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Prefaţă 

 

 

        Strategia de dezvoltare locală a Comunei Grebănu  pentru perioada 2014-2020 a fost 

elaborată ca urmare a iniţiativei Primăriei Comunei Grebănu ṣi a Consiliului Local Grebănu. 

Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condiţiile locale socio-economice, de 

infrastructură ṣi de mediu cu scopul de a evidenţia oportunităţile pe care le avem ca cetăţeni ai 

României, stat membru în Uniunea Europeană.  

                 Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate informaţii ṣi recomandări ale Consiliului 

Local, ale experţilor din Primărie, ale locuitorilor, ale agenţilor economici locali, informaţii 

obţinute atât prin consultări publice, prin aplicarea chestionarelor locuitorilor comunei, prin 

analiza rapoartelor ṣi a datelor statistice.  

                 Abordarea strategică ṣi metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile 

ṣi valorile, scopurile strategice, obiectivele ṣi acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestora. 

Direcţiile Strategice conduc la transformarea comunei Grebănu într-o importantă comună din 

punct de vedere economic, social ṣi cultural al judeţului Buzău ṣi al Regiunii Sud-Est. Prin aceasta 

se doreṣte asigurarea unui viitor prosper ṣi durabil pentru generaţia prezentă ṣi viitoare.  

                 Activităţile desfăṣurate în elaborarea Strategiei au identificat 7 direcţii prioritare de 

dezvoltare: regenerare locală ṣi infrastructură, revitalizare economică ṣi sprijin pentru sectorul 

economic, mediu, educaţie ṣi formare profesională, dezvoltare social, cultură tineret ṣi sport, 

modernizarea administraţiei publice locale. 

                Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Grebănu pentru perioada 2014-

2020 necesită o asumare publică ṣi conṣtientizarea ei. Acest lucru va duce la utilizarea eficientă 

a resurselor proprii autorităţii publice, rezultatul fiind o îmbunătăţire a vieţii locuitorilor. Pe baza 

prezentei strategii se fundamentează ṣi se justifică cererile de finanţare pentru atragerea de 

resurse financiare din diferite fonduri speciale.  
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                 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai 

importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie 

are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se orientează 

efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. 

 Strategia de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, 

posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O 

planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcţie de nevoile 

comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune.   

               Strategia de dezvoltare locală a comunei Grebănu pentru perioada 2014-

2020 a fost elaborată ca urmare a iniţiativei Primăriei Grebănu și a Consiliului Local. 

Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condiţiile locale socio-

economice, de infrastructură și de mediu cu scopul de a evidenţia oportunităţile pe 

care le avem ca cetăţeni ai României, stat membru în Uniunea Europeană. Proiectul 

are ca principal obiectiv elaborarea acestui document care să exprime aspiraţiile de 

dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze onest problemele locale, bazându-se pe 

potenţialul local de dezvoltare. Deși este realizată pentru administrația publică locală, 

Strategia va sta la baza inițiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează 

activitate pe teritoriul comunei Grebănu. 

               Abordarea strategică și metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, 

principiile și valorile, scopurile strategice, obiectivele si acţiunile necesare pentru 

îndeplinirea acestora. Direcţiile strategice conduc la transformarea comunei Grebăn 

într-o localitate dezvoltată economic, social și cultural din judeţului Buzău și din 

Regiunea de  Sud-Est. Prin aceasta se doreṣte asigurarea unui viitor prosper și durabil 

pentru generaţia prezentă și viitoare.  

                 Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate informaţii și recomandări ale 

Consiliului Local, ale experţilor din Primărie, ale locuitorilor, ale agenţilor economici 

locali, informaţii obţinute atât prin consultări publice, prin analiza rapoartelor și a 

datelor statistice, cât și prin aplicarea chestionarelor. Elaborarea Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Grebănu pentru perioada 2014-2020 necesită o asumare 

public și conștientizarea ei. Pe baza prezentei strategii se fundamentează și se justifică 

cererile de finanţare pentru atragerea de resurse financiare din diferite fonduri 

speciale.  
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CAPITOLUL 1 

 

INTRODUCERE 

 

        

 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

GREBĂNU 

pentru perioada 2014-2020 va avea o viziune 

comună cu cele 11 (unsprezece) obiective ale 

Cadrului Strategic de Dezvoltare al României şi 

cele 5 (cinci) linii directoare ale obiectivelor 

strategice majore ale Cadrului Strategic de 

Dezvoltare Teritorială 
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1.Dezvoltare durabilă –de la Europa 2020 la Strategia locală 

 

1.1.Dezvoltarea durabilă   

 

             Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării 

este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o 

abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului și justiție socială.Calitatea vieţii 

este dată de sănătate, siguranţă socială şi de stabilitate economică. Discuţii despre dezvoltarea 

durabilă au avut loc pentru prima dată la Conferinţa privind Mediul Ambiant de la Stockholm din 

1972, iar în 1983 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie în urma căreia îşi 

începe activitatea Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) condusă de Gro 

Bruntland. Momente şi evenimente care au îngrijorat în timp mapamondul au fost descoperirea 

găurii în stratul de ozon  de deasupra Antarcticii în 1985 şi catastrofa de la Cernobâl din 1986. După 

acest eveniment   distrugător în ,,Raportul Bruntland apare cea mai citată definiţie a dezvoltării 

durabile (sustainable development în traducere directă dezvoltare sustenabilă) definiţie cu care am 

început această lucrare. Lester Brown este cel care în studiile sale atrage atenţia asupra tendinţelor 

de epuizare a materiilor prime şi de hrană, a resurselor de energie, deteriorarea fizică şi poluarea 

factorilor vitali apă, aer, sol şi consumarea resurselor regenerabile în ritm mai mare decât 

capacitatea lor de a se regenera.  

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat începând cu 

1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă 

la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 

revizuită. Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de 

mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod raţional și eficient 

și să descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția mediului și 

coeziune socială. 
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Autorităţile române trebuie să stabilească viziunea strategică de dezvoltare a României pe 

termen mediu şi lung, dar cel puţin până în 2020, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, 

precum şi mijloacele necesare.  

