţi de depozitare şi comercializare a materialelor de construcţii 
� S.C. VANESMAR S.R.L., 
� S.C. DOR TOTAL COM S.R.L., 

      
 

� Societăţi de turism şi agreement 
� S.C. PORTOS S.R.L., 
� S.C. MARCHET INTERNAŢIONAL TRUST, 
� COMPLEX TURISTIC “ CĂPRIOARA” + PARCARE 
� PARCUL DE AGREMENT 
�  

 
                                ECHIPAREA  TEHNICĂ 

 
Alimentarea cu apă potabilă   se face din sistemul de alimentare centralizat, 

ci prin fântâni publice (aflate la stradă) a căror întreţinere revine administraţiei locale 
sau puţuri cu hidrofor aflate în incintele particulare.   

Evacuarea apelor uzate nu se face în sistem centralizat de canalizare cu staţie 
de epurare , apele uzate menajere de la gospodăriilor populaţiei fiind evacuate într-o 
mică măsură în fose vidanjabile proprii şi în cea mai mare parte direct în sol. Acest 
fapt are un impact negativ asupra pânzei de apă freatică, cu influenţe defavorabile 
asupra calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a apei din fântâni, factor de mediu-
sol şi subsol în final al sănătăţii populaţiei   
 Canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, convenţional curate se face prin 
rigole stradale, ce conduc apele la emisarii zonei râurile Putna şi Siret.   

Alimentarea cu energie electrică a locuinţelor, consumatorilor publici, 
iluminatul public stradal se face  prin intermediul liniei de distribuţie aeriană LEA 
20 kv racordată la staţia de transformare (110/20) Măgura - Focşani următoarelor 
posturi de transformare : 

� P.T.    1  100/75 kva 
� Posturi consumatori casnici şi edilitari P.T. 1 100/75kva 
� Pentru sistemul de irigaţii P.T. 2  65 kva 
� P.T.  3  100 kva 

Reţeaua electrică de iluminat public este susţinută de stâlpi de beton şi este 
alimentată prin posturile de transformare din fiecare localitate a comunei. Toate 
gospodăriile individuale beneficiază de alimentare cu energie alectrică ce se face din 
reţeaua de joasă tensiune, aerian prin console iar recordul este trifazat. 
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Alimentarea cu gaz metan  a imobilelor propritate privată şi publică se face 
prin punctele de distribuţie a buteliilor de gaz aflate pe lângă diferite societăţi 
comerciale.  

În zonă numai „Complexul Turistic Căprioara” beneficiază de avantajele 
alimentării cu gaz metan prin branşarea la conducta magistrală ce alimentează 
Mun. Focşani. 

Racordarea la reţeaua telefonică este realizată prin centrala telefonică 
digitală. De la reţeaua majoră în zonele periferice cât şi la abonaţi, reţelele sunt 
aeriene cu linii individuale. În proporţie de 50% reţelele telefonice sunt montate  pe 
stâlpi de energie electrică – 0,4KW, în rest montarea este efe ctuată pe stâlpi de 
lemn specifici serviciului de telecomunicaţii. 

 
Principalele căi de comunicaţie  
 
La nivelul Comunei Vânători, principalele reţele de circulaţie şi transport sunt 

reprezentate prin drumuri judeţene şi locale – comunale, săteşti şi de exploataţie 
agricolă. 

� DJ 204 E Focşani (Km 0 + 0 00 – DN2), Petreşti-Balta Raţei – Cişlea-
Străjescu-Doaga-Mărăşeşti-Haret-Panciu (km 43+0 50-DJ 205 F) 
lungimea reală egală cu 43,050 km.  
Acest drum îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, fiind 
considerat stradă principală pe tronsonul ce străbate Loc. Mirceştii Noi, 
fiind propus pentru modernizare pe distanţa de 1,8 km.  

� DJ 205 P Putna (km 0 00-DN 2), Ivănceşti- Făurei- Garoafa – 
Precistanu – Balta Raţei – Vânători – Mîndreşti, Milcov (km 32+400 – 
DJ 204 A) – lungimea reală egală cu 31,000 km, 
Îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, fiind considerat 
stradă principală în Loc Jorăşti şi Balta Raţei. A fost propus pentru 
modernizare pe o lungime de 2,9 km din care 2,4 km în tronsonul Loc. 
Jorăşti. 

� DJ 204 D Focşani (km 0 00- DN 2 D) Suraia – Vadu Roşca – Vulturu- 
Hinguleşti – Maluri – Măicăneşti (km 32 +400 – DJ 204 B) lungimea 
reală egală cu 43,00 km. 
Îşi păstrează categoria funcţională şi este considerat stradă principală în 
Loc. Mirceştii Vechi, a fost propus pentru modernizare  pe o lungime de 
1,9 km. 

� DJ 204 G – Mirceşti ( DJ 204 E, km 9+900)- Răduleşti – Bilieşti – 
Suraia – Botîrlău – Gologanu ( km 32 + 400 – DJ 204 A) – lungime 
reală egală cu 26,365 km. 
Îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, şi este considerat 
stradă principală pe tronsonul din Loc. Răduleşti fiind propus pentru 
amenajare  - 0,9 km. 
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� DC 144 Petreşti – (DJ 204 E 3+0 00) Vânători – lungimea reală egală 
cu 1,300 km, 

� DC 143 – Vânători ( DJ 204 E – km 2+000) –Plaja Putna – lungimea 
reală egală cu 4,500 km. 

Atât drumurile comunale cât şi cele secundare (săteşti şi de exploataţie 
agricolă) sunt în administrarea autorităţii locale care în funcţie de stadiul lor de 
degradare, stabileşte priorităţile de modernizare şi îmbunătăţire a stării carosabilului 
prin alocarea fondurilor necesare efectuării lucrărilor. 

Zona străzilor din localităţile rurale include : partea carosabilă, acostamente, 
şanţuri şi rigole, trotuare, spaţii verzi, suprafeţe adiacente pentru parcări,suprafeţe 
necesare amplasării anexelor acestora. 

Pe categorii de drum, acestea au următoarele caracteristici : 
� Drumurile judeţene  au următoarele caracteristici : 

•  Lăţimea părţii carosabile  = 6,00 m 
• Benzi de încadrare consolidare = 2 x 0,25 m 
• Acostamente                              = 2 x 1,00 m 
• În intravilan se prevăd trotuare = 2 x 1,00 m 
• Lăţimea părţii carosabile =8,00 m conf. Legii 82,98 

� Drumurile comunale clasate DC 143 şi DC 144 vor asigura o distanţă între 
garduri de 20,00 m. 

� Drumurile secundare cu o bandă de circulaţie cu o bandă de circulaţie, 
pentru traficul de o intensitate redusă, caracteristicile principale sunt: 

• Lăţimea carosabilului               = 4,00 m, 
• Acostamentele                           = 2 x 0,50 m 
• Şanţurile, rigolele,plaf. Drum   = 5,00 m 
• Pentru circulaţia pietonală – trotuare l=1,00 m 
• Important ! – lăţimea străzilor secundare nu va fi mai mică de 5 m 

Transportul de călători este asigurat atât prin  curse  regulate la 40 de minute, 
efectuate de SC Transport Public SA Focşani, cât şi de intreprinzători particulari 
cum sunt cele două societăţi de taximetrie de pe raza comunei respectiv I.I Niţu 
Zamfirica şi I.I. Bobeleac Doru Nedelcu.  
  
 
 Lucrări hidro – ameliorative  
 Pe teritoriul administrativ al Comunei Vânători, există un sistem de desecare 
în suprafaţă de  735 ha executat din canale de drenaj pentru eliminarea excesului de 
umiditate. 
 În vederea eliminării efectelor factorului de risc – seceta, a fost construit un 
sistem de irigaţii pentru terenurile din extravilan cu alimentare din R. Putna. 
 Suprafaţa amenajată este de 2 430 ha din care 2 138 ha din sistemul  general 
şi 300 ha din cel local. 
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SITUAŢII  DE  URGENŢĂ                                      

        
Din anul 2007 s-a înfiinţat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui 

preşedinte este primarul care are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă ce include un şef de serviciu – angajat cu contract de muncă în condiţiile 

impuse de lege şi un număr de 33 de voluntari, structurat în patru echipe de 
intervenţie în funcţie de tipul de risc, având următoarele atribuţii: 

� Desfăşurarea acţiunilor de informare şi instruire privind cunoaşterea 
regulilor şi măsurilor de apărare împotriva dezastrelor; 

� Verificarea modului de aplicarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care 
privesc apărarea împotriva dezastrelor; 

� Verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor, măsurilor cât şi 
modul de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea 
efectelor dezastrelor, 

� Acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, 
acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate 
de dezastre, 

� Acordarea de ajutor, în condiţiile legale, a persoanelor a căror viaţă este 
pusă în pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, 
explozii, 

Dintre potenţialii factori de risc natural, pe teritoriul comunei pot fi luate în 
considerare următoarele fenomene :         

• Revărsările şi inundaţiile produse de  R. Putna în perioadele cu ploi 
abundente când s-au înregistrat şi ruperi de maluri în zonele cu meandre, 
fapt ce a impus efectuarea unor serioase lucrări de regularizare şi 
consolidare de maluri în dreptul satelor Vânători (3,3 km), Jorăşti 2 km, 
Mirceştii Vechi şi Mirceştii Noi (1,9 km). 

 
 
 

           
•  

Seismicitatea – al cărui grad (conform normativului p 100/92 elaborat 
MIPAT) este VIII cu un Ks=0,20 şi  o perioadă de Tc=0,9 m. 
Teritoriul comunei şi împrejurimile,  face parte din zona cea mai activă  
din punct de vedere al activităţii tectonice de pe suprafaţa României. 
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Aceasta datorită amplasării zonei Focşani şi respectiv Vânători într-un 
punct de întretăiere a : 
1. Faliei Vrâncioaiei – Tulnici – Soveja cu un hipocentru subcrustal 

aflat la o adâncime de 80 – 160 km legat de Curbura Arcului 
Carpatic. 

2. Falia dintre Carpaţi şi  Câmpia Râmnicului Sărat – Mărăşeşti-
Tecuci cu producere de cutremure de adâncime medie şi mică 
(crustal). 

Ca urmare a celor prezentate, în anul 2014 a avut loc o multitudine de mişcări 
tectonice dintre care cu intensitate mai mare fiind cele din data de : 4 , 7  şi 24 
februarie ( 4,4 gr/Scara Richter), 26 martie (4,8 grade), 10 aprilie, 18 mai, 5 iulie, 
culminând cu cutremurul din 22.11 ora 21 şi 16 min care s-a produs la o adâncime 
de 37 km. Intensitatea acestuia în zona epicentrală a fost de VI (pe scara Mercalli )  

calculată de Institutul Naţional de CD pentru Fizica Pământului. 
 
 

                                        
 

                              Seismogramă înregistrată în timpul cutremurului 
   

    Conform PLANULUI de ANALIZĂ şi ACOPERIRE a RISCURILOR de pe 
TERITORIUL JUDEŢULUI VRANCEA  (anexă la H.C.L. nr.109 / 28.06.2013), 
UAT Vânători se încadrează în categoria geotectonică cu cea mai importantă 
dinamică din România. 
  
 Deasemenea încadrarea se face în conformitate cu NP 074/2007, respectiv  
„Normativul privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a 
terenurilor”. 
 
  

Nr. 
crt 

Abreviere  Tipul de risc  Principal / 
secundar 

1. C cutremur principal 
2. a(t)/p(l) alunecări de teren secundar 
3. I(d). inundaţii principal 
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4. s secetă secundar 
5. a(v). avalanşă secundar 
6. i(p). Incendii de pădure secundar 
7. a(ch). accident chimic secundar 
8. a(n). accident nuclear secundar 
9. i(m). incendiu în masă secundar 
10. a(tp). accident grav de transp.  Secundar 
11. e(up). eşecul utilităţilor publice secundar 
12. E(d) epidemie principal 
13. E(z) epizootie principal 

  
     
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 OBIECTIVE PROPUSE PENTRU A FI REALIZATE ÎN  
 
 PERIOADA VIABILITĂŢII STRATEGIEI de DEZVOLTARE DURABILĂ 
 
                             A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 
 
 
1.Îmbunătăţirea legăturilor carosabile între localităţile comunei. 
 
2.Realizarea reţelelor tehnico-edilitare pentru toate satele comunei. 
 
3.Realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale, 
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4.Construirea unui Dispensar medical uman în Loc. Mirceştii Vechi, 
 
5.Reparaţii capitale la clădirile grădinuiţelor din Loc. Jorăşti şi Petreşti, 
 
6.Reparaţii capitale la clădirea Şcolii Gimnaziale Mirceştii Noi, 
 
7.Reabilitare clădire Dispensar uman în Loc. Vânători, 
 
8.Extinderea reţelelor electrice. 
 
9. Modernizarea  Bazei Spotive – Loc. Jorăşti, 
 
10.Reabilitarea stadionului din Loc. Mirceştii Noi, 
 
11.Construirea sălilor de sport la Şcolile Gimnaziale Vânători şi Mirceştii Noi, 
 
12.Reabilitarea Sălii de Festivităţi – Loc.Balta Raţei, 
 
13.Amenajarea camerei frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale în 
Loc. Mirceştii Noi. 
 
14.Amenajarea plantaţiilor de aliniament în Loc. Vânători, Petreşti, Răduleşti. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

CAPITOLUL  II 
 
 

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE, NAŢIONALE, 
REGIONALE şi LOCALE 

 
1.EUROPA 2020 / PRINCIPII, VALORI, DIRECŢII de ACŢIUNE 

 
(Extrase şi sinteze din documentul  „OBIECTIVE EUROPA 2020”) 

 
a) Ocuparea forţei de muncă :rata ocupării forţei de muncă de 75% în rândul 

populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani; 
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b) Cercetare şi dezvoltare : alocarea procentului de 3% din PIB-ul UE pentru 
cercetare şi dezvoltare; 

c) Schimbări climatice şi energetice: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze poluante 
cu efect de seră, faţă de nivelurile înregistrate în 1990, creşterea ponderii surselor 
de energie neconvenţionale şi a celor regenerabile până la 20%, creşterea cu 20% 
a eficienţei energetice; 

d) Educaţie : reducerea abandonului şcolar la sub 10%, creşterea la peste 40% a 
ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă 
între 30 şi 34 de ani; 

e) Sărăcia şi excluziunea socială : reducerea cu cel puţin 20 mil. a numărului 
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii 
sociale; 

 
PRIORITĂŢI EUROPA 2020 

 
„Creştere inteligentă” – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 
inovare, presupune îmbunătăţirea prestaţiei în următoarele domenii : 

� Cercetare şi inovare :îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor 
destat şi private în vederea generării de locuri de muncă prin crearea de noi produse 
şi servicii; 
� Educaţie : încurajarea şi susţinerea procesului de învăţare şi formare de-a 
lungul vieţii în vederea îmbunătăţirii competenţelor; 
� Societate digitală : utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. 
 
Acţiunile acestei priorităţi vizează : 

• eliberarea poptenţialului inovator european; 
• ameliorarea şi îmbunătăţirea rezultatelor din domeniul educaţiei; 
• valorificarea avantajelor economice şi sociale ale „societăţii digitale” 
 
 
Creşterea inteligenţei va fi stimulată prin următoarele iniţiative : 

a) „Crearea unei uniuni a inovării” prin care se propune: 
� Reorientarea politicii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării spre 
domenii care să prezinte provocări majore pentru societate (schimbări climatice, 
utilizarea eficientă a energiei şi a resurselor energetice, dinamici demografice, 
sănătate etc.), 
� Consolidarea verigilor din lanţul inovării de la cercetarea fundamentală la 
comercializare. 
Comisia europeană va depune eforturi pentru : 

o Definitivarea spatiului european de cercetare şi elaborarea unei agende 
strategice de cercetare, 
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o Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor să 
inoveze, crearea unui brevet european unic şi a unei instnţe specializate în 
materie de brevete, 

o Lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării între UE şi 
nivelurile naţionale, în vederea accelerării dezvoltării şi utilizării, 

o Consolidarea şi dezvoltarea rolului instrumentelor UE de susţinere a 
inovării (fondurile structurale, fondurile pentru dezvoltarea rurală, 
programul cadru de cercetare-dezvoltare, etc.) 

o Promovarea partenerilor în materie de cunoaştere şi consolidare a 
legăturilor între educaţie, intreprinderi, cercetare şi inovare. 
 

b) „ Tineretul în mişcare” prin care se propune : 
� Consolidarea performanţei şi atractivităţii internaţionale a instituţiilor de 

învăţământ superior din Europa; 
� Sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educare şi formare în 

UE; 
� Combinarea excelenţei cu echitatea prin promovarea mobilităţii studenţilor şi 

a celor care urmează un curs de formare; 
� Îmbunătăţirea situaţiei încadrării în muncă a tinerilor; 
Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

o Integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate 
universităţilor,  cercetătorilor şi corelarea lor cu programele naţionale; 

o Identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin 
programe de mobilitate pentru tinerii profesionişti; 

o Promovarea recunoaşterii învăţării informale şi non-formale; 
o Lansarea unui CADRU pentru încadrarea tinerilor în muncă. 

 
c) „O agendă digitală pentru Europa” prin care se propune crearea unei pieţe 

digitale, bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţii interoperabile : 
� Până în 2013 – acces universal la internet în bandă largă, 
� Până în 2020 – acces universal la internet mult mai rapid (cel puţin 

30Mbps) 
� Până în 2020 – o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din 

localităţile europene; 
 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 
o Oferirea cadrului juridic stabil pentru stimularea investiţiilor în 

infrastructura pentru internetul de mare viteză, deschisă şi competitivă, 
precum şi în serviciile conexe; 

o Dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu; 
o Facilitarea utilizării fondurilor structurale ale UE pentru realizarea 

acestei agende 
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„Creşterea inteligentă”este necesară în vederea recuperării decalajelor între 
creşterea economică a UE şi creşterea economică a celor doi mari competitori pe 
piaţa mondială, respectiv SUA şi Japonia. 
 

Aspecte de corectat în domeniul inovării : 
� Nivelul mai redus al investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare. 
� Utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor; 
� Accesuldificil la inovare în anumite sectoare ale societăţii; 
� Ponderea mai redusă în  UE a firmelor „high-tech”; 

 
Aspecte de corectat în domeniul educaţiei : 
� 25% din elevi au abilităţi slabe în citire, unul din şapte tineri 
abandonează studiile şi formarea prea devreme; 
� 50% din tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru noile 
cerinţe depe piaţa muncii; 
� În rândul populaţiei cuprinse între vârsta de 25-34 ani, doar o persoană 
din trei deţine diploma universitară, comparativ cu 40% în SUA şi peste 50% 
în Japonia, 
� Conform „Indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de 
universităţi, sunt listate doar două universităţi europene. 
 
Aspecte de corecteat în domeniul „Societăţii Digitale” 
� Din valoarea de 2 000 mild. Euro reprezentată de piaţa globală pentru 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, firmele europene reprezintă doar 
25%; 
� Rămânerea Europei în urma SUA şi Japoniei în ceea ce priveşte 

internetul de mare viteză, afecează capacitatea acesteia de inovare în special 
în zonele rurale, diseminarea oneline a cunoştinţelor şi distribuţia oneline de 
bunuri şi servicii. 

 
Creşterea durabilă înseamnă promovarea unei economii mai eficiente din punct de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, presupune 
dezvoltarea de noi procese şi tehnologii (inclusiv cele ale domeniului ecologic) care 
pot : 

o Să accelereze dezvoltarea de reţele inteligente ce folosesc TIC; 
o Să exploateze reţele de la scară UE; 
o Să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri; 
o Să conştientizeze consumatorii în ceea ce priveşte  meritele utilizării eficiente 

a resurselor; 
o Să scadă emisia de noxe şi în special a dioxidului de carbon; 
o Să prevină degradarea mediului, diminuarea biodiversităţii, utilizarea 

raţională a resurselor. 
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Creşterea durabilă va sta la baza coeziunii economice, sociale şi teritoriale prin 
derularea de acţiuni în următoarele domenii : 

� Competitivitate: 
– menţinerea avantajului faţă de SUA şi China pe piaţa tehnologiilor 

ecologice; 
- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor; 
- productivitate crescută pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe 

piaţa exportului şi pentru un număr tot mai mare de materii prime. 
� Prevenirea şi combaterea schimbărilor climatice 
 - reducerea emisiilor de noxe- dioxid de carbon mult mai rapid în perioada 

următoare; 
- exploatarea completă a potenţialului noilor tehnologii, precum posibilitatea 

de captare şi stocare a dioxidului de carbon şi care vor genera reducerea emisiilor, 
- realizarea de economii şi creştere economică. 
-consolidarea capacităţii de rezistenţă a economiilor UE în faţa riscurilor 

climatice, precum şi capacitatea de prevenire a dezastrelor şi de reacţie la acestea, 
� „Energie curată şi eficientă” 
-scăderea importurilor UE de petrol şi gaze cu 60 mild. euro până în 2020- 

creşterea PIB-ului cu 0,6%- 0,8%, creşterea a peste 600 000 locuri de muncă prin 
utilizarea energiei regenerabile în 20% din energia folosită de UE; 

-crearea a peste 400 000 locuri de muncă prin atingerea obiectivului de 20% 
privind eficienţa energetică. 
  Creşterea durabilă va fi stimulată prin două iniţiative : 

a) „ O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”  prin care 
se propune : 

� Sprijinirea tranziţiei către o economie eficientă în ceea ce priveşte 
utilizarea resurselor şi cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

� Decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de 
energie; 

� Reducerea emisiilor de dioxid de carbon; 
� Creşterea competitivităţii şi promovarea securităţii energetice. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 
o Mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum şi fondurile pentru 

dezvoltarea rurală, fondurile structurale, şi altele în cadrul unei strategii solide 
de finanţare (UE publică, naţională, privată); 

o Consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piaţă precum 
certificatele de emisii, încurajarea utilizării extinse a achiziţiilor publice 
ecologice, etc; 

o Prezentarea de propuneri pentru modernizarea sectorului de transporturi; 
o Implementarea de proiecte strategice în vederea eliminării blocajelor în 

secţiunile transfrontaliere şi nodurile intermodale (oraşe, porturi, platforme 
logistice); 
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o Finalizarea pieţei interne a energiei, derularea acţiunilor din cadrul planului 
privind tehnologiile energetice strategice (SET); 

o Promovarea proiectelor de infrastructură  de importanţă strategică pentru UE 
în zona Ţărilor Baltice, Balcanică, în Reg. Mediteraneană şi în Eurasia; 

o Adoptarea şi implementarea unui Plan de acţiune privind eficienţa energetică, 
promovarea unui program în domeniul utilizării eficiente a resurselor 
(sprijinând IMM-urile şi gospodăriile) prin utilizarea fondurilor structurale şi 
ale altor tipuri de fonduri; 

o Stabilirea viziunii privind modificările structurale şi tehnologice necesare 
pentru a face tranziţia către o economie ce emisii reduse de dioxid de carbon, 
eficienţa din punct de vedere al utilizării resurselor şi rezistenţa la schimbările 
climatice până în 2050. 

La nivel naţional, componentele membre vor lua următoarele măsuri : 
o Să elimine treptat subvenţiile dăunătoare mediului (cu excepţia pers. 

defavorizate); 
o Să dezvolte instrumente de piaţă precum stimulente fiscale şi achiziţii publice 

menite să adapteze metodele de producţie şi de consum; 
o Să dezvolte infrastructuri energetice şi de transport inteligente, modernizate şi 

complet interconectate, să utilizeze pe deplin TIC; 
o Să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul 

reţelei centrale a UE; 
o Să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, 

responsonsabile de o mare parte din emisiile generate şi din congestiile 
reţelelor; 

o Să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanţă energetică în 
construcţii şi instrumente de piaţă precum impozitarea, subvenţiile şi 
achiziţiile publice pentru a reduce consumul de energie şi de resurse; 

o Să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în construcţia de clădiri 
publice eficiente din punct de vedere energetic şi într-o reciclare mai 
eficientă; 

o Să stimuleze instrumente ce permit economisirea energiei şi care ar putea 
creşte eficienţa în sectoarele mari consumatoare de energie precum cele 
bazate pe TIC; 

b) „O politică industrială adaptată erei globalizării” prin care se propune : 
� Colaborarea strânsă între CE şi intreprinderi, sindicate, mediul academic, 

ONG-uri, organizaţii de consumatori; 
� Elaborarea unui cadru pentru o politică industrială modernă, care să sprijine 

spiritual, antreprenorial, să ghideze şi să ajute industria; 
� Promovarea competitivităţii sectorului industriei primare, al producţiei şi al 

serviciilor din Europa. 
Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 
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o Stabilirea politicii industriale apte să menţină şi să dezvolte o bază industrială 
puternică, competitivă, diversificată în Europa, să sprijine tranziţia sectoarelor 
de producţie către o utilizare mai eficientă a energiei şi a resurselor; 

o Dezvoltarea abordării orizontale a politicii industriale, care să combine 
diverse instrumente de politică precum reglementarea „inteligenta”, 
modernizarea achiziţiilor publice, normale în materie de concurenţă, stabilirea 
de standarde; 

o Îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru 
reducerea costurilor de tranziţie aferente desfăşurării unei activităţi 
economice în Europa, prin promovarea şi îmbunătăţirea accesului convenabil 
la finanţare; 

o Restructurarea sectoarelor aflate în dificultate prin orientarea lor către 
activităţi de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a competenţelor către 
sectoarele şi pieţele cu un ritm alert de creştere; 

o Promovarea tehnologiilor şi a metodelor de producţie care reduc utilizarea 
resurselor naturale şi opresc investiţiile în patrimoniul natural al UE; 

o Promovarea industrializării IMM-urilor; 
o Asigurarea faptului că reţelele de transport şi de logistică permit industriei din 

toată Uniunea să beneficieze de acces efectiv pe piaţa unică  internaţională. 
Creşterea durabilă este necesară în vederea susţinerii UE pentru a prospera într-o 
lume cu emisii reduse de noxe, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradării 
mediului, reducerea biodiversităţii şi utilizarea limitată a resurselor. 
Creşterea favorabilă incluziunii înseamnă promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială şi 
care presupune: 

o Asigurarea autonomiei cetăţenilor prin rate ridicate ale ocupării forţei de 
muncă; 

o Investirea în dezvoltarea computerizării, combaterea sărăciei; 
o Modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de formare şi de protecţie 

socială; 
o Consolidarea coeziunii teritorialeprin accesibilizarea beneficiilor creşterii 

economice în toate regiunile UE inclusiv în cele extremperiferice; 
o Asigurarea accesului şi oportunităţilor pentru toţi cetăţenii pe tot parcursul 

vieţii; 
o Creşterea partcipării forţei de muncă prin asigurarea de politici de promovare 

a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
Se va acţiona în vederea rezolvării problemelor din următoarele domenii : 

� Ocuparea forţei de muncă : 
• Schimbările demografice au generat scăderea numărului de persoane 

active; 
• În UE doar 2/3 din populaţia activă are loc de muncă, în comparaţie cu 

peste 70% în SUA şi în Japonia; 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

81 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

• Rata ocupării forţei de muncă este scăzută în special în rândul femeilor 
şi al lucrătorilor în vârstă; 

• Rata şomajului este de peste 21% în rândul tinerilor; 
• Risc ridicat de pierdere a terenului pe piaţa muncii a persoanelor 

neintegrate în câmpul muncii sau care au legături slabe cu aceasta. 
� Competenţele : 

� Aproximativ 80 mil. de persoane au competenţe reduse sau de bază; 
� Oportunităţile oferite prin învăţarea de-a lungul vieţii, aparţin în special 

persoanelor mai instruite; 
� Până în 2020, 16 mil. de locuri de muncă vor necesita nivel înalt de 

calificare, în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care vor cere 
competenţe reduse, va scădea cu 12 mil. 