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, prin 

următoarele elemente :  

 

1.2. Corelarea cu strategia ,,EUROPA 2020’’   

 

1.2.1.Ţintele Strategiei Europa 2020 

 

Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără: 

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%; 

 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

o emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1990; 

o 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 

o creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 

Economie: eficiența economiei printr-o bună gestionare a resurselor 
disponibile, indiferent de natura lor; creștere economică creată de un 
progres, stabilitate economică prin menţinerea nivelului de dezvoltare

Societate: nivel de trai ridicat pentru locuitori; echitate ṣi egalitate de
ṣanse pentru cetăţeni ṣi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social
și delegarea responsabilitaților prin implicare activă a cetăţenilor la
dezvoltarea propriei comunităţi, protejarea culturii/patrimoniului prin
promovarea ṣi protejarea valorilor culturale.

Ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin 
promovarea acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea 
poluării prin măsuri de ecologizare ṣi de minimalizare ale efectelor 
tehnologiei.
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 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ; 

 terţiar, de cel puţin 40%; 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane. 

Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente enumerate mai sus se 

stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și obiective de mediu.  

 

Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene au la bază: 

 

 

Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, regional şi 

judeţean. Astfel că, în vederea orientării dezvoltării la nivelurile de dezvoltare administrative s-au 

adoptat următoarele documente: 

 Planul Naţional de Dezvoltare –PND 

 Program de guvernare-PG 

 Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală-PNADR 

 Plan de dezvoltare Regională-PDR 

 Strategia de Dezvoltare a judeţului 

Creștere favorabilă incluziunii
care să creeze competențe și
locuri de muncă precum și
combaterea sărăciei.

Creștere durabilă

bazată pe competitivitate,
climă, energie și mobilitate 

Creştere inteligentă 

prin inovare, educație și societa-
tea digitală menită să accelereze
dezvoltarea reţelelor de internet.
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Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, pentru a 

maximiza impactul politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene, propune 

consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele      

11 (unsprezece) obiective tematice (OT), corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020,  

respectiv:  

 (1) Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;  

 (2) Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor;  

 (3) Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în 

cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP);  

 (4) Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 

sectoarele;  

 (5) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;  

 (6) Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;  

 (7) Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore;  

 (8) Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;  

 (9) Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;  

 (10) Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;  

 (11) Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.  

 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la aspectele 

identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate 7 (şapte) priorităţi naţionale 

de dezvoltare: 

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere;  

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, de utilitǎți 

   Modernizarea infrastructurii educaționale existente;  

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea  
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capacităţii administrative;  

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;  

 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.   

 

3 (trei) priorităţi (P) indicate de Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene: 

 

 

Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naţionale pentru politica de coeziune (fără 

FEADR şi FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada 2014-

2020, ceea ce va presupune o alocare superioară faţă de actuala perioadă. Există însă o serie de 

propuneri din partea statelor membre net contribuitoare care pot diminua nivelul alocărilor pentru 

toate statele membre.  

Alocările financiare vor fi diferite în funcţie de tipul de regiune:  

 Regiuni mai puţin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au PIB/capita sub 

75% din media UE27; 

 Regiuni în tranziţie – acele regiuni care au PIB/capita între 75 şi 90% din media UE; 

 Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita peste 90% 

din media UE. 

P1.Îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi 
oraşelor, prin îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel 
şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului 
înconjurător.

P2.Încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea capacităţii de 
cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC.

P3.Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin 
atragerea de noi persoane în procesul de ocupare şi în activităţi 
antrepre-noriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
firmelor şi investiţiile în capitalul uman.
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1.2.2.  NOUTĂŢI privind fondurile europene 

 

Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007-2013 şi 2014-2020 observăm 

că apar noutăţi în ceea ce priveşte diversele sectoare ale fondurilor europene. 

Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune  

 Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru 

lucrătorii disponibilizaţi ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest 

fond își va extinde domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor acorduri 

comerciale asupra agricultorilor. 

Noutăți în materie de cercetare și inovare 

 Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare și dezvoltare 

(Programul pentru competitivitate și inovare, Al șaptelea program-cadru și Institutul 

European de Inovare și Tehnologie) vor fi reunite într-un cadru strategic comun, 

Orizont 2020, pentru a elimina fragmentarea și pentru a evita suprapunerile. 
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 Schemele de finanţare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru toate 

schemele de finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul, 

structurile de sprijin, difuzarea rezultatelor și schemele de rambursare. În ceea ce 

privește finanţarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea 

investițiilor private precum parteneriatele public-privat. 

 

Noutăți în materie de agricultură și mediu 

 Ecologizarea a 30 % din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica 

agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de 

mediu și a celor legate de politica climatică, 30 % din plăţile directe vor fi 

condiţionate de respectarea unei serii de cele mai bune practici în materie de mediu, 

în plus faţă de obligaţiile în materie de eco-condiţionalitate existente. 

 Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi 

adaptate progresiv (ţinând seama de diferenţele care există în continuare în ceea ce 

privesc nivelurile de salarizare și costurile de producţie) pentru a se asigura o 

repartizare mai echitabilă a plăţilor directe între fermierii europeni. Până în 2020, 

statele membre cu plăţi directe mai mici de 90 % din media UE ar trebui să reducă 

diferenţa dintre nivelul actual și 90 % din media UE cu o treime. Această 

convergenţă va fi finanţată în mod proporţional de statele membre al căror nivel de 

plăţi directe se situează peste media UE.  

 Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului 

direct pentru venit de care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari, 

ţinând seama, în același timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari și 

de locurile de muncă directe pe care le generează acestea. Propunerea va permite 

reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare rurală și, prin 

urmare, menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care au 

realizat aceste economii. 

 Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va fi 

mai bine orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va 

asigura un tratament mai echitabil al agricultorilor care desfășoară aceleași activităţi. 
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Noutăți în materie de mediu și politici climatice 

 Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în toate 

instrumentele-cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, 

agricultura, afacerile maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în 

programele de asistenţă externă.  

 Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20 % a ponderii cheltuielilor legate de 

politicile climatice, prin intermediul contribuţiilor acordate de la diversele domenii 

de politică, sub rezerva unor date concludente rezultate în urma evaluărilor 

impactului. Această abordare va contribui, de asemenea, la evitarea unei creșteri a 

numărului de programe și la reducerea la minimum a sarcinii administrative. 

 Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acţiuni în domeniul 

climatic. Un subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot și 

pe proiecte demonstrative la scară mică. Vor fi utilizate proiecte integrate, de 

exemplu, pentru a promova strategii transfrontaliere de adaptare în zonele predispuse 

la inundaţii. Gestionarea viitorului program ar trebui să rămână centralizată, dar 

unele sarcini ar putea fi delegate unei agenţii executive existente. 

 

Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate 

 Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde 

diferitelor aspecte legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai coerent 

și mai bine integrat în cazuri de urgenţă, o mai bună pregătire pentru gestionarea 

dezastrelor și acţiuni inovatoare pentru reducerea riscului apariției dezastrelor.  

 În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul 

pentru migraţie și azil și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea 

o dimensiune externă pentru a asigura continuitatea finanţării, începând în UE și 

continuând în ţări terţe.  

 Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o programare 

multianuală, axată pe obţinerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de muncă 

administrativă a tuturor actorilor implicaţi.  
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 Diferitele programe existente în domeniul justiţiei vor fi reunite în cadrul unui 

program „Justiție” și a unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica 

sistemul de finanţare și pentru a spori coerenţa și consecvenţa tuturor activităţilor 

finanţate. 

 Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acţiuni cu o valoare 

adăugată clară a UE, în conformitate cu priorităţile Strategiei Europa 2020. Scopul 

principal este să se colaboreze cu statele membre pentru a proteja cetăţenii de 

ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii, a spori viabilitatea sistemului de 

servicii de sănătate și a îmbunătăţi sănătatea populaţiei, încurajând în același timp 

inovarea în domeniul sănătăţii. 

 

Noutăți în materie de finanțare abugetului UE 

 Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea 

actualei resurse proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, 

respectiv una bazată pe o parte din încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare 

(TTF), iar cealaltă pe veniturile provenite din taxa naţională pe valoarea adăugată. 

Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci contribuirea la eforturile naţionale de 

consolidare bugetară, prin reducerea contribuțiilor directe de la bugetele statelor 

membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente la 

buget și vor consolida legătura dintre politicile UE și finanţarea UE. 

 La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica 

pe teritoriile celor 27(douăzeci şi şapte) de state membre și nu va acoperi tranzacţiile 

efectuate de persoane fizice sau de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cum 

ar fi împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare contractate de IMM-uri sau 

contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacţiile de schimb valutar, nici 

majorările de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice. O astfel 

de taxă există deja în 10 (zece) state membre, dar acţiunea la nivelul UE este mai 

adecvată pentru a se evita denaturarea și pentru a reduce fragmentarea pieţei interne. 

Estimările preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile generate de această 

taxă ar atinge anual 57 (cincizeci şi şapte) miliarde EUR, în funcţie de reacţiile pieţei. 
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O parte din venituri ar putea fi folosite ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea ce 

ar duce la reducerea contribuţiilor naţionale la bugetul UE și la diminuarea presiunii 

exercitate asupra bugetelor naţionale. Noua resursă proprie bazată pe TVA va crea o 

legătură reală între nivelul naţional și nivelul UE și va stimula armonizarea 

suplimentară a sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri 

semnificative și stabile la costuri administrative și de asigurare a conformităţii 

limitate pentru administraţiile naţionale și întreprinderi.  

 

1.2.3.  Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile  

 

Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la capacitatea de 

absorbție. S-au făcut numeroase analize în această direcție, încercându-se să se măsoare capacitatea 

de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state.  

Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica Regională al Comisiei 

Europene DG Regio (2002) arată că există trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea 

de absorbție:  

 situaţia macroeconomică,  

  situaţia cofinanțării, 

  capacitatea administrativă.  

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este maturitatea întregii 

societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor şi al portofoliilor de proiecte. 

Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o absorbție de 100 %, dar 

impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu este așa cum ne-am 

propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar crea o aparență de succes și ar exercita o 

povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării cofinanțării). 

 

1.2.4. Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:  

 

 elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi prioritizarea 

proiectelor; 
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 consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces;   

 dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma unui proces de 

achiziţie publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante);  

 găsirea unei surse de finanțare;  

 completarea şi depunerea cererii de finanţare;  

 evaluarea şi selecţia;  

 îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de infrastructuri);  

 semnarea contractului de finanţare;  

 implementarea proiectului;  

 evaluare şi auditarea proiectului.  

În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată 

identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi:  

 realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori mari și 

soluții tehnice diferite);  

 elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;  

 atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;  

 elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu;  

 elaborarea bugetului;  

 elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate, dacă este 

cazul;  

 aprobarea studiului de fezabilitate;  

 elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de consultanță sau 

cu resurse proprii, dacă este cazul;  

 elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de vizitare, 

matricea cadru logic etc.);  

 completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de beneficiar; 

 depunerea proiectului.  
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1.2.5. Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt: 

  

 verificarea conformităţii administrative;  

 verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului);  

 evaluarea tehnică şi financiară;  

 evaluarea strategică (nu în toate cazurile).  

 

1.2.6. Criteriile posibile de evaluare se pot referi la:  

 

 relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii pentru care a 

fost depus spre finanţare;  

 calitatea soluţiei tehnice;  

 maturitatea proiectului;  

 durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;  

 capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul. 