� Pentru menţinerea vieţii active îndelungate, este necesară dobândirea şi 
dezvoltarea de noi competenţe pe tot parcursul vieţii. 

� Combaterea sărăciei : 
• 80 mil. persoane erau ameninţate de sărăcie, înainte de apariţia crizei 

ec. 
• Dintre acestea 19 mil. fiind copii; 
• 8% dintre persoanele care au un loc de muncă  câştigă insuficient pentru 

ieşirea din sărăcie; 
Creşterea favorabilă incluziunii va fi stimulată prin două iniţiative : 

a)„O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” prin care se 
propune: 

� Crearea condiţiilor necesare modernizării pieţelor muncii pentru a creşte 
nivelurile de ocupare a forţei de muncă şi pentru a asigura sustenabilitatea 
modelelor sociale europene; 

� Promovarea autonomiei cetăţenilor prin dobândirea de noi competenţe care 
vor permite forţei de muncă actuale şi viitoare, adaptarea la noile condiţii  şi 
la eventualele schimbări de carieră; 

� Reducerea şomajului; 
� Sporirea productivităţii muncii. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 
o Definirea şi punerea în aplicare a celei de-a doua etape a agendei flexibilitate, 

în vederea identificării modalităţilor de îmbunătăţire şi gestionare a 
tranzacţiilor economice, de combatere a şomajului, de creştere a ratelor de 
activitate; 

o Adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile reglementării 
„inteligente”, la evoluţia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la 
adresa sănatăţii şi securităţii muncii; 

o Facilitarea şi promovarea mobilităţii lucrătorilor în interiorul UE şi asigurarea 
unei corespondenţe mai bune între cerere şi oferta de locuri de muncă, prin 
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intermediul sprijinului financiar acordat de fondurile structurale, în special de 
Fondul Social European (FSE). 

o Consolidarea capacităţii partenerilor sociali, valorificarea potenţialului de 
soluţionare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile; 

o Impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educaţie şi 
formare în care să fie implicate toate părţile interesate; 

o Asigurarea dobândirii competenţelor  necesare în vederea continuării studiilor 
şi a integrării pe piaţa muncii, precum şi a recunoaşterii acestora pe tot 
parcursul educaţiei generale, profesionale, superioare şi din viaţa adultă. 

La nivel naţional, statele membre vor urmări : 
o Să pună în aplicare măsurile naţionale de flexibilitate, să reducă segmentarea 

pieţei muncii, să faciliteze tranziţiile şi reconcilierea vieţii profesionale cu cea 
privată; 

o Să analizeze, să monitorizeze eficienţa sistemelor fiscale şi de asigurări 
sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii; 

o Să promoveze noi forme de reconciliere a vieţii profesionale cu cea privată, 
politici de îmbătrânire activă, să sporească egalitatea de şanse între sexe; 

o Să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin 
instruirea cadrelor la nivel naţional în domeniul calificărilor; 

o Să asigure dobândirea competenţelor necesare în vederea continuării studiilor 
şi a integrării pe piaţa muncii, recunoaşterea acestora pe tot parcursul 
educaţiei generale, profesionale, superioare şi din viaţa adultă, inclusiv în 
cadrul învăţării informale şi non-formale; 

o Să dezvolte parteneriate între mediul educaţiei / formării şi cel al muncii, în 
special în planificarea ofertelor de educaţie şi formare. 

 
b)”O platformă europeană de combatere a sărăciei” prin care se propune : 

� Asigurarea coeziunii economice, sociale, teritoriale, ca o continuare a anului 
în curs, care reprezintă „Anul european de luptă împotriva sărăciei şi 
excluziunii sociale” 

� Sensibilizarea opiniei publice pentru recunoaşterea drepturilor fundamentale 
ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială; 

 
Comisia Europeană va depune eforturi pentru : 

o Elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, în 
vederea încurajării actorilor din sectorul public şi privat de a reduce 
excluziunea socială prin acţiuni concrete, inclusiv prin acordarea 
finanţării din fondurile structurale, în special din FSE; 

o Elaborarea şi implementarea de programe care vizează promovarea 
inovării sociale în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea 
unei noi agende pentru integrarea migraţiilor; 
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o Evaluarea caracterului adecvat şi a sustenabilităţii sistemelor de 
protecţie socială şi de pensii şi de identificarea modalităţilor de 
îmbunătăţire a accesului la sistemele de sănătate. 

La nivel naţional, statele membre vor urmări: 
• Să promoveze responsabilitatea colictivă şi individuală pe care o împart în 

domeniul combaterii sărăciei ăi excluziunii sociale ; 
• Să definească şi să pună în aplicare măsuri care vizează grupurile cu un 

grad de risc ridicat precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, 
minirităţile –rommii , persoanele cudizabilităţi şi persoanele fără adăpost; 

• Să îşi dezvolte sistemele de securitate socială şi de pensii pentru a asigura 
un nivel adecvat al ajutorului pentru venit şi al accesului la asistenţă 
medicală; 

Creşterea favorabilă incluziunii este necesară în vederea : 
• Oferirii populaţiei acces la centre de îngrijire a copiilor şi la centrele 

destinate altor persoane aflate în întreţinere; 
• Punerea în aplicare a principiilor privind flexicuritate; 
• Oferirii cetăţenilor posibilitatea de a dobândi noi competenţe care să le 

permită adaptarea la noile condiţii şi la eventualele schimbări de carieră; 
• Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale; 
• Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate; 
• Îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă fenomenului de îmbătrânire activă. 

Guvernanţă economică : criza economică 
• A evideţiat deficienţe structurale în economia Europei; 
• A anulat progrese precedente; 
• A identificat evidente probleme fundamentale şi soluţii viabile pe termen 

lung; 
• A demonstrat independenţa economiilor europene; 
• A subliniat necesitatea  coordonării politicilor economice la nivelulu UE 

în vederea rezolvării problemelor, promovării creşterii economice şi 
creării de locuri de muncă. 

Cei trei piloni ai noii guvernante economice: 
1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din 

partea UE”  şi include : 
• Priorităţile politicile şi obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 

2020; 
• Angajamentele suplimentare pe care şi le-au asumat statele membre 

participante la „Pactul Euro Plus”; 
• Consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice şi fiscale, 

ca parte a Pactului de stabilitate şi creştere, dar şi prin intermediul noilor 
instrumente menite să stopeze dezechilibrele macroeconomice; 
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• Adoptarea unei noi metode de lucru numite „semestrul european” care 
permitediscutarea priorităţilor economice şi financiare în aceeaşi perioadă 
a fiecărui an. 

2. Asigurarea stabilităţii zonei Euro şi include : 
• Mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reacţie a UE 

la criza datoriei suverane; 
• Înlocuirea lor cu un mecanism permanent, respectiv „Mecanismul 

european de stabilitate” (MES) 
• Aplicarea unor programe de reformă şi consolidarea fiscală, elaborarea în 

strânsă colaborare cu FMI. 
3. Redresarea sectorului financiar 

Aspecte esenţiale ale noii guvernante economice a UE Semestrul European : 
reprezintă primele 6 luni ale fiecărui an, perioada în care are loc coordonarea 
politicilor bugetare, macroeconomice şi structurale ale statelor membre în 
baza căreia se ţine cont de recomandările UE în luarea deciziilor cu privire la 
bugetul naţional şi la alte aspecte de interes economic. 
 
„ Pactul de stabilitate şi creştere” constă în : 
Componente : 

1. „Componenta preventivă”  constă în transmiterea de către statele membre, a 
programului anual de stabilitate (ţările din zona euro) sau de convergenţă 
(celelalte state membre), împreună cu programul naşional de reformă, 
program care prezintă modul în care  tatul membru intenţionează să asigure 
şi să menţină politice sau, dacă este necesar, poate înainta o propunere 
Consiliului pentru, ca aceasta să transmită un avertisment în cazul unui 
deficit excesiv. 

2. Componenta corectivă reglementează procedura în caz de deficit excesiv 
(PDE). ,(conform Tratatului), Consiliul va transmite recomandări privind 
redresarea situaţiei. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la 
impunerea de sancţiunipentru statele din zona euro. 

3. Pactul de stabilitate şi creştere este în curs de consolidare, prin introducerea 
unor modificări menite să permită componenţei corective a Pactului , să ia 
mai bine în considerare interacţiunea dintre datorie şi deficit  mai ales în 
ţările puternic îndatorate (unde datoria depăşeşte 60% din PIB) şi să 
accelereze procedura în caz de deficit excesiv şi să facăimpunerea 
sancţiunilor semiautomată – în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie 
de o majoritate calificată, nu atât pentru a respinge o propunere de 
sancţionare înaintată de Comisie. 
 

2.DEZVOLTAREA – PRINCIPII,  VALORI, DIRECŢII DE ACŢIUNE 
             (extrase şi sinteze din documentul „Obiective Europa 2020”) 
Definiţii: 
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� Totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică al 
căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele 
socio-economice şi potenţial natural, 

� Dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
nevoi. 

Scurt istoric al dezvoltării durabile 
� În anul 1972 , are loc  Conferinţa Naţiunilor Unite – Stockholm. 113 

naţiuni discută problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, 
pericolul dispariţiei unor specii, nevoia creşterii nivelului de trai al oamenilor; se 
subliniază legătura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea mediului pentru 
generaţiile actuale şi viitoare. 
� 1986 ,Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, înfiinţată de Naţiunile 
Unite; are ca scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii 
cu privire la valabilitatea şi oferirea de soluţiicu privire la valabilitatea pe termen 
lung a societăţii umane, sunt identificate două probleme majore, dezvoltarea nu 
înseamnă doar profituri mai mari şi standarde înalte de trai pentru un mic procent 
de populaţie, ci creşterea nivelul de trai al tuturor, dezvoltarea nu ar trebui să 
implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor noastre naturale, nici 
poluarea mediului ambiental. 
� 1992 Summitul de la Rio „conferinţa secolului”: 120 naţiuni au avut ca scop 
stabilirea unei noi strategii a dezvoltării economice, industrisle şi sociale în lume, 
fiind acceptată ideea caă dezvoltarea durabilă reprezintă „o nouă cale de 
dezvoltare care să susţină progresul uman pentru întreaga planetă şi pentru un 
viitor îndelungat”. S-a obţinut consensul pentru un plan de dezvoltare durabilă 
numit „Agenda 21” şi două seturi de principii, Declaraţia de la Rio cu privire 
la mediu şi dezvoltare şi Principiile pădurii. 
� 1997, includerea  conceptului de „dezvoltare durabilă” în Tratatul de la 
Maastricht ca obiectiv politic al UE. 
� 2001, Consiliul European de la Goteborg : adaptarea Strategiei Europene 
de Dezvoltare Durabilă, propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, 
cu scopul monitorizării SSD, 
� 2002, Summitul de la Johannesburg. Se studiază progresul făcut spre 
dezvoltarea durabilă şi se reafirmă angajamentul ţărilor participante. 
Aspecte discutate : 

o Reducerea numărului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de 
apă potabilă, de la peste 1 mild. La 500 mil. până în anul 2015. 

o Înjumătăţirea numărului celor ce nu au condiţii de salubrizare 
corespunzătoare la 1,2 mild. 

o Creşterea folosirii surselor durabile de energie şi refacerea efectivelor 
de peşte secătuite. 

Obiectivele-cheie ale  Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Uniunii Europene 
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� Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice 
de impactul negativ asupra mediului; 

� Echitarea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de 
orice fel; 

� Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi 
competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor 
locuri de muncă abundente şi bine plătite; 

� Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 
instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi 
practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume. 

Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabile ale Uniunii Europene : 
� Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului; 
� Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 
� Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 
� Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional; 
� Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor socială; 
� Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional şi naţional; 
� Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact 

şi consultarea factorilor interesaţi; 
� Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi 

investiţionale; 
� Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informării ştiinţifice incerte; 
� Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” 

 
3.STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ 

A ROMÂNIEI ORIZONTURI 2013-2020 
 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi, 
având ca motto ideea „Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos”, a fost elaborată 
în anul 2008, Document aprobat prin H.G.R. nr.1460 din 12 nov. 2008, publicată în 
Monitorul Oficial nr.824 din 8 dec. 2008. Strategia recomandă mecanisme specifice 
la nivelul autorităţilor centrale, locale dar şi la nivelul societăţii civile, sub egida 
Academiei Române, pentru monitorizarea implementării obiectivelor stabilite. 
Documente programatice şi strategii sectoriale elaborate pre- şi post- aderare ca 
bază de referinţă pentru Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SDD): 
teme, domenii,obiective UE, obiective RO. 

 
 

 
a) Provocări cruciale 

1.Schimbările climatice şi energia curată 
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           Obiectiv general SDD/UE : prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor nagative ale acestora asupra 
mediului. 

Oriont 2013 
Obiectiv naţional : Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt şi mediu şi 
crearea premiselor pentru securitatea energetică a ţării pe termen lung conform 
cerinţelor unei economii moderne de piaţă, în condiţii de siguranţă şi 
competitivitate, îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto 
privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea şi 
aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa 
intensităţii şi eficienţei energetice, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în 
cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie din surse regenerabile” 
şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu, 
promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare  la efectele schimbărilor climatice 
şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii 
energetici şi de schimbări climatice, îndeplinirea angajamentelor în domeniul 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile 
internaţionale şi comunitare existente şi îndeplinirea unor măsuri de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice 

1. Transport durabil 
Obiectiv  general SDD/UE  : Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă 
necesităţile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, 
la minimum impactul lor negativ asupra economiei, societăţii şi mediului. 

Obiectiv 2013 
Obiectiv naţional :Promovarea unui sistem de transporturi în România care să 
faciliteze mişcarea în siguranţă, rapidă şi eficientă a persoanelor şi mărfurilor la 
nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu standardele europene. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional : atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei 
economice, sociale, de mediu cât şi a transporturilor. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Apropierea de nivel mediu al UE la nivelul aceluiaşi an la toţi 
parametrii de bază ai sustenabilităţii în activitatea transporturilor. 
 
 

3.Producţie şi consum durabil 
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Obiectiv general SDD /UE: Promovarea unor practici de consum şi producţie 
sustenabile. 

Orizont 2013 
Obiectiv naţional : Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse şi 
valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum şi 
producţie care să permită o creştere economică sustenabilă pe termen lung şi 
apropierea treptată de nivelul mediu de performanţă al ţărilor UE 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional : Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului prin 
inversarea raportului dintre consumul de resurse şi creşterea valorii adăugate şi 
apropierea de indicii medii de performanţă al UE privind sustenabilitatea 
consumului şi producţiei. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de ţările 
membre UE din punct de vedere al producţiei şi consumului. 

4.Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 
Obiectiv general SDD/UE : Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea 
exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 

Orizont 2013 
Obiectiv naţional :Reducerea decalajuluiexistent faţă de alte state membre UE cu 
privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, 
prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de 
dezvoltare durabilă şi cu respectarea principiului „Poluatorul plăteşte”. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional :Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii 
principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Apropierea semnificativă de performanţele de mediu ale 
celorlalte state membre UE din acel an. 
 

5.Sănătatea publică 
Obiectiv general SDD/UE : Promovarea unor servicii medicale de calitate în 
condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa 
sănătăţii 

Orizont 2013 
Obiectiv naţional : Îmbunătăţirea  structurii sistemului de sănătate, a calităţii actului 
medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor pentru sănătate, ameliorarea 
stării de sănătate a populaţiei şi creşterea performanţei sistemului de sănătate. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional : Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al 
stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state 
membre a UE, integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile 
României: 
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Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Alinierea deplină la nivelul mediu de performanţă, inclusiv sub 
aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE. 

6.Incluziunea demografică şi migratorie 
Obiectiv general SDD/UE : Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială prin 
luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea 
creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării individuale durabile. 

Orizont 2013 
Obiectiv naţional :Crearea unui cadru legislativ, instituţional şi participativ modern 
pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune socială, promovarea coeziunii 
sociale, egalităţii de şanse şi diversităţi culturale, precum şi pentru gestionarea 
responsabilă a fenomenelor demografice şi migraţiei. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional : Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi instituţional, 
al normelor şi sdandardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse 
şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate, punerea în aplicare, pe etape, a 
Strategiilor Naţionale pe termen lung privind populaţia şi fenomenele migratorii. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state 
membre ale UE în privinţa coeziunii sociale şi calităţii serviciilor sociale. 
 

7.Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile 
Obiectiv general SDD/UE : Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global 
şi asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale UE cu principiile 
dezvoltării durabile şi angajamentele sale în această privinţă. 

Orizont 2013 
Obiectiv naţional : Implementarea instrumentelor legislative şi instituţionale 
aferente statutului României de ţară donatoare de asistenţă pentru dezvoltare, 
conform obligaţiilor de stat membru al UE, stabilirea priorităţilor şi modalităţilor de 
acţiune, şi alocarea în acest scop a cca 0,25% din venitul naţional brut (VNB) în 
2013 şi 0,33% în 2015, cu ţinta intermediară de 0,17% din  VNB în 2010. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional : Conturarea domeniilor specifice de aplicare a experienţei şi 
resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, şi alocare în 
acest scop a cca 0,5% din venitul naţional brut. 

Orizont 3030 
Obiectiv naţional : Alinierea completă a României la politicile UE în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punct de vedere al alocării bugetare ca 
procent din venitul naţional brut. 
 

 
Teme inter- şi trans- sectoriale 

Educaţia şi formarea profesională 
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Orizont 2013 
Obiectiv naţional : Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii  prin 
corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea 
oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe opiaţă a muncii modernă, 
flexibilă şi incluzivă. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional : Atingerea nivelului mediu al performanţei UE în domeniul 
educaţiei  şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru 
grupările dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2030. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional : Stabilirea sistemului de învăţat şi formarea profesională din 
România la nivelul performanţelor superioare din UE, apropierea semnificativă de 
nivel mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi 
pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

 
Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Orizont 2013 
Obiectiv naţional general : Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce descriu 
structura şi performanţa sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare. 

Orizont 2020 
Obiectiv naţional general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al 
evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE, greneralizarea activităţilor inovative, 
apariţia unor centre de excelenţă cu impact internaţional. 

Orizont 2030 
Obiectiv naţional general : Statornicia principalelor elemente ale societăţii şi 
economiei bazate pe cunoaştere, contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la 
realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile. 

 
4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST 

                                                        2014-2020 
 

Prioritatea 1 
Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicare de măsuri orientate către 

creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea 
incluziunii sociale 

Obiectivul specific 1:creşterea ocupării în rândurile tinerilor şi a grupurilor 
vulnerabile. 
Măsura 1.1 : acţiuni pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a tinerilor care nu 
sunt incluşi într-o formă de învătământ, formare profesională sau nu au un loc de 
muncă. 
Ţinta vizată 2022 

� Rata şomajului BIM în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la 
nivel regional şi maxim 15% în mediul urban; 
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� Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24) minim 35% 
Măsura 1.2 : Acţiuni preventive şi active de integrare pe piaţa muncii 
(inclusiv 

acţiuni personalizate) pentru grupuri vulnerabile. 
 
       În cadrul acestei măsuri, acţiunile indicative vizează după caz, identificarea şi 
analizarea necesităţilor existente, acordarea de consiliere, furnizarea de instruire prin 
programe de orientare/ reorientare profesională, încadrarea participanţilor în 
intreprinderile sociale : 

� Acţiuni privind evaluarea multidisciplinare a nevoilor a nevoilor şi 
problemelor persoanelor dezavantajate, oferirea de soluţii personalizate; 

� Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de formare 
personalizate, care vizează dobândirea competenţelor pentru ocupaţii cerute 
de către piaţa muncii; 

� Acordarea de îndrumare şi consiliere în găsirea unui loc de muncă. Această 
acţiune vizează în mod obligatoriu toate persoanele care urmează/au urmat un 
program de formare profesională; 

� Dezvoltarea unei scheme de grant dedicată înfiinţării de intreprinderi sociale, 
în care să fie angajate o parte dintre persoanelor din grupul ţintă vizat, care au 
participat la un program de formare profesională; 

� Sprijinarea facilitării accesului persoanelor de etnie rromă la servicii de 
informare, consiliere, formare profesională şi mediere pe piaţa muncii. 

Obiectivul specific 2 :îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţie şi 
instruirii de calitate. 
Măsura 2.1.:Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru tinerii 
din zone rurale şi comunităţile defavorizate. 
 
Ţinta vizată 2022 : rata de părăsire timpurie a şcolii – minim 12%, 
    În cadrul acestei măsuri acţiunile vizează pe de o parte să se adreseze cauzelor de 
ordin educaţional astfel încât să se prevină/ combate părăsirea timpurie a şcolii, iar 
pe de altă parte să permită reintegrarea în procesul educaţional a tinerilor care deja 
au părăsit şcoală. 

� Elaborarea şi implementarea la nivel local/regional a unui sistem de 
monitorizare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii cât şi de strategii 
locale/regionale de prevenire/combatere a acestui fenomen, 

� Elaborarea şi implementarea de programe personalizate de reintegrare în 
procesul educaţional a tinerilor care doresc să îşi continue studiile. 

 
 
 
Măsura 2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului prin adaptarea 
ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 
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Ţinta vizată 2022 : Rata şomajului BIM în rândul tinerilor (15-24) va fi de maxim 
8% la nivel regional şi de maxim 15% în mediul urban. În cadrul acestei măsuri 
acţiunile indicative, vizează identificarea nevoilor de competenţe cerute pe piaţa 
muncii, previzionarea acestora, precum şi adaptarea planurilor de acţiune pentru 
învăţământ la nivel regional, judeţean şi a planurilor de şcolarizare în raport cu 
aceastea. 

� Elaborarea de studii la nivel regional, judeţean, local privind necesităţile 
competenţelor şi clarificărilor cerute pe piaţa forţei de muncă, precumşi o 
previzionare a acestora pe termen mediu, 

� Actualizarea planului regional de acţiune pentru învăţământ, a planurilor 
locale de acţiune pentru învăţământ şi a planurilor de şcolarizare în 
conformitate cu rezultatele studiilor realizate; 

� Crearea şi dezvoltarea parteneriatelor între agenţii economici şi unităţile 
şcolare; 

� Realizarea observatorului regional pentru educaţie; 
� Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor unităţilor de 

învăţământ; 
� Sprijin pentru crearea de parteneriate între patronate, camerele de comerţ şi 

industrie şi furnizorii de formare iniţială şi continuă în vederea corelării 
programelor educaţionale cu necesarul de forţă de muncă existent, respectiv 
tendinţele de dezvoltare a mediului economic, 

� Promovarea de măsuri directe şi stimulative pentru calificarea la locul de 
muncă, 

� Monitorizarea rezultatelor programelor de practică, atât pentru învăţământ 
liceal cât şi cel superior. 

 
Măsura 2.3Creşterea accesului la formare profesională 
Principalele obstacole în calea accesării programelor de formare profesională sunt 
de ordin : 

� Structural : care descurajează cel mai puternic participarea la programe de 
formare lipsa resurselor financiare a subiecţilor (situaţie agravată de efectele 
crizei economice şi financiare, distribuţia teritorială neadecvată şi/sau 
inflexibilitate a furnizorilor de formare profesională); 

� Individual : vârsta şi situaţia familială a subiecţilor (programul de lucru, 
numărul persoanelor aflate în întreţinere); 

� Psihologic : experienţa educaţională şi/sau profesională a subiecţilor (aspecte 
negative trăite care au condus la o lipsă de încredere, excluziune socială) 

     În general, firmele/organizaţiile care încurajează participarea salariaţilor la 
programelor de formare profesională sunt cele care desfăşoară activităţi inovative, 
cele din tehnologia informaţiei şi comunicării ( companii caracterizate prin valoarea 
adîugată ridicată a produselor şi serviciilor), cât şi cele care sunt obligate prin 
prevederile legislative. 
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Ţinta vizată 2022 : ponderea populaţiei ce participă la programe de formare 
profesională a adulţilor va fi de minim 7% 
 
Măsura 2.4. Crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de educaţie. 
Din intervalul necesităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare, rezultat în urma 
întâlnirilor derulate de reprezentanţii ADR SUD-EST cu reprezentanţii 
administraţiei publice locale din localităţile urbane şi cei ai consiliilor judeţene se 
desprind următoarele probleme: 

� Nefinalizarea lucrărilor de investiţii demarate în cadrul Programului Naţional 
de dezvoltare a Infrastructurii; 

� Capacitatea insuficientă a grădiniţelor/numărului de locuri în raport cu 
populaţia preşcolară existentă; 

� Starea avansată de degradare a unor şcoli generale, grupuri şcolare, inclusiv a 
sălilor de sport aferente; 

� Dotarea materială insuficientă pentru atelierele şcolare; 
� Mijloacele de transport insuficiente pentru elevii din satele arondate oraşelor; 
� Campusuri şcolare insuficiente; 
� În mediul rural există şcoli renovate care au fost închise din lipsa elevilor; 
� Dotări insuficiente pentru cabinetele de terapie din învăţământul special; 
� Numărul insuficient de grădiniţe existente în mediul rural – aspect confirmat 

şi de datele statistice existente (56% din totalul populaţiei preşcolare are 
domiciliul în mediul rural şi este deservită doar de 9% din numărul total de 
grădiniţe). 

Ţinta 2022 
1.toate unităţile de educaţie din regiune vor avea autorizaţie de funcţionare, 
2.vor fi construite ... grădiniţe, din care în mediul rural...(de stabilit în consultări 
parteneriale. 
 
Obiectiv specific 3 : Creşterea accesului la servicii de sănătate de calitate. 
 
Măsura 3.1. Extinderea şi diversificarea serviciilor de sănătate. 
Ţinta 2022 : 
(1) Rata mortalităţii infantile în mediul urban maxim 5%, 
(2) Rata mortalităţii infantile în mediul rural maxim  8% 
În cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza : 

� Derularea de programe pentru creşterea nivelului de educaţie în rândul 
populaţiei pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii, cât şi adoptarea unor 
componente; 

� Sprijin pentru extinderea şi diversificarea serviciilor medicale destinate 
prevenirii şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 
populaţiei; 
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� Derularea de programe pentru prevenirea complicaţiilor, decesului şi 
creşterea calităţii vieţii la pacienţii cu afecţiuni cronice prin accesul la 
servicii medicale de calitate; 

� Creşterea accesului la servicii de înrijire medicală de calitate a persoanelor 
vulnerabile sau dezavantajate social; 

� Sprijinirea creşterii rolului medicului în familie ca şi consilier pentru 
sănătatea locuitorilor regiunii; 

� Dezvoltarea resurselor umane implivate în managementul spitalelor, prin 
derularea programelor de formare; 

� Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale destinate mamai şi 
copilului; 

� Sprijinirea implementării şi dezvoltării sistemelor informatice integrate de 
tip „e-sănătate”. 

Obiectiv specific 4, promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale şi 
urbane aflate în declin. 
Măsura 4.1.Extinderea, diversificarea şi îmbunătăţirea  accesului grupurilor 
vulnerabile şi a comunităţilor izolate, la servicii de sănătate, educaţie, sociale şi 
locuire. 
Ţinta vizată 2022 : reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie sau excluziune 
cu 125 000 (raportat cu anul 2010). 
 
În cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza după caz : 

� Construcţia de locuinţe sociale, reabilitarea/modernizarea celor existente, 
pentru grupurile dezavantajate care locuiesc în condiţii improprii – fără 
minimum de utilităţi; 

� Derularea de programe orientate către asigurarea accesului gratuit şi universal 
al copiilor/tinrilor aparţinând minorităţilor –rromilor la educaţie; 

� Derularea de programe pentru promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea 
segregării şi combaterea discriminării (a doua şansă) 

� Organizarea şi derularea cursurilor de formare pentru mediatori şcolari, 
sanitari, cadre didactice din domeniul educaţiei incluzive, interculturale care 
susţine principiile non-discriminării; 

� Sprijinirea facilitării accesului persoanelor dezavantajate la serviciile de 
informare, consiliere, formare profesională şi mediere pe piaţa muncii; 

� Sprijinirea iniţiativelor locale pentru dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a 
persoanelor ce aparţin grupurilor dezavantajate de etnie rromă. 
 

Prioritate 2. 
Dezvoltarea unei structuri moderne care să asigure creşterea 
accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Sud – Est 

 
Obiectiv specific 1 : creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii prin 
realizarea de investiţii în infrastructura transportului. 
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Măsura 1.1.modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, 
Ţinta 2022 : numărul total de pasageri deserviţi de cele trei aeroporturi regionale – 
1 000 000. Pasageri. 
Realizarea de investiţii : 

� Extinderea / modernizarea pistelor de decolare/aterizare şi de rulaj; 
� Extinderea/modernizarea terminalului de pasageri; 
� Modernizarea platformelor de îmbarcare/debarcare; 
� Modernizarea şi dotarea cu echipamente de navigaţie – turn de control; 
� Amplasarea sistemelor de navigaţie instrumentală; 
� Extinderea platformelor în vrderea asigurării spaţiilor de parcare şi operare la 

sol a aeronavelor; 
� Amenajarea parcărilor, 
� Extinderea/modernizarea drumurilor de acces spre/ în aeroport. 
 
Măsura 1.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare 
Ţinta 2022 (1) numărul de gări modernizate – minim 5 staţii feroviare. 
 
Măsura va consta în acţiuni de : 
� Modernizarea gărilor, inclusiv a unităţilor aferente, dotare cu automate de 

eliberare a legitimaţiilor de călătorie, elemente de semnalizare, mijloace de 
transport în comun şi de acces către obiectivele turistice; 

� Modernizarea şi extinderea reţelei feroviare, inclusiv consolidări pe traseele 
afectate de fenomenele geomorfologice de pantă; 

Măsura 1.3. . Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere. 
Ţinta 2022 
(1) Gradul de modernizare a drumurilor judeţene şi comunale va fi minim 60% 
(2) Vor  fi realizate variante ocolitoare/şosele de centură pentru minim 10 oraşe. 
Prin această măsură se va urmări o creştere a accesibilităţii şi conectivităţii, prin 
realizarea de investiţii ce să vizeze atât crearea infrastructurii de transport rutier, 
cât şi reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere existente : 
� Drumuri naţionale, în special a celor care asigură o creştere a accesibilităţii 

între centrele urbane importante din regiune; 
� Drumuri judeţene, în special a celor care asigură o creştere a accesibilităţii sau 

a conectivităţii cu drumurile europene, cu punctele rutiere de trecere a 
frontierei; 

� Drumuri comunale, în special a celor ce asigură o creşterea conectivităţii 
zonelor rurale cu centre urbane; 

� Şosele de centură şi variante ocolitoare, în specialpentru zonele urbane 
aglomerate sau care reprezintă noduri rutiere; 

� Drumuri de acces către aeroporturi, zone de interes turistic şi de afaceri 
ridicat; 

� Trecerile de nivel cu calea ferată; 
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� Consolidări, terasamente, refacere şi reabilitare a drumurilor de acces afectate 
de calamităţi naturale; 

� Străzi urbane, în special cele care asigură o creştere a accesibilităţii sau 
conectivităţii cu drumurile naţionale sau europene. 

 
Măsura 1.4. Dezvoltarea reţelelor de transport durabile. 
În cadrul planurilor de mobilitate urbană durabile se vor avea în vedere elementele 
care se adresează tuturor tipurilor de transport public sau privat, motorizat şi 
nemotorizat, de pasageri şi de marfă: 

� Investiţii în reţele de transport integrate, interoperabile; 
� Dezvoltarea de sistemeinteligente de monitorizare a traficului; 
� Dezvoltarea soluţiilor alternative pentru transportul public, conforme 

mediului, de genul vehicolelor electrice, extinderii folosirii bicicletelor; 
� Realizarea şi/sau extinderea pistelor pentru biciclişti, incusiv spaţii de parcare 

publice pentru biciclete; 
� Amenajarea de parcuri în punctele terminus ale liniilor de transport în comun 

pentru a încuraja continuarea călătoriei spre punctele de interes cu mijloace 
de transport în comun; 

� Furnizarea de informaţii în staţiile şi mijloacele de transport în comun privind 
alternativele şi legăturile cu alte linii de transport; 

� Asigurarea accesibilităţii în staţii şi mijloace de transport în comun pentru 
persoanele cu dizabilităţi; 

� Introducerea de automate pentru eliberarea electronică a biletelor. 
 

Obiectiv specific 2:stimularea atractivităţii şi economiei locale prin creşterea 
accesului la infrastructura TIC de calitate. 
Măsura 2.1. Extinderea infrastructurii de broadband, în special în zonele rurale şi 
izolate. 

(1) 70% din totalul gospodăriilor vor avea acces la servicii de internet 
(2) 50% din totalul gospodăriilor vor avea acces la servicii de internet tip 

broadband 
În cadrul acestei măsuri acţiunile vor viza creşterea sau/şiextinderea reţelei de 
internet tip broadband, în special în zonele rurale şi în comunităţile izolate. 
 

Măsura 2.2 : Dezvoltarea TIC prin crearea şi dezvoltarea de produse şi servicii tip 
„e-servicii” 
Ţinta 2022 : 

(1) 70% din populaţie a accesat internetul cel puţin o dată; 
(2) 65% din populaţia de peste 18 ani accesează internetul în limitele a trei luni; 
(3) 20% din populaţia de peste 18 ani realizează cumpărături online. 
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Prioritatea 3 
Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale 

Obiectiv specific 1 : sprijinirea inovării şi competitivităţii mediului economic, 
promovarea rezultatelor obţinute. 
Măsura 1.1: Dezvoltarea inovării şi transferului de know-how, inclusiv prin crearea 
şi dezvoltarea de clustre. 
Ţinta 2022 : 
(1)crearea de trei noi clustre, 
(2) dezvoltarea a minim trei clustre existente, 
(3)crearea de trei oficii de transfer tehnologic şi a unei reţele regionale. 
 
Măsura 1.2. sprijin pentru domenii competitive şi sisteme productive integrate, 
inclusiv pentru dezvoltarea de produse, servicii şi procese tehnologice noi, cu 
valoare adăugată crescută – „verzi” 
 
Ţinta 2022: 
(1)nivelul productivităţii muncii la nivel regional va reprezenta 85% din nivelul 
naţional 
(2)20 intreprinderi active la mia de locuitori 
 
Obiectiv specific 2 : impulsionarea sectorului de cercetare – dezvoltare, în special a 
celei aplicate, 
Măsura 2.1 sprijinirea cercetării publice şi private, în vederea dezvoltăţii şi 
fructificării soluţiilor integrate. 
Ţinta 2022: 

(1) Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în produsul intern brut 
regional va 

reprezenta 1,5% 
(2) Numărul total de salariaţi din cercetare- dezvoltare va fi de minim 15.000 

pers. 
 
Obiectiv specific 3.Îmbunătăţirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate 
Măsura 3.1. :Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor şi tinerilor 
antreprenori 
Ţinta 2022 
(1)rata de înfiinţare de noi intreprinderi 10%, 
(2)rata de radiere/scăderea numărului de intreprinderi faţă de 2010 
Obiectiv specific 4: sprijinearea exporturilor şi competitivitatea produselor locale. 
Măsura 4.1 : dezvoltarea de reţele şi platforme pentru sprijinirea exportatorilor 
autohtoni. 
Ţinta 2022 : ponderea exporturilor regiunii în total antional – minim 8% 
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Obiectiv specific 5: Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane 
Măsura 5.1 :Asigurarea condiţiilor de dezvoltare în mediul urban, prin realizarea de 
investiţii în infrastructura locală 
 
Ţinta 2022 : grad de urbanizare de 55% 
Obiectiv specific 6 : Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale 
Măsura 6.1.Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a mediului rural, prin realizarea de 
investiţii în infrastructura locală. 
Măsura 6.2. Dezvoltarea de activităţi economice alternative în mediul rural, inclusiv 
dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a tinerilor. 
Ţinta 2022 
(1)ponderea populaţiei ocupate în agricultură în total populaţie ocupată 30% 
(2)ponderea persoanelor din grupa de vârstă 15-24 ani ocupată în agricultură 20% 
 
Obiectiv specific 7: Sprijinirea valorificării potenţialului turistic existent. 
Măsura 7.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism şi de agrement aferentă, 
promovarea potenţialului Turistic. 
Ţinta 2022 

(1) Durata medie de şedere – 3 nopţi / turist 
(2) Creşterea numărului de şomeri cu 20% faţă de anul 2012 

 
Prioritatea 4 

Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural 
Obiectiv specific 1: promovarea eficienţei energetice 

Măsura 4.1. Creşterea eficienţei energetice a instituţiilor publice, gospodăriilor şi 
firmelor. 
Ţinta 2022 

(1) 25% din blocurile de locuinţe beneficiază de lucrări de abilitare termică, 
(2) 60% dintre instituţiile publice beneficiază de lucrări de reabilitare termică 
 
Obiectiv specific 2 Protejarea mediului ţi a biodeversităţii prin realizarea de 
inves- 

tiţii specifice aquisului comunitar şi valorificarea siturilor naturale. 
Măsura 2.1. Investiţii în crearea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de 
apă potabilă şi canalizare, în sistemele de management integrat a deşeurilor şi 
sistemelor de management a riscurilor. 
Ţinta 2022: 

(1) 80% din populaţia regiunii va fi conectată la reţelele de alimentare cu apă 
potabilă 

(2) 65% din populaţia regiunii va fi conectată la reţelele de canalizare, 
(3) 70% din populaţia regiunii beneficiază de sisteme de management 

integrat al deşeurilor 
Măsura 2.2. Tratarea solurilor contaminate şi/sau poluate, 
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Ţinta 2022 tratarea a 50% din suprafaţa solurilor contaminată /poluată 
Măsura 2.3. Prezervarea biodiversităţii 
Ţinta 2022 

(1) Realizarea de 5 studii pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor 
şi speciilor. 

(2) Realizarea sau actualizarea a 5 planuri de management pentru arii 
naturale protejate. 

 
5.STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ A 

JUDEŢULUI   VRANCEA  PENTRU  PERIOADA 
2014 – 2020 

 
Obiective Generale – Obiective Specifice – Măsuri 

 
A)Dezvoltarea economică
echitabilă 

B)Îmbunătăţirea 
competitivităţii mediului

C)Crearea condiţiilor 
necesare dezvoltării 
economice durabile 

C)Îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai 

OS.1. Consolidarea me- 
diului de afaceri jude- 
ţean; 
OS.2. Dezvoltarea agri- 
culturii şi a zonelor 
rurale; 
OS.3. Creşterea volumu-
lui investiţiilor străine 
şi autohtone; 
 
 
...................................... 
M.2.1.Crearea de noi 
intreprinderi, îmbunătă- 
ţirea şanselor de supra- 
vieţuire şi susţinerea 
dezvoltării IMM-urilor 
M.2.2.Revitalizarea şi 
reconversia zonelor ind. 
M.2.3.Dezvoltarea şi 
promovarea sectorului 
turistic. 
M.2.4.Diversificarea eco
nomiei rurale 
...................................... 
M.7.1.Susţinerea/promovar/
varea asocierii în dome- 
niul agricol. 
M.7.2.Susţinerea eficien
a produselor piscicole. 

OS.4.Creşterea compe- 
titivităţii economice 
OS.5.Susţinerea utilizării
tehnologiei informaţiei 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
M.3.1.Susţinerea activi- 
tăţilor de CDI şi promo- 
varea, difuzarea rezulta- 
telor obţinute; 
M.3.2.Susţinerea produ-
cătorilor locali în dezv. 
de parteneriate externe; 
M.3.3.Susţinerea struc- 
turilor de sprijin a aface-
rilor regionale; 
M.8.1.Promovarea utili- 
zării şi adoptării tehnolo
giilor informaţiei şi co- 
municaţiilor ca soluţie 
pentru dezvoltarea me- 
diului de afaceri; 
M.8.2.Susţinerea dezvol
tării infrastructurii IT&C

OS.6.Asigurarea infra- 
structurii necesare dezv. 
economice a judeţului 
OS:7.Creşterea califică- 
riiforţei de muncă şi  
adaptabilităţii la cerinţele
pieţei 
OS.8.Dezvoltarea capa- 
cităţii administrative a 
autorităţilor publice 
locale. 
..................................... 
M.6.1.Creşterea accesi- 
bilităţii Jud. Vrancea 
M.6.2.Dezvoltarea infra-
structurii de utilităţi indu
striale; 
M.6.3.Dezvoltarea infra-
structurii necesare valo- 
rificării superioare a re- 
surselor de la nivel 
judeţean ; 
M.7.1.Asigurarea echili-
brului dintre cerere şi 
ofertă pe piaţa forţei de 
muncă; 
M.7.2.Creşterea capabi- 
lităţilor de identificarea 
şi fructificare a oportu- 
nităţilor de piaţa forţei 

OS.9.Dezvoltarea urba- 
nă durabilă 
OS.10.Dezvoltarea in- 
frastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor pu- 
blice în mediul rural 
OS.11.Protecţia mediu- 
lui. 
 
 
 
..................................... 
M.6.1.Dezvoltarea şi 
reabilitarea infrastructu- 
rii urbane; 
M.6.2.Stabilirea reguli- 
lor judeţene de urba- 
nism; 
M.6.3.Îmbunătăţirea 
serviciilor publice; 
M.6.4.Creşterea rolului 
centrelor urbane ca poli 
de dezvoltare zonali; 
M.11.1.Creşterea accesi-
bilităţii zonelor rurale; 
M.11.2.Creşterea gradului
de acoperire cu utilităţi 
de bază în mediul rural; 
M.10.1.Promovarea şi 
susţinerea utilizării surse
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M.7.3.Promovarea utili- 
zării metodelor moderne
în domeniul agriculturii.
M.4.1.Creşterea volumu-
lui investiţiilor străine şi
autohtone la nivelul Jud.
Vrancea 

judeţene (zone rurale, 
micile oraşe) 
 

de muncă; 
M.7.3.Creşterea accesi- 
bilităţii serviciilor de 
consiliere profesională 
şi training de calitate; 
M.8.1.Eficientizarea 
activităşii APL; 
M.8.2.Dezvoltarea resur
selor umane la nivel APL
(traning şi formare pro- 
fesională continuă); 
M.8.3.Creşterea capaci- 
tăţii APL în dezvoltarea 
şi implementare de pro- 
iecte; 
M.8.4. Îmbunătăţirea 
colaborării dintre APL 
şi comunităţile locale. 
 

lor de energie nepoluante
regenerabile; 
M.10.2.Lucrări hidroame
liorative şi de îmbunătă-
ţiri funanciare; 
M.10.3.Îmbunătăţirea 
condiţiilor zonelor natu-
rale; 
M.10.4.Îmbunătăţirea 
sistemelor de manage- 
ment al deşeurilor; 
M.10.5.Îmbunătăţirea 
managementului riscuri-
lor naturale; 
M.10.6.Promovarea 
unui comportament 
responsabil faţă de 
mediu. 
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                                      CAPITOLUL  III 
 

METODOLOGIE 
 
 

       Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este in 
responsabilitatea comitetului local de coordonare. Acesta a fost ales de primar  cu 
sprijinul consultantului, având în componenţă reprezentanţi de seamă ai comunităţii 
locale, care sunt interesaţi de dezvoltarea economică a Comunei Vânători. Grupurile 
de lucru au rolul de a reprezenta comunitatea cât mai mult posibil în procesul de 
elaborare a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vânători. Aceste 
grupuri reprezintă instrumentele prin care se identifică soluţiile pentru fiecare 
problemă critică identificata, prin colectarea şi analizarea informaţiilor . 
     Principiul de bază propus este acela de a combina rigoarea impusă prin 
standardizarea anumitor aspecte ale procesului de planificare în paralel cu 
flexibilitate oferită UAT-urilor  în elaborarea documentelor de programare locale. 
Atâta timp cât se respectă aceste criterii minime, fiecare UAT va avea libertatea de a-
şi organiza celelalte aspecte ale exerciţiului de planificare în mod adecvat, în functie 
de circumstanţele specifice. 
 
 

 
BAZELE METODOLOGICE 
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Schema de mai sus prezintă abordarea metodologică de elaborare a Strategiei 
de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vânători.  Pe baza informaţiilor colectate şi a 
analizei stării actuale a diverşilor indicatori, se poate concluziona că localitatea se 
află în plin proces de dezvoltare locală, având un nivel relativ ridicat al calităţii 
vieţii. De asemenea, poziţia geografică permite comunei să atragă resurse importante 
în ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare. 

Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga 
comunitate este aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economică, care să 
servească bunăstării locuitorilor comunei. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii 
trebuie să rămână o prioritate pentru Comuna Vânători. În acelaşi timp, creşterea 
competitivităţii sectorului agricol, revitalizarea tradiţiilor locale, promovarea 
patrimoniului cultural, revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea sentimentului de 
apartenenţă la comunitate sunt importante direcţii de dezvoltare locală. 

 
În plan intern, planificarea strategică este un proces de reflecţie si introspecţie 
(metoda psihologică bazată pe observarea propriei conştiinţe) care ne permite: 

 să anticipăm schimbările în mediul înconjurător. 

 să ne dăm seama de ameninţările şi oportunităţile existente 

 să dezvoltăm strategii care să folosească oportunităţile şi să evite 

ameninţările 

 să ne clarificăm resursele pe care le putem utiliza, acţiunile ce vor fi 

întreprinse şi să determinăm impactul lor in organizaţie 

 să alocam resurse proporţional cu importanţa prevăzute în planul de 

acţiune. 

Planificarea internă este un instrument de management care ne poate ajuta: 

 să definim orientările şi obiectivele strategice 

 să determinăm priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care la vom face 

pe termen scurt si mediu. 

 să intreprindem măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul 

organizaţiei. 

 să alocăm resurse proporţional cu importanţa activităţilor prevăzute în 

planul de acţiuni. 

Planificarea strategică este un mijloc de comunicare şi motivare internă care ne 

permite: 
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 să  informăm  despre problemele cu care ne confruntăm ; să stabilim  

calea optimă de utilizare a resurselor umane 

 să susţinem  procesul de înţelegere, asimilare şi acceptare a orientărilor şi 

obiectivelor strategice ale organizaţiei, 

 
 

Utilizarea planificării strategice în plan intern: 
 
 

Procesele 
de reflecție 

și 
introspectie 

 
Instrument 

de 
management 

 
Mijloc de 

comunicare 
PLANIFICARE STRATEGICĂ 

 
 
 
 

Utilizarea planificării strategice în plan extern: 
 

Proces de 
interogare 
a mediului 

extern 
 

Instrument 
de dialog 

PLANIFICARE STRATEGICĂ 
 

 

 

 

În plan extern, planificarea strategică este : 

Schematic, treptele sau etapele care nu trebuie să lipsească din nici un exerciţiu de 
planificare strategică sunt descrise în figura de mai jos. 
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Viziunea comunității 
 

 
Definirea misiunii 

 
 

Alegerea valorilor 
 
 

 
 

Analiza mediului extern 
 
 
 

Determinarea obiectivelor 
strategice 

 
 

Stabilirea planului de 
acțiune 

 
 
 

 
 
 

 
1. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL ȘI A POTENȚIALULUI  

LOCAL 
 

Echipa de proiect a iniţiat evaluarea mediului economico-social şi a 

potenţialelor locale pentru a crea şi implementa politici şi programe, bazate pe 

oportunităţi locale şi adresate necesităţilor locale. S-a pornit de la intelegerea faptului 

că forţele determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică şi capacitatea de 

dezvoltare a acesteia, având în vedere şi tendinţele externe şi evenimentele care pot 

avea impact asupra acestora. 

 
 
 
 

Pregătirea procesului 
de   planificare strategică 

Analiza mediului intern 
 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

105 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

1.A. DEFINIREA DOMENIILOR DE ANALIZĂ 
 

Sarcina a fost dificilă deoarece nu există o definire a ceea ce constituie 

domeniile cele mai potrivite.  S-a recurs  la concentrarea analizei spre: analiza  

Comunei Vânători în parte, analiza zonei în ansamblu şi analiza sectorială, implicând 

părţi ale economicului, socialului şi urbanismului. Domeniile de analiză au fost 

grupate astfel: situaţia economică, caracteristicile demografice, caracteristicile forţei 

de muncă, poziţia geo-politică, infrastructura fizică şi de comunicaţii, mediul de 

afaceri, resursele educaţionale, sistemul social, urbanismul, patrimoniul, calitatea 

vieţii şi a mediului. 

                         1.B. COLECTAREA   DATELOR 

Colectarea datelor, ca factor-cheie al realizării profilului economico-social al 

zonei, a fost un proces dificil, având în vedere disponibilitatea şi accesul la date 

statistice, relevante acestui scop. Obstacolele înfruntate în procesul colectării datelor 

nu au fost specifice doar muncii depuse pentru planificarea strategică a Comunei 

Vânători, cu aceeaşi situaţie se confrunta, în general, toate ţările Europei Centrale şi 

de Vest, datorită lipsei de standardizare a sistemelor de colectare şi de prelucrare a 

datelor. 

                     1.C. ANALIZA SWOT 

După colectarea şi prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea 

analizelor de potenţial al zonei, în vederea utilizării acestora în cadrul analizei 

SWOT. Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificarii 

strategice pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei 

viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT semnifică puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări. Analiza swot trebuie să dea răspunsul la 

întrebarea "unde suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al zonei şi a 

mediului extern general şi specific. 
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Punctele tari ale unei zone sunt acele valori sau acei factori care îi dau acesteia 

un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. Puntele tari reprezintă forțele interne, 

adică forţe distincte, cu caracteristici legate de localizarea zonei. 

Punctele slabe sunt acei factori sau acele tendinţe care crează obstacole în 

calea dezvoltării economico-sociale. Punctele slabe pot lua forme sociale, fizice, 

financiare, reglementative, operaţionale sau altele . Acestea pot fi împarţite în 

punctele slabe care pot fi corectate în termen scurt, între 3-5 ani, şi puntele slabe care 

necesită timp îndelungat şi sunt dificil de corectat. 

Răspunsul analitic la relevarea punctelor slabe a fost acela de a formula măsuri 

concrete care să înlature obstacolele şi să potenţeze accentuat punctele tari. 

Punctele tari şi punctele slabe au fost considerate factori interni ai zonei sau 

endogeni. Oportunităţile şi ameninţările au fost considerate factori externi sau 

exogeni. Oportunităţile sunt acei factori externi care uşurează dezvoltarea avantajului 

competitiv (punct tare). 

Ameninţările sunt tendinţe nefavorabile, dezvoltări externe de zonă, care 

conduc la declinul avantajului competitiv al acesteia. Modificarea condiţiei externe 

reprezintă o ameninţare sau o oportunitate, în funcţie de condiţiile locale ale zonei. 

Evaluarea mediului/contextului şi a factorilor externi este una dintre 

caracteristicile distincte ale planificării strategice, abordată în cadrul prezentei 

lucrări, referindu-se la comunitatea internaţională, inclusiv cea europeană, la planul 

naţional şi la cel regional/judeţean. 

 
2. ELABORAREA CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALĂ 
 

2.A. FORMULAREA MISIUNII, A DIRECŢIILOR STRATEGICE ŞI A 
OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE 

 
Bazată pe conturarea realistă a profilului-analizei diagnostic a zonei Vânători, 

s-a construit sistemul ierarhic de obiective, prin a căror realizare va fi îndeplinită 

misiunea strategiei de dezvoltare a zonei. Prin consens, s-a stabilit că strategia 
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elaborată să se refere la o durata de  7 ani, răspunzând la intrebarea "unde vrem sa 

ajungem?". 

Următoarea etapă e aşa- numita etapă a contradicţiilor în care s-au identificat 

obstacolele care stau în calea realizării viziunilor . 

Direcţiile strategice ne permit identificarea soluţiilor pentru depăşirea 

obstacolelor identificate. Direcţiile strategice definite permit gruparea 

corespunzătoare a măsurilor de dezvoltare identificate  care, prin implementare, vor 

duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare a zonei. Sistemul de obiective 

construit permite, totodată, măsurarea rezultatelor implementării, datorită faptului că 

măsurile, obiectivele şi subobiectivele componente sunt cuantificabile prin 

indicatori. 