 

1.3. La nivel naţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul 

fundamental prin care România va încerca să recupereze cât 

mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de 

Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii 

europene de coeziune economică şi socială şi reprezintă 

documentul de planificare strategică şi programare financiară 

multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi 

stimula dezvoltarea socio-economică a României în 

conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.  
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1.3.1. Prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND)  

 

PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. 

Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru 

investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget de 

stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru 

dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe etc), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă 

de Uniunea Europeană şi disparităţilor interne.   

Totodată, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la Fondurile 

Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să fie compatibile cu 

domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor comunitare.  

În ceea ce priveşte Strategia PND, Obiectivul Global al PND 2007-2013 este „ Reducerea 

cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale 

Uniunii Europene”. Pentru perioada 2014-2020 Planul Naţional de Dezvoltare, deṣi încă nefinalizat 

de către autorităţile responsabile de acest lucru, va trebui să respecte următoarele direcţii de 

dezvoltare: 

 Să genereze creştere economică şi să creeze locuri de muncă;  

 Să fie programate într-un mod integrat şi complementar (de exemplu investiţiile în capitalul 

fizic să fie complementate de investiţii în capitalul uman);  

 Să contribuie la atingerea ţintelor naţionale pentru strategia Europa 2020;  

 Să fructifice potenţialul economic, social şi geografic al României; 

 Să răspundă priorităţilor de dezvoltare teritorială.  

Cu toate că România şi-a depăşit deja ţinta stabilită prin PND 2007-2013, rămâne penultimul 

stat membru în ceea priveşte nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27, propunem o abordare 

similară cu cea privind perioada 2007-2013.  

Plecând de la elementele prezentate mai sus şi sub rezerva confirmării acestora de către 

etapele fireşti ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-economice, prioritizarea 

nevoilor de investiţii şi elaborarea strategiei de utilizare a instrumentelor structurale, cuantificarea 

financiară a priorităţilor de investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din instrumente structurale, 
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evaluarea impactului macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de evaluare ex-ante ş.a.), 

propunem spre dezbatere următoarele opţiuni strategice:  

 

1.3.2. Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României 2014-2020 

 

Reducerea disparităţilor de dezvoltare socială şi economică între România şi statele membre 

ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri adiţionale de 15% determinată de utilizarea  

fondurilor europene, având ca ţintă atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al PIB/locuitor de 

65% din media UE  

 

1.3.3. Obiectivele specifice  

Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de obiective 

tematice propuse de către Comisia Europeană și cu priorităţile Strategiei Europa 2020, după cum 

rmează: 

 

 

OS3.Creştere favorabilă 
incluziunii

Promovarea unei societăţi 
favorabile incluziunii prin 
creşterea ratei de ocupare cu 
T% şi reducerea populaţiei 
aflate în pragul sărăciei cu 
580.000 persoane. 

OS2.Creştere durabilă

Promovarea unei creşteri 
economice curate, prin 
proiecte investiţionale 
verzi care duc la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 20% faţă de 
nivelul din anul 1990. 

OS1.Creştere inteligentă

Creşterea competitivităţii 
economiei româneşti prin 
asigurarea unei creşteri 
adiţionale valorii adăugate 
brute în industrie şi servicii de 
minim X% şi crearea a minim 
Y de locuri de muncă nete. 
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Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor răspunde 

tuturor celor 11 (unsprezece) obiective tematice, aşa cum s-a precizat mai sus. La o analiza 

preliminară se poate observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia 

Europeană nu poate fi exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice. 

  

1.3.4. Priorităţi tematice (PT) de dezvoltare:  

 

Dincolo de obiectivele specifice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, investiţiile 

ce urmează a fi finanţate vor răspunde următoarelor priorităţi tematice (PT) de dezvoltare:  

 

PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti:  

 abordarea comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de dezvoltare în 

următoarele sectoare: industrie, IMM-uri, mediul de afaceri, astfel încât viitoarele 

priorități de investiții să se concentreze în acele zone în care România are avantaje 

competitive (Competitivitatea industrială și performanța CDI – Cercetare, 

Dezvoltare, Inovaţie; competitivitatea cluster‐elor  și rețelelor de cluster‐e, și 

specializarea smart a regiunilor, Integrarea IMM-urilor în lanțurile de valoare și 

cluster‐e, Eco‐inovare și industrii verzi (un cadru integrat pentru susținerea 

ecologizării industriilor), Industrii creative competitive;  

 Susținerea preluării KET  (Key enabling technologies) ca  și 

componentă  importantă  a strategiei de specializare inteligentă  – semiconductori, 

materiale avansate, fotonică și nanotehnologii;   

 Mediu de afaceri propice inovării pentru întreprinderi, în special IMM-uri; 

 Competitivitatea comerțului; 

 Mediu de afaceri reglementat; 

 Sporirea investiţiilor şi diversificarea lor în mediul rural, prin promovarea activităţilor 

non-agricole şi a serviciilor oferite de IMM-uri; 

 Restructurarea fermelor în special prin investiţii directe ,,în fermă”, investiţii legate 

de procesarea, marketingul şi dezvoltarea produselor agricole sau prin investiţii în 

infrastructură pentru dezvoltarea şi adaptarea agriculturii la noile tehnologii existente; 
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 Facilitarea apariţiei unei noi generaţii de fermieri prin avantaje oferite tinerilor 

întreprinzători fermieri; 

 Dezvoltarea şi implementarea unor noi modele de IMM-uri în special cu scopul de a 

promova transferul tehnologic şi internaţionalizarea; 

 Promovarea unor instrumente financiare pentru acces sporit la finanţare cu scopul de 

a încuraja cererea de eco-inovaţie; 

 Sprijin oferit pentru integrarea primară a noilor întreprinzători pe o piaţă deja 

existentă; 

 Măsuri privind Acvacultura: Simplificarea administrativă, în special pentru  evaluări, 

studii de impact și licențe; Securitatea juridică  a operatorilor în sectorul  acvaculturii, 