În acest context, s-a avut în vedere şi faptul că unul din scopurile principale 

ale conceptului de dezvoltare strategică  este şi acela de a reprezenta un instrument 

de promovare economică a zonei. Noţiunea promovării economice permite o serie de 

definiţii. Aceasta implică un spectru larg de măsuri, care vizează îmbunătăţirea 

dezvoltării economice a localităţii şi implicit, creşterea atractivităţii acesteia. 

 
2.B. FORMULAREA ALTERNATIVELOR STRATEGICE  

ŞI A STRATEGIEI FINALE 
 

În vederea alegerii alternativei strategice optime, specialiştii parteneriatului 

local au analizat patru categorii de acţiune strategică, după cum urmează: 

 strategii de tip so, care utilizează toate avantajele zonei, pentru a profita 

la maxim de oportunităţile mediilor exterioare; 

 strategii de tip wo, care depăşesc slăbiciunile (dezavantajele) zonei, 

pentru a utiliza la maxim oportunităţile mediilor exterioare; 

 strategii de tip st, care utilizează toate avantajele zonei pentru a 

evita/minimiza ameninţările (pericolele) mediilor exterioare; 

 strategii de tip wt, care minimizează slăbiciunile (dezavantajele) zonei 

şi evită/minimizează ameninţările (pericolele) mediilor exterioare. 
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Analizele comparative au condus la decizia elaborarii strategiei de dezvoltare a 

comunei Vânători ca strategie de tip so, care să răspundă, la cel mai inalt nivel 

posibil, criteriilor de performanţă, sinergie-complementaritate, eficienţă, fezabilitate 

şi impact. Strategia elaborată răspunde la intrebarea "cum ajungem acolo?". 

 
3. IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE 

 
Pentru a asigura implementarea măsurilor de dezvoltare cuprinse în alternativa 

de dezvoltare strategica definitivată, a fost necesară atât conturarea unei unităţi de 

management al implementării, cât şi definirea procedurilor şi etapelor de urmat. În 

acest scop, am elaborat  principiile de funcţionare şi modul de organizare a unei 

viitoare unităţi de management al implementării, instrument indispensabil 

implementării strategiei de dezvoltare, respectiv a asigurării continuităţii planificării 

strategice a  Comunei Vânători . 

Datorită faptului că cea mai mare parte din resursele umane şi financiare 

necesare implementării strategiei de dezvoltare durabila provine de la nivelul 

administraţiei locale, documentul de planificare strategică va fi supus spre aprobare 

Consiliului Local în mod oficial. În acest fel, angajamentul implementării strategiei 

devine public, precum şi una din priorităţile administraţiei în exerciţiile financiare 

următoare. 

Prin mecanismele specifice de cooperare şi conlucrare partenerială, viitoarea 

organizaţie va asigura:  elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune, implementarea 

graduală a măsurilor de dezvoltare, monitorizarea procesului şi evaluarea periodică a 

rezultatelor/obiectivelor, asigurând, astfel, posibilitatea adaptării sau reorientării 

strategiei în timp, pe parcursul implementării. S-a conceput, totodată şi un model 

prin care se vor putea atrage resursele financiare cerute de implementare. 

Puncte critice în cadrul procesului de implementare a planului strategic: 

 Implementarea planului strategic nu este luată in serios. 

 Intervalele de timp nu sunt respectate. 
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 Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, ramân ca 

sarcini neîndeplinite. 

 Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt revizuite. 

Evaluarea: 
 
Impact – acest nivel corespunde scopurilor care trebuie sa fie atinse. Impactul 
prezintă efectele de lungă durată, de obicei, ele pot fi măsurate doar după finalizarea 
proiectului. Nivelul în cauză reflectă schimbările pe care proiectul le-a efectuat în 
societate. 
 
Rezultate în timp – acest nivel corespunde obiectivelor proiectului; arată rezultatele 
de durată medie, de obicei, acestea sunt văzute în timpul desfăşurării proiectului. 
Sunt rezultatele finale, dar nu neaparat trebuie sa aducă impactul. 
 
Rezultatele imediate – acest nivel reiese nemijlocit din activităţile preconizate în 
proiect. Ele prezintă rezultatele imediate, concrete şi măsurabile. 
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CAPITOLUL IV. 
 

 ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT (sau TOWS) reprezintă o metodă de audit a comunităţii, fiind 

considerată prima etapă a planificării strategice. Metoda ne ajută să ne concentrăm 

asupra aspectelor relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective. 

Desi originile analizei SWOT sunt destul de neclare, Ken Andrews este privit, în 

general ca fiind pionierul analizei SWOT. În 1971 el a fost unul dintre primii 

teoreticieni de strategii care a articulat conceptul de concordanta strategica intre 

resursele şi potentialul comunitatii şi mediu extern. El a argumentat ca aceasta 

metodologie este o abordare sanatoasa pentru a determina o strategie-nisa, modul cel 

mai bun pentru o comunitate de a-şi folosi punctele sale forte pentru a exploata 

oportunităţile, dar şi cea mai eficientă pentru a-şi apăra de diverse ameninţări externe 

propriile puncte slabe dar şi forte. 

Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 

reflectă capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul 

fructificării oportunităţilor şi diminuării ameninţărilor. 

Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 

reflecta capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul 

fructificarii oportunităţilor şi diminuării ameninţărilor. Acest instrument face posibilă 

analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum şi identificarea alternativelor 

strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este 

utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administraţiilor 

publice. Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei 

descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi 

participanţii să aibă o “bază comună”.  Această etapă preliminară reprezintă un 

element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la 

nivelul comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra 

temelor de dezvoltare. 
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Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda 

“brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate 

în activitatea de elaborare a strategiei. Analiza SWOT se bazează pe următoarele 

elemente: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări. 

Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare 

fundamentala la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor 

comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi “puncte tari - 

grele (hard)” şi “puncte tari - uşoare (soft)”. Dacă în mod normal, primele se 

identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din 

activităţi de cercetare. Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la 

polul opus faţă de punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în 

cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem distincţia între “puncte slabe-

grele” şi “puncte slabe-uşoare.Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. 

Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. 

In acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai clară persoanelor implicate.  Ar 

putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se 

suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar 

folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o 

distincţie clară între punctele tari şi oportunităţi. Ameninţările includ implicaţiile 

negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un 

melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele externe pot genera într-un 

fel ameninţări. 

În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari şi 

oportunităţi, pe de o parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de alta parte. Uneori, 

unele elemente de forţa pot conduce la ameninţari într-un scenariu “după politică”.  

Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii 

descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ=. 

Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe care le 

au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA FI=. 
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Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de 

acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: 

 construieşte pe Punctele Tari, 

 elimină Punctele Slabe, 

 exploatează Oportunităţile, 

 îndepărtează Ameninţările. 

 
 

AGRICULTURA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- resursă calificată de muncă în 

domeniul agricol; 
- potenţial în domeniul  vegetal şi 

zootehnic/ tradiţii locale 
- suprafeţele mari  de teren în 

folosinţă 
- potenţial semnificativ pentru 

agricultura ecologică; 
- există un număr semnificativ de 

mici producători agricoli care au 
reuşit să-ţi aducă exploataţia 
agricolă în zona profitabilităţii; 

- teren arabil de-a lungul văii Boul 
si posibilităţi de irigare a 
culturilor. 

 

- poluare a apelor de suprafaţă şi subterane 
datorată lipsei canalizării  localităţi  şi 
deversărilor necontrolate de ape uzate 
menajere; 

- locuitorii care exploatează/ ar dori să 
exploateze terenurile aflate în proprietate 
dispun de resurse financiare limitate/ nu 
dispun de resurse financiare pentru aceste 
activităţi; 

- lipsa certificării calităţii produselor locale 
în conformitate cu standardele europene, 
lipsa etichetelor ecologice; 

- lipsa unui sistem de colectare şi 
valorificare a produselor agricole la nivel 
local ; 

- activităţile de creştere a animalelor în 
gospodăriile locuitorilor, sunt în scădere; 

- media de vârsta ridicată a celor ce se 
ocupă de activităţi agricole, utilaje 
agricole învechite, rudimentare şi 
tehnologii neperformante; 

- fărâmiţarea terenurilor agricole şi încă 
probleme de posesiune; 

- scăderea producţiilor medii la aproape 
toate culturile; 

- interesul scăzut al tinerilor pentru 
activităţile agricole; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- accesarea de fonduri (o parte 

nerambursabile) pentru 
dezvoltarea unor afaceri în 
sectorul agricol (spre exemplu 
înfiinţarea unor exploataţii/ferme 

- practicarea agriculturii de subzistenţă ca 
urmare a rezistenţei populaţiei la 
schimbare; 

- creşterea competiţiei pe piaţa produselor 
alimentare, fapt ce poate defavoriza unele 
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agrozootehnice); 
- procesarea produselor vegetale şi 

animale; 
- asocierea producătorilor, 

îmbunătăţirea practicilor agricole 
pentru ridicarea producţiei, 
elaborarea unor politici zonale de 
marketing şi de accedere pe alte 
pieţe; 

- crearea de servicii agricole 
(veterinare, prestări servicii, 
proiectare şi consultanţă în 
domeniu etc.); 

- certificarea unor ferme agricole în 
practicarea agriculturii ecologice 
şi a unor produse tradiţionale; 

 

sectoare „tradiţionale" care nu ating 
standardele pieţei unice (UE); 

- dezechilibrele balanţei comerciale cu 
accent pe importurile de produse 
alimentare, situaţie care periclitează 
valorificarea produselor autohtone la 
preţuri eficiente (aducătoare de profit); 

- insuficienta informare şi educare a 
populaţiei pentru dezvoltarea durabilă a 
agriculturii, protecţia mediului; 
 

  
- obţinerea de energie regenerabilă 

:eoliana , zona având potential 
satisfăcător. 

- cooperare între producătorii 
agricoli locali şi agenţi economici 
activi în domeniul industriei 
alimentare; 

- cadrul legislativ propice pentru 
stimularea tinerilor calificaţi de a 
se stabili în spaţiul rural; 

- tendinţa diversificării serviciilor în 
domeniul agricol; 

- posibilitatea înfiinţării de culturi 
de salcie energetică; 

- nerevenirea populaţiei tinere plecate în 
mediul urban şi în străinătate 

- legislaţie instabilă în domeniu, care 
dezarmează iniţiativele private; 

- migrarea tineretului cu studii superioare şi 
lipsa de interes pentru agricultură; 

- preţuri ridicate pentru achiziţionarea de 
maşini, utilaje agricole, seminţe, 
îngrăşăminte, lucrări agricole; 

- lipsa unor facilităţi privind acordarea de 
credite cu dobândă redusă, a garanţiilor şi 
a perioadelor de graţie; 

 

 
RESURSA UMANĂ          

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pondere importantă a populaţiei tinere 
- rata redusă a infracţionalităţii; 
- forţă de muncă ieftină; 
- număr mare de tineri cu studiile 

liceale definitivate; 
- disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, funcţie de motivarea personală; 
 

- îmbătrânirea populaţiei (spor natural 
negativ, migrarea tinerilor spre centre 
urbane); 

- scăderea natalităţii; 
- adaptarea mai lentă a populaţiei 

mature şi vârstnice din comună, la 
schimbările şi provocările lumii 
actuale în general şi la fenomenul 
mobilităţii şi reconversiei 
profesionale,în special; 

- migrarea persoanelor cu pregătire 
profesională,în special în străinatate; 

- capacitatea financiară relativ scazută a  
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locuitorilor zonei; 
- mentalitatea populaţiei faţă de 

schimbare în general şi reconversie 
profesională în special. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- existenţa unor reglementări care 

stipulează acordarea de facilităţi 
angajatorilor care creează noi locuri 
de muncă pentru şomeri, tineri 
absolvenţi, etc; 

- modificarea mentalităţii persoanelor 
disponibilizate prin abordarea de 
atitudini active pe piaţa 
muncii(căutare a unui loc de muncă, 
reconversie profesională); 

- implicarea autorităţilor locale în 
problemele comunităţii, în vederea 
identificării de soluţii financiare, 
materiale. 

- accentuarea procesului de îmbătrânire 
în rural; 

- creşterea şomajului în rândul 
absolvenţilor de liceu; 

- creşterea ponderii în sezoane, cu efecte 
negative asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenţei sociale 
în perspectivă; 

- creşterea ponderii „muncii la negru" cu 
efecte negative asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenţei sociale 
în perspectivă; 

- estomparea tradiţiilor locale odată cu 
trecerea timpului. 

 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Management 

- Structura organizatorică a şcolii este 
corespunzătoare la nivelul comunei; 

- Există un management responsabil cu 
implicare directă, pe toate planurile 
(administrativ, educativ, resurse, etc.) 

- Comunicare formală, informală şi 
nonformală bună; 

- Monitorizarea activităţii de formare 
din şcoală este corespunzătoare, 
urmăreşte cunoaşterea culturii 
organizaţionale a şcolii, 
corectitudinea activităţii şi rezultatele 
efective ale formării personalului 
didactic; 

- Aplicarea corectă şi creativă a 
curriculumului şcolar. 

Resurse umane 
- Cadre didactice titulare şi calificate, 

cu vechime mare atât în învăţământ, 
cât şi în şcoală, permite reallizarea 
unui învăţământ de calitate; 

- Existenţa unui număr relativ mare de 

Management 
- politica educaţională slabă de atragere 

a elevilor în unitatea noastră şcolară 
(însuficientă implicare pentru 
creşterea imaginii şcolii); 

- familiile elevilor nu sunt implicate 
suficient în activitatea de educare a 
copiilor 

Resurse umane 
- starea motivaţională a cadrelor 

didactice şi a elevilor este scăzută; 
- stare materială precară şi nivel scăzut 

de cultură şi instruire al unor familii; 
- existenţa unor elevi cu probleme de 

adaptare; 
- cu toate că şcoala are o valoare de 

piaţă bună sunt înregistrate cazuri de 
migrare a elevilor spre oraş; 

- migraţia elevilor din satele 
componente comunei, spre şcoala de 
centru şi depopularea şcolară a 
structurilor şcolare; 

- lipsa posibilităţilor de desfăşurare a 
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copii şi elevi care asigură şi 
funcţionarea structurilor, cu un număr 
de elevi pe clasă de 18 – 20; 

- Relaţiile interpersonale existente 
favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis şi stimulativ; 

- Un mare interes din partea cadrelor 
didactice pentru participarea la 
cursuri de formare profesionale 
organizate de C.C.D. şi I.S.J; 

- Situaţia la învăţătură prezintă 
rezultate bune la toate nivelele; 

- Puţine tendinţe de neşcolarizare sau 
abandon şcolar; 

- Stare disciplinară bună; 
- Participare mare, cu rezultate bune la 

concursuri, întreceri, etc., la toate 
nivelele. 

activităţilor sportive (a orelor de 
educaţie fizică), la nivelul structurilor, 
pe vreme de iarnă sau timp 
nefavorabil; 

- accesul dificil, din punct de vedere 
material, la activităţile de 
perfecţionare didactică; 

- fonduri insuficiente/inexistente pentru 
premierea performanţelor şcolare ale 
elevilor. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Resursele materiale şi de TIC 

- spaţii şcolare adecvate pentru 
activitatea de formare; 

- dotarea cu tehnologie informaţională 
nu este corespunzătoare; 

- existenţa PC-ului la o mare parte din 
elevii şcolii; 

- fondul de carte din biblioteca şcolii 
este suficient şi cu noutăţi editoriale. 

Activitatea de bază 
- şcoala are o cotă de piaţă bună; 
- susţinerea activităţilor din planul 

anual de activităţi şcolare şi 
extraşcolare, toate cadrele didactice 
fiind implicate în activitatea de 
formare continuă la nivel de şcoală; 

- obiectivele propuse sunt în 
conformitate cu nevoile de formare 
ale cadrelor didactice şi răspund 
nevoilor şcolii şi ale colectivului de 
elevi; 

- există interes pentru activitatea de 
consultanţă şi consiliere a cadrelor 
didactice; 

- nu s-au înregistrat fenomene de 
delicvenţă sau infracţionalitate la 
nivelul şcolii. 

Resursele materiale şi de TIC 
- deşi există o dotare TIC foarte bună, 

materialele nu sunt întotdeauna 
integrate în procesul instructiv-
educativ; 

- manuale şcolare uzate şi insuficiente; 
- slabă dotare a spaţiilor şcolare cu 

mobilier didactic (material didactic 
uzat şi depăşit); 

Activitatea de bază 
- cooperarea slabă între comisiile 

metodice la nivelul şcolii; 
- lipsa unor grupe de grădiniţă cu 

program prelungit; 
- lipsa unor programe de tipul “şcoală 

după şcoală”; 
- nu sunt popularizate întotdeauna 

experienţele positive/ când se 
încearcă, acestea nu au rezonanţa 
potrivită. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Factorul politic 

- o bună colaborare cu I.S.J. şi C.C.D; 
- existenţa Programului Guvernamental 

Factorul politic 
- incoerenţa politicilor educaţionale la 

nivel naţional; 
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de acordare a unor produse lactate şi 
de panificaţie “Cornul şi laptele”; 

- existenţa Programului “200 E” pentru 
elevi privind achiziţionarea unui PC; 

- existenţa programului de acordare de 
rechizite şcolare gratuite; 

- Programuln “Ghiozdanul elevului” – 
rechizite şcolare 

Factorul economic 
- infuzia de resurse financiare în şcoală 

pentru manuale şcolare, reparaţii 
curente şi capitale; 

- disponibilitatea unor instituţii de a 
veni în sprijinul şcolii. 

- lipsa unor politici educaţionale 
consecvente cu ţinte şi strategii clare 
care să fie urmărite indiferent de 
partidul de la guvernare; 

- eliminarea ajutorului financiar pentru 
achiziţionarea de materiale necesare 
cadrelor didactice (100 E); 

- motivarea morală şi salarială nu ajută 
cadrul didactic în activitate; 

- programe şcolare prea încărcate; 
- formarea iniţială a cadrelor didactice 

este deficitară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Factorul social 

- elevii şi familiile acestora sunt 
pregătite pentru schimbarea modului 
de abordare a procesului instructiv – 
educativ; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare 
şi formare continuă oferite de C.C.D.; 

- dorinţa pentru schimburi de 
experienţă şi pentru acţiuni organizate 
în parteneriat; 

- şcoala oferă un grad sporit de 
siguranţă elevilor; 

- puţine cazuri de familii destrămate la 
nivelul şcolii; 

Factorul tehnologic 
- extinderea reţelei Internet la nivelul 

localităţii; 
- apariţia televiziunii digitale; 
- toţi elevii au posibilitatea receptării 

emisiunilor TV prin cablu sau digital; 
- extinderea telefoniei mobile. 

Factorul economic 
- scăderea nivelului de trai (elevi, 

profesori, părinţi); 
- eliminarea fondurilor de premiere şi 

stimulare; 
- creşterea numărului de șomeri în 

rândul părinţilor; 
- dispariţia posturilor datorită scăderii 

numărului de elevi la clasă; 
- lipsa de experienţă şi de sprijin 

privind elaborarea de proiecte de 
finanţare; 

- prea multă birocraţie în accesarea 
fondurilor naţionale şi europene. 

Factorul social 
- slaba motivaţie a elevilor pentru 

învăţătură; 
- prea mulţi elevi sunt rămaşi în grija 

bunicilor şi altor rude datorită faptului 
că părinţii sunt plecaţi la lucru în 
străinătate; 

- migraţia copiilor de grădiniţă spre 
oraş la grupe cu program prelungit; 

- instabilitatea cadrelor didactice (în 
fiecare an elevii au profesori noi) 

Factorul tehnologic 
- impactul nociv al unor emisiuni TV 

asupra psihicului elevilor; 
- popularizarea prin emisiunile TV a 

subculturii şi a nonvalorilor; 
- impactul negativ produs de 

participarea unora dintre elevii 
ciclului primar şi gimnazial la cafe-
internetul din apropierea şcolilor; 

- existenţa pe piaţă a unor jocuri PC 
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foarte violente. 

 
SĂNĂTATE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa şi buna functionare unui 
cabinet individual de medicină de 
familie  ; 

- existenta unui cabinet stomatologic 
- pofesionalismul medicilor de familie; 
- existenţa unei farmacii în centrul 

comunei; 
- elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală a comunei pentru perioada 
2014-2020, se suprapune cu 
programarea financiara 2014-2020, 
ceea ce permite corelarea dintre 
măsurile propuse în document, cu 
obiectivele naţionale din domeniul 
sănătăţii; 

 

- dotare insuficientă şi sub standarde a  
cabinetului  medical; 

- existenta a unui număr important de 
persoane neasigurate dar înscrise pe 
listele  medicului de familie din 
comună 

- lipsa unui Centru de sănătate; 
- lipsa unui centru de recuperare tip 

SPA; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- linii de finanţare externe şi includerea 
unei linii de buget local în vederea 
cofinanţării eventualelor aplicaţii, 
acţiuni/ activităţi. 

 

- costuri ridicate ale serviciilor 
medicale; 

- legislaţie fluctuantă în domeniu; 
- slabă motivare a persoanelor care au 

posibilitate chiar redusă de a se 
asigura medical, de a închia un 
contract cadru pentru plata 
contribuţiei financiare direct la CAS; 
(în contractul cadru a legii 
asigurărilor de sănătate, este stipulat 
faptul că persoanele care nu au 
asigurare medicală şi doresc să 
plătească contribuţia la CAS, trebuie 
să plătească retroactiv un anumit 
număr de luni, pentru a putea să 
beneficieze de servicii de sănătate 
publică); 

 
 

 

MEDIU 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

- caracteristica de zonă cu risc seismic 
redus; 

- potenţial ridicat pentru practicarea unei 

- deversarea apelor reziduale 
menajere în locuri neamenajate; 

- izolarea termică a locuinţelor/ 
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agriculturi ecologice durabile; 
- oportunităţi de valorificare a energiei 

alternative (energie eoliană ) 

clădirilor este necorespunzătoare; 
- extinderea suprafeţelor construite în 

defavoarea spaţiilor verzi; 
- lipsa unor amenajări ambientale 

substanţiale (parcuri, scuaruri); 
- lipsa unui sistem adecvat de 

iluminat public ecologic 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

- grad de poluare a solului şi a aerului 
scăzut; 

- nu există poluatori industriali majori pe 
teritoriul comunei; 

- utilizarea pe scară redusă a 
îngrăşămintelor chimice pentru 
agricultura de subzistenţă; 

- înfiinţarea, reţelei publice de apă 
(captare, staţii de tratare, alimentare) 
pentru o parte din locuitorii comunei ; 

- înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea 
reţelei publice de apă uzată (canalizare, 
staţii de epurare) pentru o parte din 
locuitorii comunei 

- existenţa lucrărilor de apărare contra 
inundaţiilor; 

- sistem satisfăcător de colectare a 
deşeurilor rurale; 

- existenţa unor programe de educare/ 
informare a populaţiei privind teme de 
mediu; 

- clima continental moderată 
 

- eroziunea solului prin gradul de 
torenţialitate şi lipsa amenajărilor; 

- prezenţa unei balastiere în amonte; 
- practici dăunătoare mediului 

precum incendierea miriştirilor, a 
resturilor vegetale; 

- lipsa preocupărilor privind 
compostarea deşeurilor 
biodegradabile (în mediul rural 
acestea reprezintă aprox. 80% din 
totalul deşeurilor casnice); 

- lipsă certificare a unor agenţi 
economici în practicarea 
agriculturii ecologice şi a obţinerii 
unor produse tradiţionale; 

- lipsă infrastructură monitorizare 
permanentă a factorilor de mediu 
de către autorităţile locale; 

- slaba conştientizare a populaţiei şi a 
agenţilor economici în  privinţa 
protecţiei mediului 

- insuficientă preocupare a agenţilor 
economici în recuperarea şi 
refolosirea ambalajelor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa unei politici naţionale de 
promovare a protectiei mediului; 

- existenţa fondurilor structurale 
alimentate prin bugetul Uniunii 
Europene pentru dezvoltarea zonelor 
rurale şi protejarea mediului înconjurător 
(împădurirea terenurilor degradate, 
eliminarea eroziunii şi curăţirea 
cursurilor de apă, conservarea 
biodiversităţii, promovarea agriculturii 
ecologice, gestionarea deşeurilor 
reciclabile); 

- existenţa unor programe cu finanţare 
nerambursabilă pentru extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă 

- neutilizarea fondurilor 
nerambursabile (datorită 
dificultăţilor de accesare) pentru 
dezvoltarea zonelor rurale şi 
protejarea mediului; 

- mentalitatea de indiferenţă a 
gospodărilor faţă de protecţia 
mediului. 

- calamităţi naturale ( temperaturi 
extreme, secetă, fenomene meteo 
extreme); 

- orientarea programelor europene şi 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

- participare civică scăzută din partea 
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uzată; 
- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru reabilitarea 
termică; 
 

comunităţii; 
 

 
 

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

-comuna este asezată pe malulurile al pitorescului 
R. Putna 
- în apropierea drumului  de DN 2  (E 85) şi a 
-magistrala feroviară Bucureşti - Suceava 
- accesul la toate satele din împrejurimi este facil. 