în ceea ce privește accesul la ape  și spațiu; stabilirea unor indicatori pentru 

sustenabilitate ecologică, economică și socială; 

 

PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază;  

 Dezvoltarea Modelului Național de Transport  și a bazelor de date necesare; 

  Elaborarea previziunilor privind fluxurile de trafic pentru toate tipurile de transport; 

 Identificarea  și prioritizarea măsurilor politicii în domeniul transportului  și 

proiectelor de investiții în transport; 

 Analiza socio‐financiară la nivel de program; 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului național de transport, 

 

PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne;  

 Asigurarea unui nivel durabil al ocupării în România, susținută de competivitate 

economică, incluziune socială și dezvoltare durabilă; 

 Țintă cheie pentru 2020 : 70%  rata ocupării pentru categoria de vârsta 20-64 ani; 

 Măsuri specifice menite să integreze pe piaţa muncii categoriile ce 

experimentează  dificultăţi în ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilităţi,  şomeri pe termen lung, rromi etc); 
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 Îmbunătăţirea aptitudinilor forţei de muncă şi a corelării acestora cu nevoile de pe 

piaţa muncii, cât  şi identificarea investiţiilor în cursuri vocaţionale de calitate în 

perioada 2014‐202, care vor fi finanţate din fonduri naţionale şi structurale; 

 Reducerea sărăciei printr‐o incluziune activă  pe piața muncii a persoanelor 

marginalizate; 

 Măsuri privind întărirea mecanismului de monitorizare  și implementare a Strategiei 

Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității 

rrome pentru perioada 2012‐2020 și coordonarea, la nivel guvernamental, a tuturor 

fondurilor disponibile din surse de finanțare diferite (buget de stat, fonduri europene, 

etc.) pentru măsuri ce promovează incluziunea socială a rromilor; 

 Facilitarea accesului la servicii de sănătate mai bune  și mai sigure, în special pentru 

grupurile vulnerabile; 

 Având în vedere că România are cea mai mare rată  a părăsirii timpurii a  școlii 

comparativ cu media UE, este necesarsă se asigure cadrul legislativ pentru a preveni și 

reduce numărul celor ce părăsesc școala (inclusiv un sistem eficient pentru 

colectarea  și analiza datelor  și informațiilor privind toate aspectele sistemului 

educațional; 

 Măsuri necesare pentru creșterea calității, eficienței  și accesibilității sistemului 

educației terțiare  și pentru creșterea ratelor de absolvire; 

 Elaborarea unei hărți a infrastructurii educaționale și de pregătire profesională. 

 

PT4. Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice. 

 Creșterea eficienței administrației publice locale  și reducerea disparităților de 

dezvoltare la nivel local; 

 Întărirea capacității administrative; 

  Întărirea procesului de luare a deciziei  și creșterea calității actelor normative; 

 Creșterea calității serviciilor publice  și îmbunătățirea accesului populației la 

serviciile publice; 

 Profesionalizarea funcţionarilor publici;  

 Standardizarea procedurilor administrative;  
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 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune; 

 Utilizarea TIC pentru modernizarea administraţiei publice;  

 Dezvoltarea teritorială; 

 Asigurarea continuităţii politicilor educaţionale, prin realizarea unui mecanism de 

consultări periodice cu partenerii sociali, în vederea creşterii transparenţei în relaţiile 

cu aceştia; 

 

PT5. Optimizarea utilizării și protecției surselor naturale și valorilor culturale 

 Sporirea eficienței energetice în industrie, transport  și consumul public  și 

rezidențial, precum  și mărirea procentului de energie regenerabilă produs în 

România;  

 Elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor voluntare ale României 

privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea intensităţii 

carbonului în economia României şi utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute de 

Protocolul de la Kyoto, pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti. 

 

1.4. La nivel regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 al 

regiunii Sud - Est va fi un instrument care să susţină includerea 

în strategiile naţionale a obiectivelor de investiţii ce vor 

contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii, să 

fundamenteze domeniile de intervenţie şi necesarul de finanţare 

din fonduri europene în perioada următoare de programare şi să 

cuprindă un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional 

şi local. 
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Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esenţială pentru 

includerea măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de 

finanţare indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe: 

 procesul se desfăşoară în contextul intenţiei regionalizării politice; 

 viziune de dezvoltare adoptată în decursul procesului anterior de planificare, care acoperă 

intervalul rămas pană în 2020; 

 accent mai mare pe politici integrate şi dezvoltarea/finanţarea unor planuri integrate. 

 

Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel:  

 Regiunea București - Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate;  

 Celelalte 7 (şapte) regiuni vor fi în continuare în categoria regiunilor mai puţin 

dezvoltate.  
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Consecinţele acestei grupări:  

 Rata de cofinanţare propusă în cele 7(şapte) regiuni mai puţin dezvoltate va fi de 

85%;  

 Rata de cofinanţare propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca urmare a 

aplicării excepţiei pentru regiunile care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita 

sub 75% din media UE-25, cum este şi cazul regiunii Bucureşti-Ilfov).  

Regiunea de Sud-Est reprezintă din punct de vedere geografic și istoric locul de confluență 

dintre Moldova, Muntenia și Dobrogea. Ea cuprinde judeţele Buzău,Vrancea, Brăila, Galați, 

Constanța, Tulcea. Are o suprafață de 35.762 km² și este a doua regiune ca întindere din România. 

Are toate formele de relief de la formațiunile muntoase (Carpații şi Subcarpații de Curbură, Munții 

Măcinului, până la Câmpia Română și Delta Dunării). Economia regiunii este alcătuită din ramuri 

cu caracter tradițional: agricultura, comerțul, turismul, serviciile, cât și industria care a înregistrat 

în ultimii ani un declin economic pronunțat determinat de restructurarea industrială).  

În acest context județul Buzău cu o suprafață de 6.103 km² și o populație de 495.325 locuitori 

(2005) are o economie dominată de industrie, urmată de agricultură şi de prestări de servicii. Aici 

se produc plase sudate pentru construcţii, electrozi de sudură, sârmă zincată, geam tras, utilaje 

tehnologice pentru chimie şi metalurgie, produse prelucrate din polietilenă, sticlărie pentru menaj, 

sticlărie de artă, exploatarea şi prelucrarea lemnului, producţia de ulei comestibil şi zahăr. Avantajul 

principal al judeţului îl constituie poziția geo-economică, judeţul fiind situat la intersecţia 

drumurilor care unesc marile provincii româneşti; acestuia i se alătură potenţialul său natural, cât şi 

posibilitatea de a găsi forţa de muncă ieftină şi bine pregătită. 

Agricultura judeţului constituie un parametru important al activităţii economice: în zona de 

câmpie se cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă furajeră şi sfeclă de zahăr, legume. Pe 

colinele însorite se întind podgorii renumite, vinurile locale fiind bine apreciate în ţară şi în 

străinătate, mărturie fiind premiile şi medaliile obţinute la concursuri internaţionale de anvergură. 

Potenţialul economic al judeţului Buzău a determinat multe firme importante din ţară şi de peste 

hotare să-şi deschidă aici reprezentanțe. În ceea ce priveşte distribuția întreprinderilor pe clase de 

mărime, în județul Buzǎu sunt predominante microîntreprinderile (0‐9 salariați), deținând o pondere 

de 85,8% din numărul total al unităților active. 
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Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 13,6%, iar cele mari (peste 250 de salariați) doar 

0,6%. Structura economică a județului Buzǎu este caracterizată de dominarea industriei, urmatǎ de 

agriculturǎ, comerț și servicii. Complexă şi diversificată, industria este reprezentată prin toate 

ramurile ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemele evidenţiate la nivelul judeţului și la nivelul comunelor: 

 Scăderea numărului de întreprinderi mari;  

 Pondere foarte mare (90%) a microîntreprinderilor în totalul societăţilor  comerciale active;  

 Utilizarea tehnologiilor învechite – uzura fizică şi morală a maşinilor şi utilajelor;  

 Branduri locale reduse;  

 Scăderea, în perioada 1989 – 2005 a  suprafeţei agricole cu aproximativ 2.907 ha - 1%;  

 Scăderea suprafeţei arabile cu 13.518 ha (5%);  

 Scăderea suprafeţei patrimoniului pomicol cu 2.784 ha (20,6%);  

 Scăderea suprafeţei de fâneţe cu 3.052 ha (9,8%);  

 Dispariţia plantaţiilor de arbuşti fructiferi;  

 Scăderea aproape în totalitate a suprafeţei de duzi;  

 Producţia de masă verde a scăzut continuu datorită neaplicării lucrărilor de întreţinere 

  Scăderea suprafeţelor cu vie altoită pe rod cu 14%;  

 Productivitate slabă a muncii agricole;  

 Precipitaţii insuficiente şi vânturi puternice care provoacă mari daune;  

 Pondere mare a exploataţiilor de subzistenţă;  

 Slaba dezvoltare a sectorului industriei alimentare;  

 Scăderea producţiilor de carne, lapte, ouă şi miere;  

 Pondere mare a comercializării produselor pe plan local;  

 Utilizare redusă a mijloacelor informatice şi internetului pentru informare, marketing  

 Diferenţe mari între circulaţia turistică în lunile de vară şi de iarnă;  

 Triplarea suprafeţelor cu vii hibride pe rod;  

 Suprafeţe mari de teren rămase necultivate;  

 Reducerea lucrărilor de combatere a eroziunii;  

 Număr redus de centre de colectare zonale;  
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1.5. La nivel local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.Viziunea, instrumentele şi procedurile de lucru 

 

 

 

 Dispariţia centrelor şi unităţilor specializate în creşterea animalelor;  

 Dispariţia culturilor de in pentru seminţe, in pentru fibră, cânepă; 

 Numărul şi calitatea sistemelor de irigaţii;  

 Probleme financiare ale staţiunilor de cercetare şi producţie în agricultură;  

 Pregătire profesională redusă a lucrătorilor în agricultură;  

 Interes scăzut al generaţiei tinere pentru activităţi agricole;  

 Slaba valorificare a produselor secundare ale pădurii;  

 Majoritatea structurilor de cazare se găsesc departe de atracţiile turistice;  

 Nu sunt unităţi de cazare de patru sau cinci stele;  

 Caracter sezonier al turismului;  

 Absenţa unor politici şi programe coerente de dezvoltare a turismului;  

 Promovare insuficientă a potenţialului turistic;  

 Număr mic de parcări şi grupuri sanitare în vecinătatea obiectivelor turistice;  

 Acces redus al persoanelor cu dizabilităţi la obiective turistice şi structuri de cazare;  

 Număr redus de centre de informare turistică;  

 Semnalizare deficitară a obiectivelor şi atracţiilor turistice;  

 Fluctuaţie mare de personal specializat în turism;  

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Grebănu 

reprezintă instrumentul de lucru al administraţiei publice locale 

și este agreat de comunitatea locală. Astfel se va orienta gândirea, 

decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele 

obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile 

datorate urgențelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni 

în anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de 

progresul economic-social al comunei vor beneficia de acest ghid 

de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se 

indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administrației publice locale.      
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Viziunea de dezvoltare a comunei Grebănu înglobează materializarea în timp a unor politici 

benefice comunitații locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste condiții, 

Grebănu trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecărui 

domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricultură, servicii publice și comerciale, resurse umane, 

asistență socială, educație, sănătate, siguranța cetățeanului etc, dar și să se integreze și să mobilizeze 

activ la nivel regional cu potențialul existent. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Grebănu prezintă caracteristicile localității, o 

analiză amplă a resurselor și oportunităților comunei, prezentând astfel cadrul în care se va realiza 

progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei 

de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare 

locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung 

spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. 

 Scopul strategiei de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent 

posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine 

obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, 

o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie, 

infrastrusctură, sănătate), şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza 

structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei).  

 Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, strategia de dezvoltare locală stabileşte 

scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate şi dezvoltate. Acest lucru e realizabil 

prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale (poziţie geografică, turism, 

infrastructură), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări viitoare 

(inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor viitoare (atragerea de noi 

investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă etc.), identificarea provocărilor 

teritoriale ce trebuie abordate. 

 Luând în calcul şi contextul european favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială şi economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin finanţarea 

zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse prin elementele 

sale noi în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și de coeziune sunt un 

real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este nevoie de proiecte 
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care acţionează şi furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse, ci care vor fi direcţionate 

către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

 Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact 

maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale.  

Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să 

deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor 

personale ale locuitorilor localității.  Strategia de dezvoltare locală a comunei Grebănu este parte 

integrată a strategiei județului Buzău, inclus în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-

Est), inclusă la rândul său în Programul Național de Dezvoltare al României. Este important ca 

aceste entități să fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei 

Grebănu depinde de alocările ce s-au făcut pentru România și bineînțeles pentru Regiunea de Sud-

Est. 

La nivel local implemenatrea principiilor dezvoltării durabile, înseamnă pentru început 

identificarea problemelor sociale, economice şi de protectie a mediului şi formularea obiectivelor 

ce trebuie atinse. Metodologic, prezenta strategie are la bază și se fundamentează pe următoarele 

instrumente și proceduri de lucru:  

- analiza de conținut;  

- analiza datelor statistice din surse organizate și realizate de consultant;  

- interviuri în profunzime cu factori decizionali și de opinie din structura domeniilor cheie   

analizate în cadrul studiului;  

- analiza SWOT;  

- interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, strategie și norme 

acționale europene, naționale, regionale, județene şi locale. 

 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea tuturor 

propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală să fie în consens 

cu aspirațiile locuitorilor comunei. Importanţa acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării 

viitoare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală,  cât și de posibilitatea 

asumării depline și conștiente a acesteia. Strategia de dezvoltare a comunei Grebănu pentru perioada 

2014 – 2020 prezintă acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile 
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necesare dezvoltării viitoare a comunei, precum și proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă 

integrarea României în Uniunea Europeană. Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul Național şi Regional de dezvoltare, Primăria Comunei Grebănu îşi va 

desfăşura activitatea în următoarele direcții:  

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază.  

2. Protecţia mediului.  

3. Intărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei.  

4. Regenerarea rurală.  

 

1.5.2.  Condiții de implementare a strategiei:  

- acordul și susținerea planului de către cetățeni;  

 -susținerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a 

serviciilor;  

- informarea permanentă a cetățenilor privind progresul implementării planului.  

Strategia are la bază informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistică, de la 

Uniunea Europeană cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi 

norme locale, județene, regionale, naţionale şi europene. A fost de asemenea implicată populaţia 

comunei şi  angajaţii din Primăria Grebănu. Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele 

(CSaTH M, 1993):  

 imagine asupra viitorului 

  creativitate 

  flexibilitate  

 activitate  

 create pentru acţiune 

  orientare spre schimbare  

 orientare spre un câştig durabil. 

 O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele 

diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine şi elemente proactive, construind 

posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs. 

Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este 
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compusă din programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea 

situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare  reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea 

unui pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai 

bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în 

concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Grebănu s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale. 

Prin intermediul Strategiei se permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali (cetăţeni, 

societăţi comerciale etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât să răspundă 

nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie.  

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie 

precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea 

de puncte de vedere, interviuri. Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa 

comunităţii şi unicitatea acestui gen de activitate în mediul comunei, a făcut dificilă realizarea 

acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort 

asumat de către autoritatea executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă. 

 

1.5.3. Procesul de elaborare a strategiei 

 

Procesul de elaborare a strategiei cuprinde mai multe etape: culegerea datelor, stabilirea 

strategiei de dezvoltare locală, selectarea proiectelor de dezvoltare locală, construcţia planurilor de 

acţiune. 

 

1.5.3.1. Culegerea datelor 

 

Într-o primă etapă s-a urmărit evaluarea şi nevoile pieţei forţei de muncă, baza economică a 

localităţii, analiza capacităţii instituţionale locale, premizele dezvoltării economice locale. Aceste 

informaţii au fost obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii primăriei şi locuitorii 

comunei Grebănu) fie din surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate 

este culegerea datelor care să permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborate 

planul de dezvoltare locală. 
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Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare geografică, 

factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, densitatea, 

evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi gaze naturale, 

vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii în 

sistem centralizat (apă, iluminat public, gaze naturale, racordarea la reţele de telefonie, acces la căile 

de transport publice sau private), sociale (învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu 

şi ecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit de asemenea şi identificarea atractivităţii localităţii 

din punct de vedere al turismului, a posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au identificat 

spaţiile verzi şi evenimentele culturale anuale sau specifice zonei. Această cercetare s-a realizat cu 

aportul important al întregii echipe locale constantându-se dificultăți, în principal, datorită lipsei de 

integrare și coordonare a informațiilor locale, precum și lipsei unui mod sistematic și computerizat 

de arhivare a datelor care să faciliteze sortarea și aranjarea multicriterială a acestora. 

Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală 

(instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, biserica, şcoala, etc). 

Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel aflăm atât gradul de implicare al 

agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al localităţii, dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul 

localităţii şi în exteriorul ei.  

Culegerea datelor s-a făcut prin observaţii pe teren, interviuri, chestionare, dezbateri publice. 

Pentru fiecare domeniu se face analiza SWOT din care vor rezulta  necesităţile şi oportunităţile  

localităţii, analiză ce reprezintă piatra de temelie pentru elaborarea strategiei viitoare a localităţii. 