- inexistenţa investitorilor de 
mare anvergură pe teritoriul 
comunei. 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

-prezenţa şi folosirea apei Putnei pentru irigaţii şi 
zonă pentru pescuit şi exploatarea stufului 
-existenţa tipurilor de sol cu o fertilitate deosebit de 
ridicată 

- modificarea legislativă privind 
reorganizarea comunelor 

 
ECONOMIE 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

- existenţa în zona a unor societăţi 
comerciale şi persoane fizice autorizate 
active 

- existenţa unei infrastructuri convenabile de 
comunicaţii şi IT; 

- amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 
priveşte accesibilitatea pe cale rutieră şi 
cale ferată; 

- existenţa forţei de muncă disponibilă în 
comună, multe persoane apte şi doritoare 
de a lucra ; 

- existenţa unui număr de aproximativ 
important de  agenţi 

- resurse financiare locale 
insuficiente, investiţii autohtone 
modeste 

- orientarea cu precădere către 
comerţul din alimentaţia 
publică: magazine alimentare şi 
baruri); 

- infrastructură 
necorespunzătoare, absenţa , a 
canalizării în localităţile, 

- activitatea redusă de marketing a 
societăţilor comerciale 

- lipsa de receptivitate a populaţiei 
locale la programele de 
finanţare; 

- lipsa de receptivitate şi 
flexibilitate la cerinţele pietei; 
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PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

- agenţi economici înregistraţi care îşi au 
sediul sau punctele de lucru pe teritorilul 
comunei; 

- fortă de muncă nespecializată si 
cu mentalităţi neadaptate noilor 
cerinţe ale pieţei muncii; 

- buget redus al APL, pentru 
susţinerea proiectelor de 
investiţie în resursa umană şi a 
celor de dezvoltare locală 

- interes scăzut al agenţilor 
economici locali pentru 
formarea profesională a 
angajaţilor; 

- in comuna nu sunt inregistrati 
investitori străini ; 

- număr redus al locurilor de 
muncă pe piaţa locală; 

- experienţă redusă/ lipsă de 
experienţă a agenţilor 

- insuficienţa procesare locală a 
produselor vegetale şi animale; 

- lipsa de motivare de a se angaja 
a celor care primesc VMG; 

- migraţie masivă a populaţiei 
active în ţări din spaţiul 
european; 

- număr redus de utilaje agricole 
utilizate în gospodăriile 
particulare şi în societăţile 
agricole; 

- lipsa pieţei de materii prime şi a 
celei de desfacere a produselor 
pe raza comunei; 

- dificultăţi întâmpinate în 
iniţiativele de asociere dintre 
producătorii local 

- IMM-urile locale nu sunt 
încurajate pentru a participa la 
licitaţii pentru derularea unor 
lucrări de investiţii locale; 

- lipsa unei pieţe agroalimentare 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- utilizarea programelor de finanţare ale 
Uniunii Europene, atât pentru mediul rural 
cât şi pentru IMM-uri; 

- cofinanţare din resurse guvernamentale a 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 
rurale, a activităţilor generatoare de venit, 

- criză economico-financiară la 
nivel mondial, care va duce la 
scăderea portofoliului de 
comenzi, pe întreg lanţul 
furnizori - consumatori, cu 
efectele sale; 
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a pregătirii resursei umane 
- promovarea şi stimularea asociaţiilor 

agricole în scopul exploatării intensive a 
terenurilor. 

- utilizarea tehnologiilor performante 
 

- insuficientă pregătire în vederea 
accesării Fondurilor Structurale 
şi de Coeziune; 

- fonduri străine pentru investiţii, 
relativ scăzute în raport cu 
necesarul; 

- cadru legislativ nefavorabil 
dezvoltării sectorului cercetare-
dezvoltare-inovare; 

 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

- valorificarea terenurilor agricole degradate 
şi nevaloroase; 

- cooperare între producătorii agricoli locali 
şi agenţi economici activi în domeniul 
industriei alimentare; 

 

- profilul pur agricol al comunei ; 
- condiţiile UE dificil a fi 

îndeplinite de către agenţii 
economici autohtoni, aspect care 
face ca, pentru majoritatea 
producătorilor agricoli din 
România, piaţa  UE sa fie 
inaccesibilă 

- criză economică mondială 
agravantă a situaţiei economiei 
europene – multe firme mici şi 
mijlocii s-au închis; 

- adaptabilitatea scăzută la 
schimbare a agenţilor economici 
şi a forţei de muncă; 

- capacitate redusă de susţinere 
financiară a modernizării; 

- invadarea pieţei interne cu 
produse agricole ale ţărilor 
beneficiare a unor fonduri 
substanţiale ale UE în ceea ce 
priveşte susţinerea sectorului 
agricol; 

 
 

INFRASTRUCTURA 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

- existenţa unei bune infrastructuri de 
transport – ; 

- existenţa unei bune infrastructuri de 
comunicaţii IT, telefonie fixă şi mobilă; 

- existenţa reţelei de alimentare cu 
energie electrică; 

- existenţa de dotări sociale, culturale, 

- izolarea termică a clădirilor este 
necorespunzătoare; 

 
- lipsa sistemului de canalizare 

pentru localitatea Vânători 
- lipsa drumurilor asfaltate din 

categoria celor săteşti; 
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sportive, medicale; 
- existenţa de drumuri asfaltate care 

asigură accesul în satele componente; 
- existenţa sistemului de alimentare cu 

apă pentru localitatile Com. Vânători 
- existenţa sistemului de irigaţii 
- sisteme de distribuţie a energiei 

electrice acoperind aproape toate 
aşezările comunei; 

- lipsa unei grădiniţe cu program 
prelungit; 

- lipsa locuinţelor sociale pentru 
persoane sărace/ familii tinere care 
nu au posibilităţi financiare pentru 
achiziţionarea de locuinţe 

- lipsa trotuarelor pentru pietoni 
- lipsa unui sistem video de 

supraveghere stradală şi a 
instituţiilor publice; 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

- existenţa fondurilor structurale (2014 -
2020), care finanţează prin FEADR 
(finanţare nerambursabilă), 
îmbunătaţirea infrastructurii fizice de 
bază în spaţiul rural; 

- existenţa unor programe cu finanţare 
nerambursabilă pentru extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă 
uzată (POS Mediu, AP1) 

- existenţa unor programe cu finanţare 
nerambursabilă pt. reabilitarea termică 

 

- scăderea interesului investitorilor; 
- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 

- accesarea redusă a programului 
guvernamental de reabilitare 
termică; 
 

 

 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

- existenta unui segment de populaţie 
pregătit profesional; 

- existenţa personalului tânăr cu studii 
superioare în instituţiile publice; 

- implicarea activă a Primăriei, în 
problemele comunităţii; 

- existenta instituţiilor de bază, protecţie 
civilă şi ordine publică; 

- deschiderea administraţiei actuale către 
investiţii; 

- existenţa spaţiului adecvat pentru buna 
desfăşurare a activităţilor APL; 

- existenţa logisticii necesare desfăşurării 
în bune condiţii a activităţii instituţiilor 
publice; 

- participarea la sesiuni de perfecţionare 
continuă a aparatului APL; 

 
 

 

- legislaţie insuficient cunoscută de 
către personalul din instituţiile 
publice, ca urmare a numărului mare 
de schimbări legislative; 

- aplicarea legilor, uneori în moduri 
diferite, ca urmare a necorelării 
normelor metodologice; 
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OPORTUNITĂŢI                        AMENINȚĂRI 

- dezvoltarea sentimentului de 
apartenenţă la comunitate; 

- creşterea autonomiei locale în actul 
administrativ 

- posibilitatea accesării de fonduri 
guvernamentale şi europene pentru 
organizarea de sesiuni de instruire pe 
diverse domenii de activitate; 

- implementarea de proiecte de 
mediatizare a legislaţiei; 

- aplicarea principiului transparenţei în 
activitatea instituţiilor publice; 

 

- practicarea unor politici 
discriminatorii în alocarea resurselor 
locale; 

- nemulţumiri manifestate de către 
populaţie generate de măsurile 
economice şi sociale luate de 
Guvern; 

- convulsii sociale; 
- riscul eşecului în realizarea şi 

finalizarea unor proiecte; 
- refuzul achitării unor taxe si 

impozite 
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CAPITOLUL V. 
 

 VIZIUNEA COMUNITARĂ 
 

Viziunea cetăţenilor Comunei Vânători este în spiritul dezvoltării zonei din 
punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, 
atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea 
infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin 
respect faţă de mediul înconjurator. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale 
implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, 
care au fost  exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regasesc in 
portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 
         Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate  chestionare cetăţenilor 
comunei Vânători pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de 
dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 
        Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt 
sintetizate mai jos:  

 
1. Categoria socio- profesională 

Muncitor Intelectual Functionar Elev/student Pensionar Casnic 
 

Fără 
ocupatie 

şomer 
 

Nu 
raspund 

16,3% 14,41% 14,41% 4,87% 10,97% 15,85% 12,18% 8,53% 2,4% 
 

 
 

 
2.  Sunteţi dispus să vă implicaţi în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

dvs ? 
Da Nu Nu stiu 

82,9% 7,4% 9,1% 
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Reprezentare grafică a răspunsurilor la chestionar : 
 

 
 

Din analiza răspunsurilor s-au constat următoarele : 
Categoria socio-profesională muncitori : 

 65,6%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei, 
 21%  nu doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei, 
 13,4% nu ştiu dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 
comunei. 

 
 

 
Categoria socio-profesională - intelectuali  : 

 
 90,9%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
 9,1% nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 
comunei. 
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Categoria socio-profesională -  functionari : 

 
 100% doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 

 
 

Categoria socio-profesională - elevi/studenţi: 
 

 75%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
 25% nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 
comunei 

 
 
 

 
 
Categoria socio-profesională -  casnic : 

 77,77 %  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
 22,23% nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 
comunei 

 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

127 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

 
 
Categoria socio-profesională - fără  ocupaţie  : 

 87,5% doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
 12,5 % nu ştiu  dacă se vor implica în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea 
comunei 

 
Categoria socio-profesională -  şomer : 

 100 % doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
 
Categoria socio-profesională - neindicată  : 
 

 100%  doresc să se implice  în acţiunile primăriei pentru dezvoltarea comunei 
 
3. Credeţi că Primarul se implică în dezvoltarea comunei ? 
 

 

 
 

Foarte mare masura Mare masura Oarecare 
masura 

Mica masura Nu se 
implica 

Nu stiu 

54,9% 41,47 % 3,63% 0 0 0 
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1. Credeţi că  Consiliul Local Vânători se implică în dezvoltarea comunei ? 
 

Foarte mare masura Mare masura Oarecare masura Mica masura Nu se implica Nu stiu 
41,4% 34,1% 14,6% 7,3% - 2,6% 

 

 
 

4. Credeti că biserica   se implica în dezvoltarea Comunei  Vânători? 
Foarte mare masura Mare 

masura 
Oarecare 
masura 

Mica masura Nu se 
implica 

Nu stiu 

30,2% 13,9% 13,9% 18,6% 12,7% 10,7% 
 

 
 

5. Credeţi că până în anul 2020 se va îmbunătăţii situaţia economică a Comunei  
Vânători ? 

Da Nu Nu stiu 
93% 4% 3% 
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6. Cât de important consideraţi că este proiectul unui parc eolian , pentru dezvoltarea 
Comunei Vânători ? 

Foarte important Importan
t 

Oarecare importanta Putin 
important 

Lipsit de 
importanta 

85% 10% 1% 2% 0% 
 

                     
 

7.Cât de important consideraţi că este proiectul “ Parc  de agrement”, pentru 
dezvoltarea Comunei Vânători? 

1.  
Foarte important Important Oarecare importanta Putin 

important 
Lipsit de importanta 

93% 5% 1% 0,5% 0,5% 
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8.Cât de important consideraţi că este proiectul “ Modernizare drumuri comunale  
“,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 

 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin 

important 
Lipsit de importanta 

80% 15% 3% 1% 1% 
 

 
 

10.Cât de important considerati ca este proiectul “ Înfiinţare reţea 
distribuţie gaze naturale“,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 
 

Foarte important Important Oarecare importanta Putin 
important 

Lipsit de importanta 

93% 7% 0% 0% 0% 
 

 
 

11. Cât de important consideraţi că este proiectul “ Alimentare cu apă a localităţilor 
Comunei Vânători ? 

Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de 
importanta 

85% 8% 5% 2% 0% 
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12.Cât de important consideraţi că este proiectul “ Extindere retea distributie gaze 
naturale“,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 

 
Foarte important Important Oarecare 

importanta 
Putin 

important 
Lipsit de 

importanta 
95% 5% 0% 0% 0% 

 

 
 

13.Cât de important consideraţi că este proiectul “Infiinţare piaţa agroalimentară  
“,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 

Foarte important Important Oarecare 
importanta 

Putin important Lipsit de importanta 

85% 13% 2% 0% 0% 
 
 

 
 

14 .Cât de important consideraţi că este proiectul “ Reabilitare  clădire  grădiniţă   sat 
Jorăşti şi Petreşti “,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 
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Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

30% 50% 10% 7% 3% 

 

 

 

15 .Cât de important consideraţi că este proiectul “Modernizare reţele energie 
electrică“,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 

 
Foarte important Important Oarecare 

importanta 
Putin important Lipsit de importanta 

90% 10% 5% 0% 0% 
 

 
 

16. Cât de important consideraţi că este proiectul “Modernizare terenuri sportive 
multifuncţionale“,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 

 
Foarte important Important Oarecare 

importanta 
Putin important Lipsit de 

importanta 
80% 15% 5% 0% 0% 
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17. Cât de important consideraţi că este proiectul “Reabilitarea/modernizarea şi 
dotarea   şcolilor “,pentru dezvoltarea Comunei Vânători? 

 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

95% 5% 0% 0% 0% 
 

              
 

18.  Cât de important consideraţi căeste proiectul “Realizarea lucrărilor de cadastru 
imobiliar intravilan şi extravilan, reactualizare PUG”, pentru dezvoltarea Comunei 

Vânători ? 
Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 

75% 20% 5% 0% 0% 
 

 
 

17. Cât de important consideraţi că este proiectul “Realizarea trotuare ”, pentru dezvoltarea 
Comunei Vânători ? 

Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta 
83% 12% 5% 0% 0% 
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Pe baza acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva 
potenţialului investitor în economia locală a Comunei Vânători, a obiectivelor 
specifice şi a proiectelor identificate a fost întocmită “Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Comunei Vânători. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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VI. 

  SCOP,VIZIUNE ,MISIUNE  ŞI PRINCIPII. DIRECŢII STRATEGICE DE 

ACŢIUNE 

 

SCOP 
Scopul Strategiei de dezvoltare a Comunei Vânători este de a stabili axa 

principală a viitoarei dezvoltări a comunei, explicând principalele roluri şi direcţii, 
bazate pe propriile principii şi valori. Toate acestea ne conduc către scopul principal: 
“a moderniza Comuna Vânători până în anul  2020 – prin îmbunătăţirea 
serviciilor publice, în agricultură şi prin reabilitarea infrastructurii necesare 
pentru creşterea standardelor de viaţă şi îmbunătăţirea mediului social şi 
educaţional, cu o atenţie deosebită în a asigura durabilitate acestui proces”. 
Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creşterea susţinută şi dezvoltarea 
economică, subliniază oportunităţile şi provocările unei comune europene şi oferă 
linii directoare pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor existente în cadrul comunităţii 
noastre. 

Strategia de dezvoltare durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea 
cetăţenilor. Aceasta are la bază o viziune de lungă durată şi integrează priorităţile 
economice sociale şi de mediu ale comunităţii, fundamentată pe capacitatea şi 
resursele locale şi ţine seama de interdependenţele între provocările locale, naţionale 
şi globale. 
 
          VIZIUNE 

Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Vânători este 
"Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a Comunei Vânători  prin crearea şi 
susţinerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, 
care să asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vietii cetăţenilor 
comunei”. 

Strategia de dezvoltare economico-social a Comunei Vânători îşi propune să 
valorifice potenţialul, oportunităţile si realele disponibilităţi pentru dezvoltare, 
inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage 
investiţii private importante din ţară şi străinătate. 

Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile 
locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate 
corespund aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă. 

Printre obiectivele propuse, se poate menţiona importanţa formării unei 
deprinderi în participarea publică, stimularea capacităţii de adaptare a cetăţenilor la 
cultura schimbarii, transformarea Comunei Vânători într-un punct de referinţă pentru 
alte comune, şi nu în ultimul rând, utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor 
resurselor locale, corelată cu atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare 
publice şi private, interne şi internaţionale. 
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         MISIUNEA 

Misiunea Primăriei Comunei Vânători este de a fi permanent în slujba nevoilor 
comunităţii locale pentru a le rezolva într-o maniera legală, transparent, echitabilă, 
competent şi eficienţa, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor comunei , prin 
furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate în context naţional şi 
internaţional”. 
 
         PRINCIPII ŞI VALORI 
 

Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a comunei se bazează pe 
principii şi valori specific în realizarea cărora suntem implicaţi. Credem cu tărie că 
autoritatea locală trebuie să respecte bazele fundamentale ale societăţii, pe care le 
împărtăşim nu doar cetăţenilor, dar le aplicăm şi în cadrul relaţiilor noastre. 

Principiile noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea ce facem 
pentru a ne atinge scopurile. 
 
         Principiul unui context sustenabil 

Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, 
dezvoltarea economică şi viaţa socială apar dependente reciproc, interacţiunea lor 
contribuind la menţinerea şi la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor 
natural. Sprijinim protecţia mediului ca disciplină educaţională, capabilă să uşureze 
procesul de înţelegere, de către oameni, a conceptului de "mediu protejat". Scopul 
final este de a ajuta tinerii să-şi dezvolte consideraţia faţă de mediu şi dorinţa de a 
acţiona în mod responsabil asupra acestuia şi faţă de ceilalţi. 

Încurajăm educaţia privind protecţia mediului nu doar prin asimilarea unor 
cunoştinţe conceptuale şi abilităţi pentru monitorizarea şi măsurarea calităţii 
mediului, ci şi prin dezvoltarea valorilor, atitudinilor şi abilităţilor care vor motiva şi 
încuraja munca oamenilor, atât individuală cât şi în grup, ajutând la promovarea 
sustenabilităţii mediului nostru natural şi social. 
 
         Principiul accesibilităţii 

Accesul oamenilor la mediul ambiant reprezintă cheia spre o veritabilă 
integrare în societate şi spre o egalitate de oportunităţi. Accesibilitatea este o condiţie 
esenţială pentru o calitate ridicată a vieţii, deosebit de importantă pentru ca 
persoanele cu dizabilităţi să poată participa la activităţile din cadrul societăţii. 
Datoria noastră este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel încât toţi 
cetăţenii să le poată folosi independent, sigur şi cu demnitate. 
 
         Principiul comunicării 

Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de resurse şi 
informaţii utile pe care ei le deţin. Este important să sporească gradul de înţelegere a 
nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor la nivelul comunei, astfel încât acestea să se 
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poată utiliza în fundamentarea unor decizii mai bune. Comuna trebuie să identifice, 
să creeze şi să bugeteze resursele adecvate, care să antreneze cetăţenii şi grupurile de 
cetăţeni, oferindu-le posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a 
deciziilor cu privire la comuna. Multe dintre succesele comunei au prins contur 
datorită calităţii eforturilor sale de a intensifica procesul de comunicare în societate. 
Astfel, urmăm o abordare proactivă care să dezvolte o comunicare eficientă în 
ambele sensuri. 
 
         Principiul profesionalismului 

Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului reprezintă un 
privilegiu, o oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne dorim ca oamenii să aibă 
încredere în instituţiile publice; vrem ca aceştia să se mândrească cu profesiile lor. 
Pentru a asigura şi păstra această mândrie, ne-am impus standarde înalte. Acest lucru 
înseamnă că asemenea competenţe de bază cum ar fi managementul financiar, 
managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, 
dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de 
servicii, ar trebui dezvoltate în toate departamentele şi în toate agenţiile, la toate 
nivelurile. Credem că profesionalismul este exprimat atât prin managementul 
schimbării cât şi prin utlizarea unor tehnici esenţiale pentru un management public 
eficient. Cu această cerinţă esenţială asigurată, răspunderea nostră creşte, probitatea 
financiară este garantată, iar valorile şi etica se dezvoltă. 
 
 
         Principiul transparenţe 

Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu comunitatea, 
transparenţa tuturor procedurilor de consiliu fiind o condiţie esenţială în acest sens.         
Suntem foarte implicaţi în a realiza proiecte publice transparente şi în a păstra 
dreptul cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice. 
De asemenea, îndemnăm oficialităţile publice să relateze conflictele de interese şi să 
dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de recompense pentru toţi cei 
care sunt dispuşi să ofere informaţii cu privire la aceste aspecte. Determinarea 
noastră de a avea o administraţie publică lipsită de corupţie este şi va rămâne fermă. 
 
        Valori 
         Respect pentru diversitatea culturală 

Diversitatea culturală reprezintă o moştenire valoroasă a lumii noastre, fiind 
pilonul central al păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii societăţii. Promovarea 
acestei moşteniri globale prin intermediul proceselor privind pluralismul cultural, 
constituie responsabilitatea tuturor societăţilor. 
 
          Respect pentru şanse egale 

Autoritatea publică locală Vânători are scopul  de a oferi posibilitatea tuturor 
indivizilor de a trăi şi de a munci într-un mediu lipsit de discriminări, acţionând 
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asemenea unui consilier pe probleme de şanse de angajare egale - dezvoltând şi 
sprijinind pe mai departe, înţelegerea şi implicarea comunităţii în aplicarea unor 
condiţii corecte de angajare şi în valorificarea diversităţii muncii. 
 
         Respect pentru diversitatea etnică 

Consiliul local Vânători  caută să înlăture discriminarea rasială, socio-
economică şi barierele instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent 
de etnie, au oportunităţi şi şanse egale de a participa la viaţa comunităţii. 

 
          Respect pentru justiţia socială 

Autoritatea publică locală Vânători  crede  în ideea de justiţie socială care să 
ofere perspective mai bune pentru categoriile aflate în nevoie şi vulnerabile ale 
comunităţii noastre. Este esenţial să se pună bazele menţinerii la un nivel scăzut a 
inegalităţii cu privire la venituri şi averi şi promovarea unor perspective egale de 
educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii. 
 
         Respect pentru demnitatea umană 

Autoritatea publică locală Vânători garantează dezvoltarea independentă şi la 
potenţial maxim a fiecărui individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. 
Cetăţenii Comunei Vânători vor fi trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de 
viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale. 
 
 
          Respect pentru confidenţialitate  

Autoritatea publică locală Vânători trebuie să se asigure că dreptul la 
intimitate şi la viaţa de familie este respectat, că instituţiile au linii directoare clare 
pentru a şti în ce mod informaţiile personale ar trebui folosite şi stocate, şi că 
cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, dezvăluirea acestora 
putând fi realizată doar cu aprobarea lor. 
 
 
DIRECŢII STRATEGICE DE ACŢIUNE 
 
 Analiza factorilor interni şi externi care influenţează dezvoltarea locală, au 
permis elaborarea direcţiilor strategice de intervenţie pentru dezvoltarea   Comunei 
Vânători : 

 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi protecţia mediului , 
 Crearea unui mediu economic competitiv şi prosper , 
 Creşterea nivelului calităţii vieţii , 
 Dezvoltarea sectorului de agrement, 
 Dezvoltarea capacităţii administrative, 
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      Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective şi măsuri necesare 
pentru atingerea acestora. 
 
DIRECŢIA 1-  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
 
Obiectiv 1.1– Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere 
Măsuri : 

 Dezvoltarea reţelei stradale în raport cu factorii determinanţi, relaţiile de 
intercondiţionare şi condiţiile locale de tipul: evoluţia fondului 
construit, creşterea economică a comunei, programe de dezvoltare ale 
localităţii, 

 Reabilitarea străzilor, în principal a celor secundare, aflate într-o stare 
evidentă de degradare, 

 Amenajarea şi sistematizarea intersecţiilor, 
 Modernizarea arterelor componente din trama majoră inclusiv prin 
realizarea de trotuare pentru pietoni, zone verzi de protecţie (perdele de 
arbori), 

 Amenajarea de piste pentru ciclism şi creşterea suprafeţelor afectate 
exclusiv circulaţiei pietonale, 

 Introducerea la intrările/ieşirile din localitate şi în centru a panourilor 
informative privind date de orientare generală, 

 Introducerea la intrările/ieşirile din localitate şi în centru a panourilor 
informative privind date de orientare generală , 
 

Obiectiv 1.2 – Integrarea în sistemul metropolitan de transport public 
Măsuri : 

 Implementarea unui sistem comun cu Municipiul Focşani de transport în 
comun care să asigure legătura între localităţi şi care să fie interconectat cu 
sistemul integrat de transport proiectat la nivelul întregii Zone Metropolitane 
Focşani 

 Modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora noi 
 Promovarea utilizării de către populaţie a mijloacelor de transport ecologice şi 
în special a bicicletelor. 

 
Obiectiv 1.3 –Extinderea reţelei de utilităţi 
Măsuri : 

 Modernizarea  reţelei de iluminat stradal, 
 Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale de pe teritoriul comunei 
pentru prevenirea inundaţiilor , 

 Extinderea infrastructurii zonele rezidenţiale nou dezvoltate 
 Înfiinţarea reţelelor de apă şi canalizare la nivelul  localităţilor comunei, 
 Modernizarea retelei de energie electrica. 
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Obiectiv 1.4 – Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor publice 
Măsuri : 
 

 Elaborarea unor strategii eficiente de planificare şi dezvoltare urbanistică ; 
 Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru persoane fizice 
şi juridice 

 Organizarea periodică de consultări publice ale societăţii civile cu privire la 
proiectele de dezvoltare ale Comunei Vânători 

 
Obiectiv 1.5 – Managementul şi protecţia mediului 
Măsuri : 

 Implementarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor 
 Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere 
şi din construcţii 

 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra 
populaţiei 

 Conştientizarea şi responsabilizarea locuitorilor şi agenţilor economici privind 
protecţia mediului, prin depozitarea selectivă a deşeurilor menajere şi a celor 
rezultate în urma derularii diverselor activităţi  economice. 

 Combaterea practicilor poluante de curăţare a diverselor tipuri de terenuri, a 
celor de deversare în ape şi/ sau debarasare în locuri neamenajate, a deşeurilor 
menajere şi a celor rezultate în urma derulării de activităţi economice. 

 
Obiectiv 1.6 – Creşterea eficienţei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor 
regenerabile 
Măsuri : 

 Utilizarea energiei regenerabile 
 Reabilitarea termică şi creşterea gradului de independenţă energetică a 
clădirilor publice 

 
DIRECŢIA 2 - CREAREA UNUI MEDIU ECONOMIC COMPETITIV ŞI 
PROSPER 
 
Obiectiv 2.1 -Dezvoltarea şi susţinerea unui mediu economic performant, capabil să 
asigure  cresterea economiei locale 
Măsuri : 

 Diversificarea servicilor de informare, consultanţă, suport, instruire, acordate 
agenţilor economici locali. 

 Creşterea numărului agenţilor economici locali şi diversificarea activităţilor 
economic. 

Obiectiv 2.2 Îmbunătăţirea economică locală în domeniul agriculturii 
Măsuri : 
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 Susţinerea prin servicii de informare, consultanţă, instruire, agenţilor 
economici locali, activi în domeniul agricol, a resursei umane, a comunităţii în 
general 

 Suport pentru creare de entităţi economice cu profil agricol şi/ sau pentru 
dezvoltarea celor existente 

 
Obiectiv 2.3 – Dezvoltarea sectorului serviciilor 
Măsuri 

 Dezvoltarea sectorului de servicii suport pentru activităţile industriale din zona 
metropolitană 

 
DIRECŢIA 3 - CREŞTEREA NIVELULUI CALITĂŢII VIEŢII 
 
Obiectiv 3.1 - Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional 
Măsuri : 

 Îmbunătăţirea infrastructurii 
 Modernizarea/ îmbunătăţirea dotărilor structurilor preşcolare / şcolare şi 
facilităţi de transport şcolar la nivelul comunei. 

 Conştientizarea şi responsabilizarea cadrelor didactice, părinţilor cu privire la 
implicarea activă în procesul de învăţământ şi referitor la importanţa absolvirii 
ciclului inferior, în vederea alegerii corecte a parcursului educativ- profesional 

 
Obiectiv 3.2 – Asigurarea accesului la educaţie a populaţiei aflate în situaţii de risc 
Măsuri : 

 Campanii de informare şi conştientizare a categoriilor defavorizate privind 
necesitatea educaţiei . 

 Implementarea unor programe privind educaţia incluzivă, 
 Acordarea de burse de sprijin pentru elevii care provin din medii defavorizate, 

 
Obiectiv 3.3 – Stimularea formării profesionale continue 
Măsuri : 

 Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei 
pentru tineri şi adulţi . 

 Consultarea reprezentaţilor mediului de afaceri pentru corelarea ofertei de 
formare cu cerinţele specifice de pe piaţa muncii 

 
Obiectiv 3.4 - Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă 
socială 
Măsuri : 

 Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate, 
 Modernizarea managementului public în administrarea politicilor publice de 
asistenţă socială, 
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 Construirea unei strategii de cooperare cu organizaţiile nonguvernamentale 
active la nivelul Comunei Vânători, 

 
Obiectiv 3.5 – Diversificarea agendei culturale locale 
Măsuri : 

 Îmbunătăţirea managementului în domeniul cultural, la nivelul Comunei 
Vânători 

 Stabilirea de parteneriate cu organizaţiile societăţii civile şi cultele religioase 
active în domeniul culturii. 

 
DIRECTIA 4 - DEZVOLTAREA  SECTORULUI DE AGREMENT 
 
Obiectiv 4.1 – Imbunatatirea managementului local in sectorul sport si agrement 
Măsuri : 

 Susţinerea activităţilor sportive şi de agrement la nivelul comunei şi în sistem 
competiţional; 

 
Obiectiv 4.2 – Dezvoltarea infrastructurii de  agrement şi petrecere a timpului liber 
Măsuri : 

 Modernizarea infrastructurii. 
DIRECTIA  5 - DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

Obiectiv  5.1 - Imbunătăţirea coeziunii dintre administratia publică locală şi 

administratia publică judeţeană  şi alţi factori interesaţi, în 

vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare locală 

Măsura : 

 Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică 

Obiectiv 5.2 :  Crearea unui sistem modern si eficient de administratie publică şi 

eficientizarea dialogului tripărtit. 

Măsura 

 Continuarea reformei în administraţia publică 

Obiectiv  5.3 - Fluidizarea comunicarii in cadrul administratiei publice locale 

Vânători şi cu administraţia publică judeţeană şi centrală şi 

facilitarea comunicării cu cetăţenii 

 Eficientizarea managementului fondurilor nerambursabile 

 Informatizarea Administratiei Publice Locale Vânători 
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CAPITOLUL VII 
PLAN DE DEZVOLTARE DURABILĂ  A COMUNEI VÂNĂTORI 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.1– 
Modernizarea 
şi extinderea 
infrastructurii 
rutiere 
 

Dezvoltarea reţelei 
stradale în raport cu 
factorii determinanţi  în 
relaţiile de 
intercondiţionare şi 
condiţiile locale de tipul: 
evoluţia fondului 
construit, creşterea 
economică a comunei, 
programe de dezvoltare 
ale localităţii. 

 
Proiect 1: Realizarea de  
drumuri de  acces catre  
zona rezidenţială 

 
In functie de 
realizarea 
constructiilor

  Reabilitarea străzilor, în 
principal a celor 
secundare, aflate într-o 
stare evidentă de 
degradare 

Proiect 1 : Asfaltarea unor 
drumuri din categoria celor 
sătești, pe raza Comunei 
Vânători 
 

2019 

  Amenajarea şi 
sistematizarea 
intersecţiilor 

Proiect 1 : 
Semnalizarea adecvată a 
intersecţiilor şi a trecerilor 
de pietoni: iluminat corespunză
tor în zona trecerilor de 
pietoni (lămpi cu lumină 
intermitentă, semnalizarea 
luminoasă de atenţionare  
cu flash 

 
 
 
2018 

  Modernizarea arterelor 
componente din trama 
majoră inclusiv prin 
realizarea de trotuare 
pentru pietoni, zone 
verzi de protecţie 
(perdele de arbori) 

Proiect: 1. 
Efectuarea de reparații 
curente și capitale, la 
drumurile comunale , 
șanțurile laterale, podurile și 
podețele existente în 
comună 
 

 
 
2016 

     
Directia 
strategica 

Obiectiv strategicNivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen 
 De 
 realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 

Obiectiv 1.1– 
Modernizarea 
şi extinderea 
infrastructurii 
rutiere 
 

Amenajarea  şi 
creşterea suprafeţelor 
afectate exclusiv 
circulaţiei pietonale 

Proiect 2 : Realizarea de 
trotuare in localitatatile 
Comunei Vânători 
 

 
 
2018 
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protecţia 
mediului 
 
  Introducerea la 

intrările/ieşirile din 
localitate şi în centru a 
panourilor informative 
privind date de 
orientare generală 
 

Proiect 1 : 
Achizitionarea si montarea 
panourilor informative 

 
 
2015 

  
Obiectiv 1.2 – 
Integrarea în 
sistemul 
metropolitan 
de transport 
public 
 

Implementarea unui 
sistem comun cu 
Municipiul Focşani de 
transport în comun care 
să asigure legătura 
între localităţi şi care să 
fie interconectat cu 
sistemul integrat de 
transport proiectat la 
nivelul întregii Zone 
Metropolitane Focşani 

Proiect 1 : 
Organizarea sistemului de 
transport astfel incit sa  
asigure conexiunea cu 
mijloace de transport în  
comun cu localităţile Zonei 
Metropolitane Focşani si a  
sistemului de transport in  
comun din municipiul Focşani 
 

 
 
 
2014 

  Modernizarea staţiilor de 
transport în comun 
existente şi amenajarea 
altora noi 
 

Proiect 1: 
Modernizarea  statiilor de  
transport din comuna 
 
Proiect 2 ; 
Infiintarea a 2 statii de  
transport 
 

 
2016 
 
 
 
2016 

  Promovarea utilizării de 
către populaţie a 
mijloacelor de transport 
ecologice şi în special a 
bicicletelor 
 

Proiect 1 : Organizarea de  
sesiuni de informare privind 
importanta utilizarii   
mijloacelor de transport  
ecologice 

 
anual 

 Obiectiv 1.3 –
Extinderea 
reţelei de 
utilităţi 

Modernizarea  reţelei de 
iluminat stradal 
 

Proiect 1 : Realizarea modernizarii 
retelei de  
iluminat public 

2016 

Directia 
strategica 

Obiectiv 
 strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.3 –
Extinderea 
reţelei de 
utilităţi 

Amenajarea canalelor 
colectoare de ape 
pluviale de pe teritoriul 
comunei pentru 
prevenirea inundaţiilor 

Proiect 1 
Realizarea de canale  
colectoare a apei pluviale 

 
 
2015 

  Extinderea infrastructurii Proiect 1  
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zonele rezidenţiale nou 
dezvoltate 
 

Realizarea lucrărilor de 
 iluminat stradal şi 
respectiv canalizare in  
exindere şi în localităţile în care 
lipsesc utilităţile 

2016 

  înfiinţarea reţelelor de 
apă şi canalizare 

Proiect 1 : 
Introducerea  reţelelor de 
apă şi canalizare la nivelul  
tuturor localitatilor comunei  
 

 
2016 

  Infiintare  retea 
distributie  gaze 
naturale 

 

Proiect 1 : 
Extindera   reţelei  
distributie gaze naturale în 
localităţile comunei 

 
2015 

 Obiectiv 1.4 – 
Îmbunătăţirea 
calităţii şi 
diversificarea 
serviciilor 
publice 

Elaborarea unor 
strategii eficiente de 
planificare şi dezvoltare 
urbanistică 

Proiect 1 : 
Realizarea lucrarilor de 
cadastru imobiliar intravilan 
/extravilan 
 
Proiect 2 
Reactualizarea Planului Urbanistic
General 
 
Proiect 3 
Elaborarea regulamentului 
de urbanism 
 

 
 
2014 
 
 
2014 
 
 
 
2014 

  Furnizarea de servicii 
publice prin mijloace 
electronice pentru 
persoane fizice şi 
juridice 

 

Proiect 1 : 
Participarea personalului din 
cadrul administratiei  
publice locale Vânători 
la cursuri de perfecţionare 

 
 
anual 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.4 – 
Îmbunătăţirea 
calităţii şi 
diversificarea 
serviciilor 
publice 

Furnizarea de servicii 
publice prin mijloace 
electronice pentru 
persoane fizice şi 
juridice 
 

Proiect 2 : 
Implementarea sistemului 
de control managerial  
intern in  cadrul Primariei  
Vânători 
 
Proiect 3 
Realizarea sistemului 
informatic integrat al 
Primăriei Comunei  Vânători 

 
 
2014 
 
 
 
2014 
 

  Organizarea periodică 
de consultări publice ale 
societăţii civile cu 
privire la proiectele de 
dezvoltare ale comunei 
Vânători 

 

Proiect 1 
Organizarea semestrială a 
întilnirilor reprezentanţilor 
administarţiei publice cu 
reprezentanţii societăţii  
Civile în vederea identificării  
oportunităţilor pentru dezvol- 

 
 
semestrial
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tarea comunei 
 Obiectiv 1.5 – 

Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Amenajarea de noi 
spaţii verzi 
 

Proiect 1 
Plantarea de perdele de 
arbori pe marginea arterelor 
rutiere din localitate 
 
Proiect 2 
Extinderea  spaţiului de agrement
Proprietate publică 
 
Proiect 3 
Plantări de liziere salcâmi pe 
marginea R. Putna  și 
pâraielor de pe raza 
comunei  
 
Proiect 4 
Amenajarea şi dotarea cu  
material verde a spaţiilor de  
joacă pentru copii 

 
 
2016 
 
 
2016 
 
 
2017 
 
 
 
 
2015 

  Implementarea 
Sistemului Integrat de 
Management al 
Deşeurilor 

 

 
Proiect 1 
Derularea de campanii de 
informare  

 
 
anual 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Implementarea 
Sistemului Integrat de 
Management al 
Deşeurilor 
 

conştientizare a populaţiei 
privind importanţa colectării 
selective a deşeurilor 
 

Proiect 2 : 
Dezvoltarea sistemelor  
integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de  
management al deşeuri 
lor” finaţat prin axa prioritară 2 
POS 
Mediu, Domeniul Major de 
Investiţie 1 , beneficiar  
ADIS Focşani (Primaria Vânător
este membru al ADIS) 

Anual 
 
 
 
 
2018 

  Ecologizarea terenurilor 
afectate de depozitarea 
ilegală a deşeurilor 
menajere şi din 
construcţii 

 

Proiect 1 
Identificarea zonelor  utilizate 
pentru depozitarea ilegala a  
deseurilor si ecologizarea  
acestora 
 

 
 
2014 
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  Reducerea riscului de 
producere a dezastrelor 
naturale cu efect asupra 
populaţiei 

Proiect 1 
Lucrari de amenajarea  
torentilor pentru protecţia 
terenurilor agricole  
inundabile 
 
Proiect 2 
Informarea si pregatirea  
populaţiei în domeniul  
situaţiilor de urgenţă 
 
Proiect 3 
Dotarea serviciului voluntar  
situaţii de urgenţă cu  
mijloacele necesare interven- 
ţiei  specifice 
 
Proiect 4 
Înființarea unui Centru  
Pentru monitorizarea si avertizarea 
situaţiilor de urgente 
(inundaţii,poluarea apei, aerului, 
solului) 

 
2014 
 
 
 
Permanent
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2015 

Directia 
strategica 

Obiectiv strategicNivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Reducerea riscului de 
producere a dezastrelor 
naturale cu efect asupra 
populaţiei 

 2015 

   
 
Conștientizarea și 
responsabilizarea 
locuitorilor și agenților 
economici privind 
protecția mediului 
 

 
Proiect 1 : 
Organizarea de campanii: 
-de informare/ educare a 
copiilor, din grădinițe și școli, 
cu includerea de campanii 
de colectare a deșeurilor; 
-de informare privind 
importanța dotării 
gospodăriilor proprii cu fose 
septice sau bazine 
vidanjabile și posibilitatea 
compostării deșeurilor 
biodegradabile care, în 
mediul rural, reprezintă 
aproximativ 80% din totalul 
deșeurilor casnice; 

 
 
Permanent
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-de responsabilizare a 
agenților economici privind 
depozitarea și transportul 
deșeurilor rezultate din 
activitățile economice 
desfășurate; 
-de ecologizare a apelor 
curgătoare de pe raza 
comunei (colectarea pet-
urilor) 
 
Proiect 2 
Sprijinirea introducerii 
metodelor de producţie 
agricolă ce sunt compatibile 
cu protecţia şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu şi care 
trec de standardele de baza 
relevante 
 
 

 
 
 
 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv 
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.5 – 
Managementu
l şi protecţia 
mediului 
 

Combaterea 
practicilor poluante de 
curățare a diverselor 
tipuri de terenuri, a 
celor de deversare în 
ape și/ sau 
debarasare în locuri 
neamenajate, a 
deșeurilor menajere și a 
celor rezultate în urma 
derulării de activități 
economice 

 
Proiect 1: 
Introducerea unui sistem 
local de penalizare a 
persoanelor care practică 
incendierea miriștirilor și a 
resturilor vegetale, a 
persoanelor și agenților 
economici care deversează 
în ape și/ sau se 
debarasează de deșeurile 
menajere și/ sau cele 
rezultate în 
urma derulării de activități 
economice, în albia apelor 
sau pe terenuri neamenajate 
pentru acest scop 
 

 
 
2014 

 Obiectiv 1.6 – 
Creşterea 
eficienţei 
energetice şi a 
gradului de 
utilizare a 
resurselor 
regenerabile 
 

 
 
 
 
Utilizarea energiei 
regenerabile 
 

Proiect 1 : 
Infiintarea parcului eolian 
 
Proiect 2 
Implementarea de soluţii 
care asigură reducerea 
consumului de energie 
pentru eficientizarea 
energetică a sistemului de 
iluminat public prin 
valorificarea resurselor 

 
2014 
 
 
2014 
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regenerabile şi inepuizabile 
 
Proiect 3  Organizarea de 
sesiuni de informare a 
cetăţenilor privind 
programele de finanţare  din 
acest domeniu (ex Casa 
verde) 
 
Proiect 4 
Acordarea unor facilităţi 
(inclusiv prin concensionarea 
suprafeţelelor de teren 
necesare) agenţilor 
economici locali care 
realizează investiţii în 
echipamente 

Anual 
 
 
 
 
permanent

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 1 
Dezvoltare
a 
infrastruct
urii 
tehnico-
edilitare şi 
protecţia 
mediului 
 

Obiectiv 1.6 – 
Creşterea 
eficienţei 
energetice şi a 
gradului de 
utilizare a 
resurselor 
regenerabile 
 

 
 
 
 
Utilizarea energiei 
regenerabile 
 

şi instalaţii de tip B.A.T. 
pentru generarea de energie 
curată în vederea susţinerii 
activităţii de producţie şi 
servicii ( Parc eolian). 
 
Proiect 5 
Infiinţarea unor plantaţii 
pentru producţia de 
biomasă pentru valorificarea 
terenurilor neutilizate 

 
 
 
 
 
 
2015 

  Reabilitarea termică şi 
creşterea gradului de 
independenţă energetică 
a clădirilor publice 
 

Proiect 1 
Reabilitarea termică  a 
şcolilor 
 
Proiect 2 
Reabilitarea termică a 
căminelor culturale 

 
2017 
 
 
2019 

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.1 -
Dezvoltarea 
și susținerea 
unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 
asigure  
cresterea 
economiei 
locale 
 

Diversificarea 
servicilor de informare, 
consultanță, suport, 
instruire, acordate 
agenților economici 
locali. 
 

Proiect 1:  
Elaborarea unui studiu, în 
vederea identificării nevoilor 
mediului de afaceri local. 
 
Proiect 2: 
Campanii de informare cu 
privire la 
reglementările naționale și 
europene, în 
domeniul înființării și 
funcționării agenților 
economici 
 
Proiect 3: 

2019 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
Permanent
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Sprijinirea participării 
agenților economici locali la 
conferințe, târguri interne și 
internaționale 
 
Proiect 4 : 
Organizare de sesiuni de 
instruire în domeniile: 
antreprenoriat, scriere 

 
Anual 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operaţional 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.1 -
Dezvoltarea 
și susținerea 
unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 
asigure  
cresterea 
economiei 
locale 
 

Diversificarea 
servicilor de informare, 
consultanță, suport, 
instruire, acordate 
agenților economici 
locali. 
 

proiecte pentru diferite 
programe de finanțare 

 

Proiect 5  : 
Încurajarea participării 
agenților locali, la licitațiile 
organizate de către APL 
pentru derularea de investiții 
locale 
 

Proiect 6 
Instituirea unui sistem  
eficient de emitere a certificatelor, 
autorizaţiilor  de funcţionare 
 
Proiect 7 
Diseminarea standardelor  
de calitate practicate de UE 
 
Proiect 8 
Sprijinirea dezvoltării e-economiei 
pentru creşterea eficienţei 
agenţilor ec. 
prin reorganizarea tuturor 
proceselor pe 
baza unui sistem informatic 

 
 
 
 
 
Permanent
 
 
 
2014 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Permanent

  Creșterea numărului 
agenților economici 
locali 
și diversificarea 
activităților economice. 
 

Proiect 1 : 
Sprijinirea agenţilor locali 
pentru accesarea de fonduri 
europene , finanţate prin 
GAL-uri 
 
Proiect 2 Susţinerea 
parteneriatelor de tip public-
privat 
 
Proiect 3 
Identificarea si legiferarea 
prin hotărâri ale Consiliului 
Local de facilităţi şi scutiri 
 

 
 
Permanent
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Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.1 -
Dezvoltarea 
și susținerea 
unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 
asigure  
cresterea 
economiei 
locale 
 

Creșterea numărului 
agenților economici 
locali și diversificarea 
activităților economice. 
 

de taxe si impozite pentru 
investiţii realizate cu un 
consum valoric prestabilit şi 
creare de noi locuri de 
muncă 
 
Proiect 4 
Elaborarea unei strategii de 
atragere a investiţiilor în  
Comuna Goleşti 
 
Proiect 5 
Infiinţarea in cadrul Primariei 
Comunei Vânători a unui 
centru de consultanţă  în 
afaceri 
 
Proiect 6 
Organizarea de sesiuni de 
informare referitor la 
reglementările care 
stipulează acordarea de 
facilități angajatorilor care 
creează noi locuri de muncă 
pentru șomeri, tineri 
absolvenți, etc 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
2015 
 
 
 
Anual 

 Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturi 
 

Susținerea prin 
servicii de informare, 
consultanță, instruire, 
agenților economici 
locali, 
activi în domeniulagricol, 
a resursei umane, a 
comunității în general 
 

Proiect 1 
Finalizarea procesului de 
restituire a terenurilor 
agricole, întocmirea hărţilor 
cadastrale pentru terenurile 
agricole şi închiderea de 
cadastru 
 
Proiect 2 : 
Reorganizarea şi ameliorarea 
fondului agricol cu destinaţie 
de păşuni, în regim public 
şi/sau privat, şi exploatarea 
acestora în mod eficient 
 

 
 
2015 
 
 
 
 
 
2015 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Măsuri 

Nivel operaţional 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturii 
 

Susținerea prin 
servicii de informare, 
consultanță, instruire, 
agenților economici 
locali,activi în domeniul 
agricol,a resursei 
umane, acomunității în 

Proiect 3 : 
Campanii de informare cu 
privire la reglementările 
naționale și europene în 
domeniul înființării și 
funcționării agenților 
economici cu activități în 

 
 
Anual 
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general domeniul agricol. 
 
Proiect 4: 
Sprijinirea participării 
agenților economici locali la 
conferințe, târguri interne și 
internaționale cu profil 
agricol 
 
Proiect 5: 
Organizare de sesiuni de 
instruire în domeniile: 
antreprenoriat, scriere 
proiecte pentru programe de 
finanțare care se adresează 
sectorului agricol 
 
Proiect 6: 
Organizarea de cursuri de 
instruire acreditate sau nu, 
în diferite meserii agricole 
 
Proiect 7: Sprijinirea 
certificarea calității 
produselor locale în 
conformitate cu standardele 
europene (etichetele 
ecologice). 
 
Proiect 8 : 
Promovarea cooperării între 
producătorii agricoli locali și 
agenți economici activi în 
domeniul industriei 
alimentare 

 
Permanent
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Permanent
 
 
 
 
Permanent

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturi 
 

Susținerea prin 
servicii de informare, 
consultanță, instruire, 
agenților economici 
locali, activi în domeniul 
agricol,a resursei 
umane, a 
comunității în general 

Proiect 9: 
Acțiuni de curățenie/ 
îmbunătățire/refacere pășuni 
folosite pentru pășunatul 
animalelor locuitorilor 
comunei 
 

 

 
Permanent

  Suport pentru creare 
de entități economice cu 
profil agricol și/ sau 
pentru dezvoltarea celor 
existente 
 

Proiect 1 
Infiinţarea pietei 
agroalimentare in localitatea 
Vânători 
 
Proiect 2 
Înființarea de structuri 

 
2015 
 
 
 
2015 
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asociative care să exploateze 
intensiv terenuri luate în 
arendă, în prezent nelucrate. 
 
Proiect 3 
Înființarea unui sistem de 
colectare şi valorificare a 
produselor agricole la nivel 
local 
 
Proiect 4 
Re(tehnologizarea) agenților 
economici care desfășoară 
activități agricole 
 
 
Proiect 5 
Identificarea posibilitatilor de 
exploatare a terenurilor 
aflate in proprietatea 
administratiei publice locale 
 
 

 
 
 
2019 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 2 - 
Crearea 
unui mediu 
economic 
competitiv 
şi prosper 
 

Obiectiv 2.2 
Îmbunătățirea 
economică 
locală în 
domeniul 
agriculturii 
 

Suport pentru creare 
de entități economice cu 
profil agricol și/ sau 
pentru dezvoltarea celor 
existente 
 

Proiect 6 
Stimularea modernizării 
exploataţiilor agricole prin 
achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente performante 
 

 
 
2019 

 Obiectiv 2.3 – 
Dezvoltarea 
sectorului 
serviciilor 
 

Dezvoltarea sectorului 
de servicii suport pentru 
activităţile industriale din 
zona metropolitană 

Proiect 1 
Stimularea dezvoltării 
sectorului de servicii turistice 
şi de agrement 
 
Proiect 2 
Susţinerea de activităţi de 
informare şi instruire în 
vederea dezvoltării unei 
culturi antreprenoriale în 
rândul agenţilor economici 
locali 

 
Proiect 3 
Sprijinirea implementării 
standardelor internaţionale 
în domeniul calităţii 
 

 
Permanent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia 3 - 
Creşterea 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 

Proiect 1 
Construcţie grup sanitar 
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nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

calităţii actului 
educaţional 
 

 modern Şcoala şi grădiniţă 
 
Proiect 2 
Realizarea reparațiilor 
curente la toate şcolile 
 
Proiect 3: 
Construirea unei sali de 
sport pentru efectuarea 
orelor de educaţie fizică pe 
timp nefavorabil 
 

2014 
 
La  
inceputul 
fiecarui an
scolar 
 
 
 
2020 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
 

Proiect 4 
Reabilitarea termică a 
structurilor de învățământ 
școlare și preșcolare 
existente în comună 
 

 
2020 

  Modernizarea/ 
îmbunătățirea dotărilor 
structurilor preșcolare și 
școlare și facilități de 
transport școlar la 
nivelul comunei. 
 

Proiect 1 : 
Modernizare clase și dotări 
cu mobilier modern și 
material didactic specific 
inclusiv manuale școlare noi 
și în număr suficient, la 
școlile din comună 
 
Proiect 2 
Modernizare clase și dotări 
cu mobilier modern,cu 
material didactic specific si 
jucarii , la grădinițele din 
comună 
 
Proiect 3 
Înființarea unui program de 
tipul”Școala după școală” în 
cadrul școlilor din 
comună,care să permită 
acordarea de suport elevilor, 
în vederea scăderii riscului 
de abandon școlar, rezolvării 
problemelor de adaptare a 
unor elevi, suplinirii nivelului 
scăzut de cultură şi instruire 
al unor familii și asigurării 
unei bune integrări sociale, 
prin îmbunătățirea 
rezultatelor școlare. 
 
Proiect 4 

 
 
2016 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent
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Sprijinirea demersurilor de 
formare continuă ale 
cadrelor didactice 
 
 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

 
Modernizarea/ 
îmbunătățirea dotărilor 
structurilor preșcolare și 
școlare și facilități de 
transport școlar la 
nivelul comunei. 
 

 
Proiect 5 
Susţinerea participării 
elevilor la competiţii 
naţionale şi internaţionale 
 
Proiect 6 
Sprijinirea activităţilor 
extracuriculare, sportive şi 
culturale 
 
Proiect 7 
Sprijinirea si facordarea de 
facilităţi pentru cadrele 
didactice nu au  domiciliul in 
localitate 
 

 
 
 
Permanent

  Conștientizarea și 
responsabiliza 
rea cadrelor didactice, 
părinților cu privire la 
implicarea activă în 
procesul de învățământ 
și referitor la importanța 
absolvirii ciclului inferior, 
în vederea alegerii 
corecte a parcursului 
educativ- profesional 
 

Proiect  1 
Participarea la programe de 
pregătire continuă/ 
perfecționare a cadrelor 
didactice active în comună 
(suplimentarea certificărilor 
pentru activitățile educative 
tip “A doua șansă) 
,imbunătățirea strategiei de 
atragere a elevilor în 
unitățile de învățământ din 
comună, prin implicarea mai 
eficientă a cadrelor didactice 
în acțiuni specifice. 
 
Proiect 2 
Campanii de informare/ 
educare a părinților în 
vederea creșterii nivelului de 
implicare în actul de educare 
a copiilor 

 
Permanent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 

Obiectiv 3.1 - 
Îmbunătăţirea 
calităţii actului 
educaţional 
 

Conștientizarea și 
responsabiliza 
rea cadrelor didactice, 
părinților cu privire la 
implicarea activă în 

Proiect 3 
Înființarea unui Centru 
pentru Informare, Orientare 
și Consiliere Educativ-
Profesională, pentru elevii 

 
 
2017 
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 procesul de învățământ 
și referitor la importanța 
absolvirii ciclului inferior, 
în vederea alegerii 
corecte a parcursului 
educativ- profesional 
 

din ultimul an al ciclului de 
invățământ gimnazial 
 
Proiect 4 
Sprijinirea şi acordarea de 
facilităţi pentru cadrele 
didactice care-şi stabilesc 
domiciliul în localitate 

 
 
 
Permanent

 Obiectiv 3.2 – 
Asigurarea 
accesului la 
educaţie a 
populaţiei 
aflate în 
situaţii de risc 

Campanii de informare 
şi conştientizare a 
categoriilor defavorizate 
privind necesitatea 
educaţiei 
 

Proiect 1 
Organizarea anual a minim o 
campanie informare şi 
conştientizare a categoriilor 
defavorizate privind 
necesitatea educaţiei 

 
Anual 

  Implementarea unor 
programe privind 
educaţia incluzivă 
 

Proiect 1 
Formarea cadrelor didactice 
pentru abordarea educaţiei 
incluzive 
 
Proiect  2 
Elaborare si distribuire Ghid 
de Educaţie Incluzivă pentru 
părinţi 
 
Proiect 3 
Elaborare si distribuire Ghid 
de Educaţie Incluzivă pentru 
cadre didactice 
 
Proiect 4 
Organizare masa rotunda  
“Educaţia incluzivă în 
grădiniţă: dimensiuni, 
provocări şi soluţii “ 

 
Permanent
 
 
 
2014 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.2 – 
Asigurarea 
accesului la 
educaţie a 
populaţiei 
aflate în 
situaţii de risc 

Acordarea de burse de 
sprijin pentru elevii care 
provin din medii 
defavorizate 
 

Proiect 1 
Analizarea la inceputul 
fiecarui an scolar a situatiei 
elevilor care provin din medii 
defavorizate in vederea 
acordarii de burse scolare 

Anual 
 

 Obiectiv 3.3 – 
Stimularea 
formării 
profesionale 
continue 
 

Implementarea unor 
programe de consiliere, 
orientare şi reorientare a 
carierei pentru tineri şi 
adulţi 
 

Proiect 1 
Incurajarea acțiunilor de 
pregătire profesională 
(inițiere, calificare, 
recalificare) a adiferitelor 
grupuri de persoane, 
locuitori ai Comunei Goleşti 

Permanent

  Consultarea Proiect 1  
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reprezentaţilor mediului 
de afaceri pentru 
corelarea ofertei de 
formare cu cerinţele 
specifice de pe piaţa 
muncii 

Sprijinirea Agentiei de 
Ocuparea a Fortei de Munca 
in vederea organizarii de 
cursuri de formare 
profesională a şomerilor , în 
meseriile soliciate de agentii 
economici 

 Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Sprijinirea acţiunilor de 
promovare a sănătăţii şi 
educaţiei pentru 
sănătate 
 

 

Proiect 1  
Campanii anuale de 
sănătate,adresate populației, 
cu diverse obiective 
(contracepție, consultații 
gratuite, screening pe 
cancer de col uterin și 
mamar, însușirea normelor 
de educație sanitară, etc) și 
diferite instrumente de 
implementare (adunări 
publice, focus grupuri, 
informare din ușă în ușă, 
pliante, flyere, banere) 

 
 
Anual 
 

    
Proiect 2 
Organizarea unei baze de 
date în care persoanele 
neasigurate  dar înscrise 
pe listele  medicilor de 
familie din comună, să fie 
înregistrate 

 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Sprijinirea acţiunilor de 
promovare a sănătăţii şi 
educaţiei pentru 
sănătate 
 

după anumiți indicatori (gen, 
vârstă, clase de venit, mediu  
rezidențial, nivel de 
educație, tip de boli) în 
vederea utilizării 
oportunităților oferite prin 
programe/ proiecte în 
domeniul sănătății 
 
Proiect 3 
 
Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor electronice de 
sanatate (e-sanatate) pentru 
identificarea pacienţilor, 
asigurarea interoperabilităţii 
pentru datele medicale, 
implementarea fişelor, 
registrelor şi reţelelor 
electronice, schimb de 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent
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informaţii între specialişti 
 

  Modernizarea 
managementului public 
în administrarea 
politicilor publice de 
asistență socială 
 

Proiect 1 
 
Acreditarea  Serviciu lui 
Public de Asistenţă Socială în 
vederea acordării de servicii 
specializate grupurilor 
defavorizate 

 
 
2016 

   Proiect 2 

 

Asigurarea serviciilor de 
urgenţă pentru persoanele 
aflate în situaţie critică 
(abuz, violenţa domestică, 
bătrâni, persoane cu 
dizabilităţi, subzistenţă –, 
etc)în parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Focşani 
 

 
 
 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Modernizarea 
managementului public 
în administrarea 
politicilor publice de 
asistență socială 
 

Proiect 3 
 
Infiinţarea unui birou 
consiliere pentru cetăţeni, 
inclusiv pentru prevenirea 
violenţei în familie 
 
Proiect 4 
Sprijinirea infiinţării unui 
centru, pentru a reuni 
persoanele singure, părăsite  
din comună şi a le reda 
încrederea în sine şi 
speranţa într-o viaţa mai 
bună 

 
 
2015 
 
 
 
 
Permanent

  Construirea unei 
strategii de cooperare 
cu organizațiile 
nonguvernamentale 
active la nivelul Comunei 
Vânători 

Proiect 1 
Constituirea unei „structuri 
pentru relaţia cu mediul 
asociativ” la nivelul Primăriei 
Vânători-judeţ Vrancea , 
care să implementeze 
strategia de cooperare cu 
organizaţiile 
nonguvernamentale active la 
nivelul comunei, cu sediul în 
comună sau în afara ei: 
-pregătirea şi adoptarea unui 
acord –cadru de cooperare 

 
 
2015 
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între Primărie, Consiliul Local 
şi O.N.G.-urile active de pe 
raza comunei ; 
-promovarea O.N.G.-urilor 
care au avut o activitate 
semnificativă pentru 
comunitate; 
-creşterea rolului O.N.G.-
urilor privind organizarea 
timpului liber al tinerilor şi 
implicarea lor în viaţa 
comunităţii, precum şi a 
problemelor comunităţii; 
-susținerea activităţilor 
derulate până în prezent de 
către ONG-uri și preluarea şi 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.4 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi a serviciilor 
de sănătate şi 
asistenţă 
socială 
 

Construirea unei 
strategii de cooperare 
cu organizațiile 
nonguvernamentale 
active la nivelul Comunei 
Vânători 

dezvoltarea activităților în 
conformitate cu contractele 
de parteneriat existente, sau 
cele care vor fi încheiate în 
cadrul unor viitoare proiecte; 
-sprijinirea participării 
tinerilor dar și a celorlalte 
categorii de populație, în 
diferitele forme ale 
activităţilor voluntare și ca 
membri  în aceste structuri 
asociative; 
-moderarea unei rețele 
locale de ONG 
-uri , încurajând astfel 
colaborarea dintre aceste 
structuri și implicarea lor în 
luarea deciziilor la nivel 
local; 
-susținerea personalului 
ONG-urilor locale în 
participarea la seminarii de 
scriere și implementare de 
proiecte în cadrul Fondurilor 
europene 
 

 
 
 
 
 
2015 

 Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

Îmbunătățirea 
managementului în 
domeniul cultural, la 
nivelul Comunei 
Vânători 
 
 

Proiect 1 
 
Efectuarea unui studiu în 
vederea identificării 
necesităților de lucrări de 
întreținere și/ sau 
modernizare a tuturor 
clădirilor ce adăpostesc 

 
 
2016 
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lăcașuri de cultură la nivelul 
comunei 
(Cămine  Culturale, 
Biblioteca, etc) 
 
Proiect 2 
 
Initiere si organizarea unor 
evenimente culturale care să 
pună în valoare 
personalităţile locale 
 
 

 
 
 
2014 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

Îmbunătățirea 
managementului în 
domeniul cultural, la 
nivelul Comunei 
Vânători 

Proiect 3 
Organizarea anuala a “Zilei 
Comunei Vânători 
 
Proiect 4 
Achiziţionarea de dotări şi 
echipamente video şi de 
sonorizare pentru căminele  
culturale 
 
Proiect 5 
Dotarea bibliotecilor scolare  
si a bibliotecei publice  cu 
fond de carte 
 
 
Proiect 6 
Reabilitarea caminului 
cultural din localitatea 
Vânători 

 
Anual –luna
August 
 
 
 
2015 
 
 
 
Anual 
 
 
 
2015 
 
 

  Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile societății 
civile şi cultele religioase 
active în domeniul 
culturii 
 

Proiect 1 
Realizarea unui Centru 
Cultural care să: 
-promoveze  tezaurul 
cultural 
-istoricul comunei prin 
diverse instrumente precum 
publicații (flyere, broșuri, 
pliante, o nouă monografie, 
- susținerea participării 
tinerilor “ , la diverse 
manifestări județene, 
regionale, naționale și 
internaționale; 
-antreneze toate instituțiile 
și persoanele avizate în 
vederea promovării și 

 
2018 
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dinamizării activităților 
culturale; 
-înființarea  unei  trupe de 
teatru pentru copii și tineret,  
un club al tinerilor, un 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

 
Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

 
Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

 
Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile societății 
civile şi cultele religioase 
active în domeniul 
culturii 
 

taraf de muzică tradițională 
românească 
-imbunatatirea  colaborarii  
între biserici și administrația 
locală în ceea ce privește 
implicarea acestora în 
activitățile culturale ale 
comunității; 
-înființarea  unui  Punct de 
acces internet/ Centru de 
perfecționare în utilizarea 
calculatorului, pentru tineri 
 

 

   Proiect 1 
 
Organizarea de evenimente 
culturale 
specifice tradiției populației 
de etnie romă: sărbătorirea 
Zilei Dezrobirii rromilor (15 
ianuarie), a Zilei 
Internaţionale a rromilor (08 
aprilie) 
 
Proiect 2 
Stabilirea de parteneriate cu 
ONG-uri cu activitate in 
domeniul integrarii romilor, 
in vederea atragerii de 
fonduri nerambursabile cu 
scopul pastrarii traditiei 
stramosesti(achizitionarea 
de costume populare, de 
instrumente muzicale etc) 
 
Proiect 3 
Realizarea de campanii de 
advocacy și antidiscriminare 
referitoare la populația de 
etnie rromă. 
 
Proiect 4 
Realizarea unei strategii de 
promovare 

 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent, in 
functie de 
solicitari 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
2017 

Directia Obiectiv  Nivel tactic Nivel operational Termen de 
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strategica strategic Masuri Proiecte realizare
 
Direcţia 3 - 
Creşterea 
nivelului 
calităţii 
vieţii 
 

 
Obiectiv 3.5 – 
Diversificarea 
agendei 
culturale locale 
 

 
Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile societății 
civile şi cultele religioase 
active în domeniul 
culturii 
 

a tezaurului cultural-istoric, 
a tradițiilor, tipărirea de 
broșuri, pliante de 
promovare a obiectivelor de 
interes cultural de pe raza 
Comunei Vânători 
 

Proiect 5 
Organizarea unei scoli de 
vara in cadrul Şcolii generale 
Vânători cu specific educativ 
–cultural 
 
Proiect 6 
Valorificarea contactelor cu 
„fii ai satului” din comuna 
Vânători  în scopul 
promovarii comunei pe plan 
regional, national si 
international; 
 
Proiect 7 
Sprijinirea cetatenilor de 
etnie rromă în organizarea 
de actiuni culturale specifice 
etniei; 

2017 
 
 
 
 
 
In fiecare  
Vacanţă de
vară 
 
 
Permanen
 
 

Direcţia 4 - 
Dezvoltare
a 
sectorului 
de 
agrement 
şi sport 
 

Obiectiv 4.1 
Imbunătăţirea 
managementu
lui local în 
sectorul sport 
si agrement 

Susţinerea activităţilor 
sportive şi de agrement 
la nivelul comunei şi în 
sistem competiţonal; 
 

Proiect 1 
Sprijinirea activitatii 
“Asociatiei sportive“- echipei 
de footbal 
 
Proiect 2 
Stimularea organizarii de 
competiţii sportive şcolare la 
nivelul comunei cu 
implicarea sponsorilor locali; 
 
Proiect 3 
Promovarea investitorilor 
interesaţi în dezvoltarea 
bazelor sportive si a zonelor 
de agrement; 

 
Permanent
 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Direcţia 4 - 
Dezvoltare
a 
sectorului 
de 
agrement 
şi sport 

Obiectiv 4.1 
Imbunătăţirea 
managementu
lui local în 
sectorul sport 
şi agrement 

 
Susţinerea activităţilor 
sportive şi de agrement 
la nivelul comunei şi în 
sistem competiţional; 
 

Proiect 4 
Sprijinirea formelor 
asociative care au ca obiect 
susţinerea activităţilor 
sportive 
 

Permanent
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 Obiectiv 4.2 – 

Dezvolta- 
rea 
infrastructurii 
de  agrement 
şi petrecere a 
timpului liber 

Modernizarea 
infrastructurii 

Proiect 1 
Modernizarea terenurilor de 
sport 
 
Proiect 2 Incheierea unui 
parteneriat public-privat 
pentru constructia unei baze 
de agrement 

 
2015 
 
2015 

Directia 5 - 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administrati

ve 

 

Obiectiv 5.1 
Imbunătăţirea 
coeziunii dintre 
administraţia pu 
blică locală şi 
administraţia  
pub. judeţeană 
şi alţi factori 
interesaţi,în  
vederea realizării 
obiectivelor de 
dezvoltare 
locală 

Dezvoltarea capacităţii 

de planificare strategică 

 

Proiect 1 

Coordonarea proceselor de 
elaborare, actualizare, 
implementare şi 
monitorizare a strategiei  de 
dezvoltare la nivelul 
Comunei Vânători şi 
corelarea acesteia cu 
documentele programatice 
la nivel judeţean şi naţional 
 
Proiect 2 
Colaborarea cu autorităţile 
administraţiei publice locale 
şi judeţene în vederea 
realizării obiectivelor din 
Planul de Acţiuni al 
Programului de Dezvoltare 
Economică şi Socială a 
Judeţului Vrancea. 

 
 
 
Permanent

 Obiectiv 5.2   :  
Crearea unui  
sistem modern  
şi eficient de 
administraţie  
publică şi 
eficientizarea 
dialogului 
tripărtit 

Continuarea reformei in 
administraţia publică 
 

 
Proiect 1 
Perfectionarea 
managementului în 
administraţia publică şi 
coerentă actului 
administrativ 
 

 
 
Permanent

Directia 
strategica 

Obiectiv  
strategic 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Directia 5 - 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administrati

ve 

 

Obiectiv 5.2   :  
Crearea unui  
sistem modern  
şi eficient de 
administraţie  
publice şi 
eficientizarea 
dialogului  
tripartit 

Continuarea reformei in 
administraţia publică 
 

Proiect 2 : 
Profesionalizarea resurselor 
umane în administraţia  
locala Vânători 
 
Proiect 3: 
Asigurarea transparenţei 
actelor administrative şi 
comunicare operativă cu 
cetăţenii şi societatea civilă 
 

 
 
Permanent
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Proiect 4 
Dezvoltarea parteneriatului 
sindicate – patronat - 
administraţie 
 
Proiect 5 
Cresterea calitatii  şi 
eficienţei serviciilor publice 
locale 
 
Proiect 6 
Implementarea şi 
certificarea sistemelor de 
management al calităţii; 
 
Proiect 7 
Derularea de actiuni de 
informare europeana a 
populaţiei din Comuna 
Vânători cu focalizare pe: 
dreptul la muncă în Uniunea 
Europeană,  asigurări sociale 
etc) 
 
Proiect 8 
Monitorizarea implementării 
controlului managerial intern 
, conform Ordinul 946/2005 
cu modificările şi 
completarile ulterioare 

Directia 
strategica 

Obiectiv strategicNivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Termen de 
realizare

Directia 5 - 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administrati

ve 

 

Obiectiv 5.3 
Fluidizarea 
comunicarii 
in cadrul 
administratiei  
publice locale  
Vânători 
si cu administratia 
publică judeţeana si 
centrală şi  
facilitarea 
comunicării cu 
cetăţenii 

Eficientizarea 
managementului 
fondurilor 
nerambursabile 
 

Proiect 1 
Constituirea biroului  
specializat in elaborarea şi 
gestionarea proiectelor 
 
Proiect 2 
Sprijinirea realizării de 
cursuri postliceale sau 
postuniversitare pentru 
persoanele responsabile de 
identificarea surselor de 
finanţare nerambursabilă şi 
gestionarea eficientă a 
acestora  în domeniul 
Managementului de proiect 
 

 
 
2014 
 
 
 
 
Perman
ent 

  Informatizarea 
administratiei publice 
locale Vânători 

Proiect 1 
Dotare cu hard, soft, 
modernizare  portal, reţea  
şi  conexiuni  broad-band. 

 
 
2014 
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Proiect 2 
Realizarea unui telecentru  
în vederea facilitării 
comunicării cu cetăţenii şi a 
accesului acestora la 
informatii publice 
 

 
2015 

 
. 
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   CAPITOLUL VIII .  
     MONITORIZAREA  ŞI  EVALUAREA STRATEGIEI 

 
Strategia de dezvoltare economică şi socială a Comunei Vânători, a fost 

elaborată în vederea integrării şi dezvoltării comunităţii locale în contextul naţional 
şi european post-aderare, caracterizat de coexistenţa unor oportunităţi deosebite de 
dezvoltare, concomitent cu o concurenţă acerbă pe plan intern şi extern pentru 
fondurile naţionale  şi europene nerambursabile, dublată de o criză economică 
naţională extrem de puternică. 
 

Structura si metodologia de lucru pentru comitetul de evaluare si monitorizare 
Documentul elaborat prezinta situatia locala existenta la nivelul Comunei 

Vânători- Judeţ  Vrancea şi perspectivele de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. 
La momentul actual nu pot fi identificaţi, însă, în mod corect şi coerent toţi factorii 
care vor influenţa politicile publice în următorii ani.De asemenea planul de acţiuni va 
necesita actualizări pe măsura ce o parte din proiectele menţionate în acest document 
vor fi finalizate sau vor fi identificate altele, mai fezabile. 

În anul 2010 a fost elaborata si Strategia Europa 2020 care este o strategie pe 
10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care 
continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune să 
elimine deficienţele modelului nostru de dezvoltare şi să creeze condiţii favorabile 
pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă 
incluziunii.Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 
obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu. Ele 
acoperă domenii precum ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, 
incluziunea socială şi re   ducerea sărăciei şi energia/clima.  
          De asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative majore care oferă un cadru prin 
care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare 
pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forţei 
de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică. 
Europa 2020 va fi un succes doar dacă va face obiectul unui efort hotărât şi 
concertat, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. La nivelul UE se iau decizii 
esenţiale pentru a definitiva piaţa unică în domeniul serviciilor, energiei şi 
produselor digitale şi pentru a realiza investiţii în conexiuni transfrontaliere esenţiale. 
La nivel naţional, mai sunt încă numeroase obstacole în calea concurenţei şi a creării 
de locuri de muncă pe care trebuie să le eliminăm. Aceste eforturi vor avea impactul 
dorit numai dacă vor fi combinate şi coordonate. 
         Acesta este motivul pentru care succesul Strategiei Europa 2020 se bazează, în 
mare măsură, pe proceduri şi structuri de guvernanţă noi, pe care UE le-a pus în 
aplicare începând cu 2010. În centrul lor se află ciclul anual de coordonare a 
politicilor economice, cunoscut sub denumirea de „semestrul european”. În cadrul 
acestuia, Comisia Europeană şi Consiliul UE oferă orientări politice, statele membre 
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se angajează să realizeze reforme, iar Comisia furnizează recomandări specifice 
fiecărei ţări, aprobate la cel mai înalt nivel de către liderii naţionali reuniţi în cadrul 
Consiliului European. Statele membre trebuie să ţină cont de aceste recomandări în 
elaborarea politicilor şi a bugetelor naţionale. 

Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea proiectelor, 
Administraţia Publică Locală  Vânători (APL) trebuie să-şi pună la punct un sistem 
coerent si concret de urmarire a modului în care sunt realizate şi mai ales a 
impactului pe care acestea le au asupra comunitatii. Abordarea acestei maniere 
implica însă şi participarea altor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, fără 
de care monitorizarea nu ar fi completă. In acest sens, recomandată Agenţie/structura 
de dezvoltare locală poate juca un rol determinant. 

Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare şi evaluare) 
să reprezinte preocuparea unor structuri diferite, evitandu-se cazurile în care aceleaşi 
structuri indeplinesc concomitetnt rolurile de implementare si evaluare. 
          La nivelul APL Vânători trebuie sa functioneze un mecanism de monitorizare 
a implementarii proiectelor pe axa: Primar – Viceprimar – Consiliul Local. De 
asemenea serviciile si compartimentele din Primărie trebuie să aibă sarcini precise în 
activitatea de monitorizare a proiectelor implementate. 

Partea de evaluare trebuie sa fie asigurata de organisme independente (de 
preferat din afara APL) care urmaresc gradul de realizare a indicatorilor pentru 
fiecare din proiectele implementate. Pe langă aceasta, foarte importantă este 
evaluarea impactului produs de respectivele proiecte asupra comunitatii locale. Este 
de subliniat ca acest impact se poate evalua după o perioada relativ mare după 
implementarea proiectelor. 

 
Indicatori de monitorizare 

Indicatorii socio – economici structuraţi pe domeniile strategice care trebuie 
urmăriţi anual sunt următorii: 

 
Domenii Indicator Instituții responsabile 

– surse de date 
INFRASTRUCTURA 

Drumuri Lungimea totală de drumuri europene, 
naționale, județene (Km) 

AND 

 Lungimea totală de străzi (Km) Primaria  Vânători 
 Sporul anual de drumuri (%) Primaria Vânători 

Rețele de distribuție Lungimea totală rețea canalizare (Km) Primaria Vânători 
 Sporul anual rețele de distribuție apă (%) Primaria Vânători 
 Sporul anual rețele de distribuție caldură (%) Primaria Vânători 
 Sporul anual rețea de canalizare (%) Primaria Vânători 

Comunicatii Număr total abonați rețele de comunicații Furnizorii de servicii 
 Sporul anual al conectării la rețele de 

comunicații (%) 
Furnizorii de servicii 

Servicii publice Numărul total de cetățeni deserviți (anual) Primaria Vânători 
 Numărul de reclamații Primaria Vânători 
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Locuințe Număr de persoane fără locuință Primaria Vânători 
 Persoane fara locuință (% din totalul populației 

rezidente în comună) 
Primaria Vânători 

 Persoane fără locuință (% din totalul populației 
rezidente în comună) 

Primaria Vânători 

Domenii Indicator Instituții responsabile 
– surse de date 

 Prețul mediu al unei locuințe, raportat la venitul 
mediu anual pe gospodarie 

Primaria Vânători 

 Locuințe fără acces la infrastructura de bază 
(energie, apa, canalizare) (%) 

Primaria Vânători 

 Suprafața de locuit pe locuitor (m2) 
 

Primaria Vânători 

 Rezidenți care achiziționează și dețin locuințe în 
proprietate 

Primaria Vânători 

 Populație care locuiește în locuințe sociale (%) Primaria Vânători 
 Populație care locuiește în locuințe închiriate 

(%) 
Primaria Vânători 

 Număr de locuințe convenționale Primaria Vânători 
 Locuire în case (%) Primaria Vânători 
 Locuire în apartamente (%) Primaria Vânători 
 Locuire în alte tipuri de locuințe (%) Primaria Vânători 
 Numărul de locuințe nou construite anual 

(locuințe sociale sau particulare) 
Primaria Vânători 

 Locuințe conectate la rețeaua de distribuție a 
apei potabile (%) 

Primaria Vânători 

 Locuințe conectate la rețeaua de canalizare (%) Primaria Vânători 
 Locuințe conenctate la rețeaua de energie 

electrică (%) 
Electrica 

Mediu Numărul de zile în care concentrația de SO2 
depășește valoarea maximă admisibilă 

(125μg/m3) (media pe24h) 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea 

Aer Numărul de zile în care concentrația de NO2 
depășește valoarea maximă admisibilă (200mg 

/ m3) (media pe 24h) 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea 

 Numărul de zile în care concentrația de O3 
depășește valoarea maximă admisibilă (125μg / 

m3) (media pe 8h) 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea 

 Emisiile de CO2 / locuitor Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea 

Zgomot Populație expusă nivelului de zgomot superior 
valorii de 65 db (media pe 24h) 

 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea 

Domenii Indicator Instituții responsabile 
– surse de date 

Apa Numărul de determinări privind parametrii 
chimici ai apei potabile efectuate în decursul 
unui an care depășesc valorile prescrise în 

standardele internaționale (OMS) 

Directia de Sănătate 
Publică Vrancea 

 Numărul de determinări privind parametrii 
biologici ai apei potabile efectuate în decursul 

Direcția de Sănătate 
Publică Vrancea 
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unui an care depășesc valorile prescrise în 
standardele internaționale (OMS și Directiva 

80/778/EEC) 
 Consumul anual de apă pe locuitor (m3 ) 

 
S.C.Compania de Apă 

Vrancea 
Clima Numarul de zile cu precipitații (media pe an) Centrul meteorologic 

Bacău 
 Zile cu soare (media pe an) Centrul meteorologic 

Vrancea 
Managementul 

deșeurilor 
Cantitatea de deșeuri solide (menajere și 

industriale) colectată anual (tone / locuitor) 
Agenția pentru Protecția 

Mediului Vrancea 
 Deșeuri solide (menajere și industriale) 

procesate la gropile de gunoi, incineratoare și 
uniățti de reciclare (%) 

 

Agenția pentru Protecția 
Mediului 

Vrancea;Serviciul de 
Salubritate 

 Volumul materialelor reciclate Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea 

;Serviciul de Salubritate 
 Cantitatea de deșeuri solide colectate anual Agenția pentru Protecția 

Mediului Vrancea; 
Serviciul de Salubritate 

 Procentul deșeurilor reciclate în unități 
specializate 

Serviciul de Salubritate 

 Numărul de arbori plantați anual Primaria  Vânători 
Utilizarea terenurilor Creșterea suprafeței spațiilor verzi, anual Primaria  Vânători 

 Numărul de terenuri de sport în fiecare cartier Primaria  Vânători 
 Spații verzi cu acces public (m2/locuitor) Primaria  Vânători 
 Distribuția utilizării terenurilor (%) și terenuri 

neutilizate (%) în intravilan 
Primaria  Vânători 

 Suprafața urbană destinată activităților specifice 
de amenajare a teritoriului și conservare (%) 

 

Primaria  Vânători 
 

 Densitatea populației (locuitori / km2) Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

Domenii Indicator Instituții responsabile 
– surse de date 

Transportul local Distribuția utilizării mijloacelor de transport, 
autobuz, 

autoturism, bicicletă (%) 

Primaria  Vânători 
 

 Caracteristici ale transportului (scop, distanță și 
mijloc de transport) 

Primaria  Vânători 
 

 Numărul de automobile înregistrate local /1000 
locuitori 

Primaria  Vânători 
 

 Numărul de accidente rutiere cu consecințe 
grave (decese, răniri grave)/1000 locuitori 

 

Inspectorat Județean de 
Poliție-Secția rutieră 

 Nr. mediu de pasageri în vehicule motorizate Inspectorat Judetean de 
Poliție-Secția rutieră 

Energia Consumul total pe categorii de surse de energie 
(cărbune, gaz, electrica, petrol) 

Direcția județeană de 
Statistică Vrancea 

 Consumul anual de energie electrică pe locuitor Direcția județeană de 
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(kw / locuitor) Statistică Vrancea 
ECONOMIC   

 Distribuția forței de muncă (femei / barbați) pe 
sectoare 

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă 
 PIB/locuitor la nivel local Adm. Financiară 
 Numărul de companii cu sediul în municipiu Oficiul Registrului 

Comertului 
 Numărul de firme înregistrate anual Oficiul Registrului 

Comertului 
 Spații comerciale și birouri neocupate Primaria  Vânători 
 Numărul de turiști/an înregistrați în unitățile de 

cazare 
Direcția Județeană de 

Statistică 
 Cifra de afaceri a companiilor private (Euro) Oficiul Registrului 

Comertului 
 Numărul de firme pe domenii de activitate 

(producție – comerț – servicii) 
Oficiul Registrului 

Comertului 
 Aportul la PIB al firmelor funcție de domeniul de 

activitate (industrie – agricultură – turism) 
Oficiul Registrului 

Comertului 
 Volumul investițiilor anuale (Euro) Oficiul Registrului 

Comertului 
 Volumul investițiilor străine (Euro) Oficiul Registrului 

Comerţului 
SOCIAL 

 
  

Domenii Indicator Instituții responsabile 
– surse de date 

Populația Populația totală distribuită pe sexe și grupe de 
vârstă 

Direcțiană 

 Populație cu vârsta sub 16 ani (%) și populație 
cu vârsta peste vârsta medie de pensionare (%) 

Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Numărul de persoane care părăsesc orasul Direcția Județeana de 
Statistică Vrancea 

 Numărul de persoane care intră în oras Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Populația de origine română (% din total) Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Alte naționalitțăi (% din total) Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

Gospodarii Total gospodarii Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Mărimea medie a gospodăriilor Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Gospodării cu o persoană (%) Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Gospodării cu familie (%) Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Gospodării deținute de pensionari Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

Forța de muncă Populația activă (femei, bărbați, total) 
 

Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 
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de Muncă Vrancea 
 Personal angajat (femei, bărbați, total) Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Vrancea 

 Rata activității (femei/bărbați/total) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Vrancea 
 Numărul total de șomeri Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Vrancea 

 Rata șomajului (pe sexe) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Vrancea 
 Șomeri bărbați/femei (%) Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Vrancea 

 Șomeri pe o perioadă mai mare de 1 an (%) Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Vrancea 
 Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%) Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Vrancea 

 Numărul de locuri de muncă nou create Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Vrancea 
Veniturile populației Venitul mediu pe gospodărie Direcția Județeană de 

Statistică Vrancea 
 Distribuția veniturilor (femei/bărbați) Direcția Județeană de 

Statistică Vrancea 
Domenii Indicator Instituții responsabile 

– surse de date 
 Număr de familii cu venit peste valoarea medie 

a veniturilor corespunzătoare unui trai decent 
Direcția Județeană de 

Statistică Vrancea 
 Număr de familii cu venit sub valoarea medie a 

veniturilor corespunzătoare unui trai decent 
 

Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

 Gospodării fără autoturism proprietate 
personală 

Direcția Județeană de 
Statistică Vrancea 

Sănătate   
 Număr de medici la 1000 locuitori Direțtia de Sănătate 

Publică Vrancea 
 Frecvența și specificul bolilor Direcția de Sănătate 

Publică Vrancea 
 Numărul total de persoane în evidență Direcția de Sănătate 

Publică Vrancea 
 Speranța de viță la naștere (femei/bărbați) Direcția de Sănătate 

Publică Vrancea 
 Rata mortaliății infantile Direcția de Sănătate 

Publică Vrancea 
 Rata mortalității datorate afecțiunilor 

cardiovasculare și respiratorii, pentru persoane 
Direcția de Sănătate 

Publică Vrancea 
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sub 65 de ani 
Securitatea și pacea 

socială 
Numărul total de infracțiuni înregistrate/1000 

locuitori pe an 
Inspectorat Județean de 

Poliție Vrancea 
 Numărul de crime înregistrate /1000 locuitori pe 

an 
Inspectorat Județean de 

Poliție Vrancea 
 Infracțiuni comerciale înregistrate /1000 

locuitori pe an 
Inspectorat Județean de 

Poliție Vrancea 
 Furturi de/din automobile înregistrate /1000 

locuitori pe 
an 

Inspectorat Județean de 
Poliție Vrancea 

 Numărul de polițiști comunitari Inspectorat Județean de 
Poliție Vrancea 

Educație Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal 
care au 

trecut examenul de bacalaureat (%) 
 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal 
care nu au 

trecut examenul de bacalaureat (%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal 
care 

urmează cursurile de învățământ superior (%) 
 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ primar 
(%) 

 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ 
secundar (%) 

 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

Domenii Indicator Instituții responsabile 
– surse de date 

 Absolveți (bărbați/femei) de învățământ liceal 
(%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 Absolvenți (bărbați/femei) ai cursurilor de 
învățământ 

superior (%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 Absolvenți (bărbați/femei) al cursurilor de 
învățământ postuniversitar (%) 

Inspectorat Școlar 
Județean Vrancea 

 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ   LOCALĂ  

 Număr de angajați în sectorul public 
 

Primaria  Vânători 

 Cheltuială publică anuală (Euro) Primaria  Vânători 
 Datoria publică (%) Primaria  Vânători 
 Gradul de încasare a obligațiilor (taxe, impozite, 

etc.) (%) 
Primaria Vânători 

 Managementul financiar al patrimoniului 
(bilanțul consolidat de venituri și cheltuieli al 

Primariei) 

Primaria  Vânători 

 Numărul de angajați în Primarie Primaria  Vânători 
 Numărul de persoane din Primarie instruite / an Primaria  Vânători 
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 Bugetul local reflectă evoluţia activităţii economico – sociale a comunei 
încercând să realizeze un echilibru între nevoile comunităţii şi posibilităţile de 
satisfacere a acestora, funcţie de sursele existente la nivel local şi a celor atrase (in 
special din programele Uniunii Europene). 

Veniturile realizate şi cheltuielile de funcţionare a autorităţii locale, precum şi 
cele pentru asigurarea serviciilor prestate pentru comunitate, inclusiv programele 
pentru dezvoltare au urmatoarea structură: 
- încasări din impozite şi taxe 

- prelevări de la bugetul de stat 

- venituri cu destinaţie specială 

- venituri din auto-finanţare (administratea patrimoniului) 
 
             Un exemplu de bilanţ previzionat pe un număr de  ani poate fi următorul: 

 
Venituri 
(Euro) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venituri proprii         
Venituri curente         

Venituri din capital         
Venituri cu destinație specială         

Venituri din auto-finanțare         
Prelevări din bugetul de stat         

Subvenții         
Încasari din rambursarea 
împrumuturilor acordate 

        

Împrumuturi         
Fonduri nerambursabile         

TOTAL VENITURI 
 

        

Servicii publice generale 
 

        

Cheltuieli social-culturale TOTAL         
Învățământ         
Sănătate 

 
        

Cultura, religie, activități sportive și 
de tineret 

        

Asistenta socială, alocații, pensii și 
indemnizații 

 

        

Sercvicii și dezvoltare publică, 
locuințe, mediu și ape 

 

        

Acțiuni economice 
 

        

 Proiecția financiară *) Primaria  Vânători 
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Agricultura si silvicultura 
 

        

Transporturi și telecomunicații 
 

        

Alte acțiuni economice 
 

        

Alte acțiuni 
 

        

Imprumuturi acordate 
 

        

Parți de dobânzi și alte cheltuieli 
 

        

Rambursări de imprumuturi 
 

        

Fonduri de rezervă 
 

        

Cheltuieli cu destinație specială 
 
 

        

TOTAL CHELTUIELI 
 

        

BALANTA (total venituri – total 
cheltuieli) 

 

        

În fazele de implementare, monitorizare şi evaluare sunt foarte importante 
comunicarea şi transparenţa, astfel încât APL trebuie să-şi dezvolte o strategie de 
comunicare a fazelor şi realizărilor inregistrate în implementarea strategiei. 
           Pentru o bună comunicare cu comunitatea locală, APL trebuie sa folosească  
în special  întâlnirile publice. 
           Întâlnirile publice între APL şi comunitatea locală trebuie să capete un 
caracter de regularitate (ex. semestrial) având în vedere impactul major pe care 
aceste întâlniri le au asupra informării corecte a cetăţeanului şi implicit a comunităţii 
locale. 
 
               Identificarea riscurilor 
 O categorie semnificativă de riscuri pe care o autoritate publica locală, 
îndreptăţită de lege să gestioneze şi să armonizeze toate pârghiile de dezvoltare ale 
unei comunităţi, este cel legat de cadru legislativ actual. 
Astfel, în cadrul acestei categorii de riscuri putem identifica cateva aspecte 
definitorii care pot afecta dezvoltarea strategică. 
 Un factor care afecteaza negativ activitatea primariei constă în lacunele 
legislatiei pentru reglementarea achiziţiilor publice, care crează numeroase dificultăţi 
autorităţii contractante, ceea ce determină riscuri de întârzieri în realizarea 
proiectelor, pierderi financiare sau chiar pierderi definitive de finanţări. Mai exista şi 
riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de către operatorii economici, datorită 
contextului economic şi fiscal care le afectează grav capacitatea tehnică şi financiară, 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

175 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

şi care, implicit, inhibă dezvoltarea activităţilor economice şi ameninţă îndeplinirea 
în bune condiţii a contractelor finanţate din fonduri publice. 
 O a doua mare categorie de riscuri este cea legată de aspectul 
imposibilităţii atragerii finanţărilor destinate unei autorităţi publice locale, ceea ce 
presupune o limitare atât sub aspectul cantităţii, cât şi sub aspectul surselor existente. 
Aceste riscuri afectează probabilitatea îndeplinirii măsurilor de dezvoltare locală, 
care în principal constau în activităţi de investiţii în obiective majore. 
 Cea de a treia categorie de riscuri derivă din situaţia existenţa la nivel 
local, respectiv  de capacitatea adminitrativă redusă, nivelul de pregătire a resurselor 
umane ,  gradul de dotare cu echipamente şi tehnici moderne şi instrumentele la  
îndemână aparatului propriu, ceea ce determină riscul unei implementări deficitare a  
startegiei de dezvoltare. 
 Considerăm identificate următoarele riscuri concrete la nivelul comunităţii, 
riscuri care fac obiectul unui plan de management în măsura în care măsurile 
identificate se pot rezolva la nivelul şi cu instrumentele specifice administraţiei 
publice locale: 

 I.Riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de catre operatorii economici 
 II.Riscul pierderii finanţărilor datorită slăbiciunilor legislaţiei achiziţiilor 
publice 

 III.Riscul nerealizarii investiţiilor proprii datorit neîncasării veniturilor la 
bugetul local 

 IV.Riscul neaccesării fondurilor europene 
 V.Riscul neaccesării fondurilor din mediul privat 

 
               Evaluarea riscurilor 
 Evaluarea riscurilor sau cuantificarea riscurilor reprezintă o metodă de 
apreciere a “pierderilor” care vor aparea la nivelul administraţiei publice locale, ca 
urmare a nerealizării sau realizării parţiale a obiectivelor propuse prin strategia de 
dezvoltare locală .“Pierderile “ pot fi financiare, in sensul neatragerii unor fonduri 
nerambursabile sau investiţii private, scăderea gradului de satisfacţie sau de 
încredere a cetăţenilor în administraţia publică locală , realizarea cu întârziere a unor 
investiţii publice locale prioritare pentru comunitate. 
In funcţie de probabilitatea de producere  şi impact, riscurile se împart în patru 
categorii : 

 riscuri cu probabilitate şi impact reduse 
 riscuri cu probabilitate redusă şi impact mare (riscuri catastrofice) 
 riscuri cu probabilitate ridicată şi impact mic 
 riscuri cu probabilitate şi impact mare. 

 
I.Riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de către operatorii economici 
 Acesta este un risc semnificativ care apare din ce in ce mai prezent, in 
situatiile in  care  procesul de evaluare si selectie a ofertelor , care este anterior 
atribuirii contractelor de lucrări, furnizare sau servicii, nu a cuprins o analiză 
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riguroasa a capacităţilor tehnice şi financiare ale operatorilor economici participanţi           
la procedurile de achiziţie publică , inclusiv a capacităţii acestora de a susţine 
golurile de finanţare datorate sistemului de rambursare cu întârziere a cheltuielilor, 
aplicabil proiectelor cu finanţare europeană. 

Probabilitate            Impact 
           Medie-2          Maxim-3 

 
II.Riscul pierderii finanţărilor datorită slăbiciunilor legislaţiei achiziţiilor publice 
 
           Problemele  legate de imperfecţiunile legislaţiei achiziţiilor apar foarte des, în 
special în perioada implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri 
europene post aderare.Concurenţa acerbă dintre operatorii economici duce la 
utilizarea în exces a dreptului de a contesta documentaţia de atribuire sau decizia 
autorităţii contractante , întârziind realizarea activităţilor sau determinînd chiar 
nerealizarea acestora. 

Probabilitate           Impact 
           Medie-2          Mediu-2 

 
III.Riscul nerealizării investiţiilor proprii datorită neîncasării veniturilor la bugetul 
local 
           Resursele proprii din ce în ce mai scăzute reprezintă o realitate certă, dar în 
condiţiile actuale, ponderea acestora faţă de resursele atrase ar trebui să fie 
comparabilă. 
Acest grad de comparabilitate se referă la următoarele : 

- urmare a descentralizarii administrative, o serie de cheltuieli trebuie asigurate 
din bugetul propriu al primăriei 

- anumite investiţii sunt prioritare şi nu sunt finanţate din fonduri 
nerambursabile 

- în cazul investiţiilor din fonduri nerambursabile, rambursarea cheltuielilor 
poate dura câteva luni de zile 

Probabilitate         Impact 
           Medie-2        Minim -1 

 
IV.Riscul neaccesării fondurilor europene 
Probabilitatea de a nu accesa fonduri europene este medie , motivat de faptul că 
concurenţa autorităţilor publice locale din mediu rural este foarte mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria Comunei Vânători                                                                       Consiliul Local  Vânători 

177 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VÂNĂTORI  2014 – 2020 

 

 
 

CAPITOLUL IX.   
CAPACITATEA DE FINANŢARE 

 
          Capacitatea de cofinanţare 
 

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a 
comunei  Vânători pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul local, din 
fonduri nerambursabile guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din 
fonduri rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă 
posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care s- au dovedit a fi 
soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre 
statele europene dezvoltate. 

Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale 
prezintă avantaje şi dezavantaje. În primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul 
local este cea mai puţin recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă 
sunt extrem de limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este relativă (spre 
exemplu, într-un anumit trimestru se poate ca încasările la bugetul local să fie foarte 
mici). 
 
         Creditarea 

Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de 
obţinere a finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt 
mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a 
datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza 
financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a 
posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece administraţia publică 
devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite dar şi pentru atragerea de 
fonduri nerambursabile. 
 
          Parteneriatele de tip public-privat 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi 
promovată pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. La 
momentul redactării Strategiei, cadrul legislativ în vigoare nu facilitează dezvoltarea 
acestui gen de prateneriate. În comuna Vânători există posibilitatea dezvoltării 
parteneriatelor de tip public- privat în diverse domenii. 
 
         Finanţare nerambursabilă din fonduri europene 

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi 
temporale) aferente documentanţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor 
tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi 
finanţarea în totalitate a cheltuieluilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce 
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pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul 
programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele 
avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene 
este că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este relativ 
redus (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar 
foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare. 

Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai 
recomandată modalitate de susţinere financiară a proiectelor cuprinse de Strategie. 
De aceea, majoritatea acţiunilor prevazute in strategia de dezvoltare se bazează pe 
programe cu finanţare europeană. 
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CAPITOLUL X.   
PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI CRIZEI 

 
Criza financiară globală a afectat considerabil statele membre ale Uniunii 

Europene, caracterizându-se prin reducerea posibilităţilor de creditare, scăderea 
preţurilor locuinţelor, declinul pieţelor bursiere şi diminuarea încrederii 
consumatorilor, a consumului şi a investiţiilor. Având în vedere amploarea crizei, 
toate statele membre trebuie să ia măsuri pentru a contracara criza. 

Coordonate corespunzător, eforturile naţionale pot viza în paralel obiective 
diferite. Acestea pot atenua pe termen scurt efectele recesiunii, dar pot, de asemenea, 
promova, simultan, reformele structurale necesare pentru a ajuta UE să iasă mai 
puternică din criză, fără să submineze pe termen mai lung viabilitatea fiscală. În 
acest sens a fost elaborat Planul European de Redresare Economică, care pune un 
accent special pe inovare şi pe ecologizarea investiţiilor UE. 
Obiectivele strategice ale Planului European de Redresare Economică sunt: 

 stimularea rapidă a cererii şi consolidarea încrederii consumatorilor; 
 diminuarea costurilor umane ale încetinirii creşterii economice şi ale 
impactului acesteia asupra persoanelor celor mai vulnerabile. Se pot 
întreprinde acţiuni pentru a împiedica pierderea locurilor de muncă iar apoi 
pentru a ajuta oamenii să revină rapid pe piaţa muncii, în loc să se confrunte 
cu şomajul pe termen lung; 

 sprijinul acordat Europei pentru a valorifica creşterea, atunci când se va 
produce, astfel încât economia europeană să fie în consonanţă cu cererile 
competitivităţii şi necesităţile viitorului, astfel cum au fost conturate în 
Strategia de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă. Aceasta înseamnă 
continuarea reformelor structurale necesare, sprijinirea inovării şi construirea 
unei economii a cunoaşterii; 

 accelerarea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, fapt care va 
face ca Europa să fie bine plasată pentru a-şi aplica strategia de limitare a 
schimbărilor climatice şi de promovare a securităţii energiei: o strategie care 
va încuraja noile tehnologii, va crea noi locuri de muncă ecologice şi va 
deschide noi posibilităţi pe pieţele mondiale în creştere rapidă, va ţine sub 
control factura de energie a cetăţenilor şi întreprinderilor şi va reduce 
dependenţa Europei de energia de peste hotare. 

Pentru a obţine avantaje maxime şi pentru a atinge obiectivele planului de 
redresare, şi anume protejarea oamenilor şi evitarea distragerii atenţiei ca urmare a 
crizei de la interesele pe termen lung ale UE şi de la necesitatea d e a investi în 
viitorul acesteia ar trebui să existe o legătură strânsă între stimulul fiscal şi acţiunile 
din cele patru domenii prioritare ale Strategiei de la Lisabona (oameni, afaceri, 
infrastructură şi energie, cercetare şi inovare). 
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Acţiunile propuse în cadrul Planului European de Redresare Economică sunt: 
 Lansarea unei importante iniţiative europene de sprijinire a ocupării forţei de 
muncă; 

 Crearea cererii de muncă; 
 Creşterea accesului întreprinderilor la finanţare; 
 Reducerea sarcinii administrative şi promovarea antreprenoriatului; 
 Accelerarea investiţiilor în vederea modernizării infrastructurii Europei; 
 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor ; 
 Promovarea adoptării rapide a „ produselor ecologice”; 
 Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, inovare şi educaţie; 
 Internet de mare viteză pentru toţi . 

La nivel local, criza economică mondială a fost şi încă mai este resimţită de 
întreaga comunitate din Comuna Vânători, fie că este vorba de autorităţile publice 
locale, oamenii de afaceri sau simpli cetăţeni. Un prim efect este diminuarea destul 
de considerabilă a nivelului taxelor colectate, fapt ce pune în pericol posibilitatea 
plăţii la timp a creditelor angajate de către administraţi a publică locală. Mediul 
economic al Comunei Vânători trebuie să devină unul competitiv atât pe plan local 
cât şi regional, oferind şanse şi oportunităţi reale antreprenorilor locali dar şi externi. 
Dezvoltarea economică trebuie să susţină creşterea nivelului de trai a întregii 
populaţii prin numărul locurilor de muncă şi nivelul de remunerare al acestora. 

Pentru depăşirea crizei economice, Primăria trebuie să urmărească atingerea 
următoarelor obiective specifice: 

 Crearea premiselor necesare activităţilor de atragere de resurse externe în 
scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală; 

 Stimularea investiţiilor locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin 
promovarea oportunităţilor locale şi prin încurajarea parteneriatelor de tip 
public-privat; 

 Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de planificare şi control, eficientizarea serviciilor furnizate 
publicului, îmbunătăţirea managementului financiar şi optimizarea metodelor 
de lucru intra-instituţionale; 

 Sporirea veniturilor bugetare locale prin eficientizarea mecanismelor de 
încasare, reducerea cheltuielilor; 

 Îmbunătăţirea sistemului de servicii publice locale prin eficientizarea 
activităţilor şi cadrului de funcţionare a furnizorilor publici; 

 
Astfel, pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra comunităţii locale, 

administraţia publică locală trebuie să aibă în vedere următoarele priorităţi : 
 Dezvoltarea capacităţii administrative. 

 Eficientizarea serviciilor publice; 

 Sprijinirea dezvoltării economice; 
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 Sporirea veniturilor bugetare; 
Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la îmbunătăţirea aspectelor ce ţin 

de profesionalizarea resurselor umane şi de eficientizarea proceselor de lucru ale 
Primăriei Comunei  Vânători astfel încât să se atingă un stadiu care să favorizeze 
dezvoltarea de proiecte locale, furnizarea de servicii publice calitative, îmbunătăţirea 
mecanismelor de coordonare şi colaborare cu alte instituţii publice. Eficientizarea 
serviciilor publice este o prioritate foarte clar definită chiar de titlul acesteia, 
referindu-se strict la sfera serviciilor publice locale din Comuna Vânători. 

Aspectele abordate pe termen scurt şi mediu se referă la îmbunătăţiri de proces, 
întărirea managementului, optimizarea activităţilor etc. 
Prioritatea „Economie” urmăreşte punerea în practică unor măsuri şi proiecte care să 
susţină mediul economic local şi care să ofere posibilitatea implementării viitoarelor 
proiecte de dezvoltare economică locală. În cadrul planului de acţiuni acestea sunt 
detaliat prezentate. 

Astfel, modalităţile prin care autorităţile publice locale pot contribui la 
depăşirea perioadei de recesiune sunt identificarea şi atragerea de resurse 
suplimentare, din surse proprii sau parteneriate cu mediul privat şi organizaţii 
internaţionale. În acest sens trebuie să fie evaluate şi promovate oportunităţile pe 
care le oferă Comuna Vânători. 

De asemenea, trebuie promovate parteneriatele de tip public-privat. 
Autorităţile publice locale trebuie să creeze premisele necesare activităţilor de 
atragere de resurse externe în scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală. 
Totodata, trebuie stimulate investiţiile locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local 
prin promovarea oportunităţilor pe care le oferă Comuna Vânători. Autorităţile locale 
trebuie să îmbunătăţească capacitatea de planificare şi control, să îmbunătăţească 
managementul financiar şi să optimizeze metodele de lucru intra-instituţionale. 

De asemenea, sporirea veniturilor bugetare locale se poate realiza prin 
eficientizarea mecanismelor de încasare, reducerea cheltuielilor şi identificarea unor 
noi surse de venituri. Trebuie avut în vedere faptul că limitarea efectelor crizei 
economice se poate realiza şi prin creşterea semnificativă a gradului de absorbţie a 
fondurilor de la Uniunea Europeană. 

Colectarea la bugetul local a unor venituri importante trebuie să se realizeze 
fără a afecta foarte mult contribuabilii, dar însă să consolideze capacitatea de 
finanţare a activităţilor şi proiectelor administraţiei publice. 
Pe de altă parte, această prioritate presupune o mai bună gestionare a resurselor şi a 
mecanismelor proprii care să conducă la o eficientizare a costurilor şi a veniturilor 
bugetare. 

Aşa cum se poate vedea cele 4 priorităţi ale planului de reducere a impactului 
crizei economice se suprapun într-o foarte mare măsură pe planul de acţiune al 
Strategiei, acesta din urmă fiind conceput de la bun început prin raportarea la o 
situaţie reală, prezentă. 

Ca atare, diminuarea efectelor crizei economice reprezintă unul dintre 
obiectivele subsidiare ale prezentei strategii, atât datorită actualităţii temei cât mai 
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ales datorită rolului pe care dezvoltarea economică îl are atât asupra depăşirii 
prezentei crize cât mai ales asupra dezvoltării sociale şi economice viitoare a 
comunităţii din Vânători. 

Dată fiind interconexiunea dintre obiectivele specifice şi priorităţile sau 
domeniile majore de intervenţie, se răspunde simultan mai multor măsuri care vor 
conduce atât la diminuarea efectelor crizei economice cât şi la dezvoltarea socială şi 
economică a Comunei Vânători. 
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CAPITOLUL XI. 
CONCLUZII ŞI PREVEDERI FINALE 

 
Strategia de dezvoltare a Comunei Vânători se constituie ca un document 

legal de lucru al Consiliului Local.Documentul are un caracter prospectiv şi 
angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a 
oraşului pentru a le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 

Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul 
economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul 
constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici. 

Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un 
limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor Comunei Vânători, a 
obiectivelor prioritare şi direcţiilor de dezvoltare, programelor şi proiectelor 
prioritare pentru realizarea dezideratelor respective. 

În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi adoptare 
o politică transparentă de administrare publică în spirit european. 

Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi 
realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele 
imediate, altele în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi 
amendate, completate cu altele sau chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii 
viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar reprezintă un punct de reper ce 
permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate. 

Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de necesităţi, 
de sursele de finanţare disponibile şi detalii tehnico- economice de execuţie a 
proiectelor. 

De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea proiectelor 
îl are în vederea atingerii obiectivului strategic general privind dezvoltarea durabilă a 
comunei prin utilizarea eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării 
prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi. 

Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului Local şi obligaţia 
instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza - cu respectarea legilor în 
vigoare – toate procedurile, deciziile, acţiunile, activităţile, operaţiile pentru 
realizarea programelor şi proiectelor prevăzute în strategie. 

Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de 
domeniul public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