 

1.5.3.2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

 

Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), punctele slabe (Weaknesses), 

oportunităţile (Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Grebănu. Au 

fost de asemenea identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv fie negativ în 

dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin aşadar direcţiile de dezvoltare locală. 

a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care a 

fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare 

locală implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea 
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câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi în 

identificarea obiectivelor operaţionale; 

b) Obiective operaţionale de dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de 

dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind 

dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai 

important considerent trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltarea locală este 

păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe 

baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

 

1.5.3.3. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

 

În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi prinse 

în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de gradul de 

implicare a agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora 

pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o 

discuţie şi o analiză constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da 

răspuns privitor la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse. Am 

intrat de asemenea în contact cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, 

companii naţionale care activează pe raza judeţului Buzău şi în comuna Grebănu cu scopul de a 

alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori şi dezvolta localitatea. Selectarea proiectelor are 

în vedere mai multe aspecte: proiectul  să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii comunității, 

urmările lui să fie suficient de consistente încât să afecteze o parte importantă a comunităţii, să 

existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru rezolvarea lui. 

Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât din punct 

de vedere al comunităţii dar şi al economiei şi al nevoilor populaţiei.  

 

1.5.3.4. Construcţia planurilor de acţiune 

Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai mult 

de partea strategică. Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de acţiune, precizează 
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toate resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect (fie că 

este vorba de resurse din bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau european sau surse financiare 

externe ale agenţilor economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii 

de dezvoltare, în această etapă sunt alese acelea care asigură comunei cele mai mari posibilităţi de 

progres şi de creştere a nivelului de trai la nivelul populaţiei.  

În vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor locale 

se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la nivelul 

programelor europene. Proiectul reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare pentru 

atingerea unor obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect 

încheiat ar putea să nu aibă nici un efect asupra dezvoltării localităţii . 

 

1.6. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (2014-2020) 

MADR a publicat pe data de 13 martie 2014 prima versiune a PNDR 2014-2020, elaborată 

în conformitate cu prevederile HG 1076/2004. Totodată, Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală - 

AM PNDR a anunţat declanşarea etapei de încadrare a Programului pentru a se decide dacă se 

supune evaluării strategice de mediu (SEA). Deṣi aceasta nu este varianta finală, este o variantă 

supusă consultării, aṣa-numita etapă de încadrare. Conform experienţei PNDR 2007-2013 , etapa 

de încadrare este un document ce va suferi modificări, dar acestea nu vor fi majore. Din acest motiv, 

având în vedere că în momentul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a comunei 

Grebănu, PNDR nu este finalizat, tabelele următoare conţin direcţiile majore de interes ale  PNDR 

2014-2020. 

 

PNDR 2014-2020 (varianta 13 martie 2014) 

Încurajarea 

transferului 

de cunoştinţe şi a 

inovării în 

agricultură, 

silvicultură şi în 

zonele rurale 

Transfer de cunoștințe 

şi acțiuni de 

informare 

Sprijin pentru acțiuni de formare profesională pe parcursul 

întregii vieți în domenii specifice (agricol, agroalimentar și 

protecţia mediului) și domenii generale  (management, 

marketing, etc). 

 

Sprijin pentru:acţiuni și campanii de informare pentru sectoarele 

agricol, alimentar, inclusiv pentru protecția mediului;acțiuni 

demonstrative în vederea consolidării cunoștințelor persoanelor 

angajate în sectoarele agricol, alimentar, inclusiv protecția 

mediului, cu privire la noi tehnologii şi inovaţii, introducerea 

rezultatelor cercetărilor, etc. 
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Servicii de consiliere  Sprijin pentru servicii de consiliere pentru: modernizarea   

exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea  

sectorială,  inovarea și orientarea spre piață, precum și 

promovarea antreprenoriatului; îndeplinirea standardelor 

naționale și comunitare; întocmirea și managementul 

implementării  planului de afaceri 

 

Cooperare Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale 

(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii 

din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării 

de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în 

vederea realizării de activități corelate de promovare în context 

local 

 

PNDR 2014-2020 (varianta 13 martie 2014) 

Creşterea viabilităţii 

exploataţiilor şi a 

competitivităţii 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile şi 

promovarea  

tehnologiilor 

agricole inovatoare 

şi a gestionării 

durabile a pădurilor 

Investiții în active 

fizice 

Investiții în exploatații agricole investiţiilor corporale şi 

necorporale pentru:înființarea,extinderea şi/sau modernizarea, 

inclusiv dotarea fermelor;construirea şi/sau modernizarea 

căilor de acces în cadrul fermei; investiții în procesarea 

produselor agricole, inclusive comercializarea, la nivel 

de fermă. 

Investiţii pentru dezvoltarea modernizarea și adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice: înființare, extindere și 

modernizare a infrastructurii agricole de acces la fermă ; 

înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în 

cadrul fondului forestier. 

Dezvoltarea 

exploatațiilor 

și a întreprinderilor 

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ca șefi de exploatație 

şi demararea unei activităţi agricole în vederea îmbunătăţirii 

managementului, a creşterii competitivităţii sectorului agricol şi 

sprijinirii procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele 

pentru protecţia mediului, igienă şi 

bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. 

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici în vederea îmbunătăţirii 

managementului exploataţiei agricole; orientării 

spre piață a exploataţiilor agricole de mici dimensiuni; 

adaptării producţiei la cerinţele pieţei. 

 

Cooperare Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor  operaționale 

(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii 

din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării 
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de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în 

vederea realizării de activități corelate de promovare în context 

local 

Transfer de 

cunoştinţe şi acţiuni 

de informare 

Sprijin pentru acțiuni de formare profesională pe parcursul 

întregii vieti în domenii specifice (agricol, agroalimentar și 

protecţia mediului) și domenii generale (management, 

marketing, etc) 

Sprijin pentru:acţiuni și campanii de informare pentru sectoarele 

agricol, alimentar, inclusiv pentru protecția mediului;acțiuni 

demonstrative în vederea  consolidării cunoștințelor persoanelor 

angajate în sectoarele agricol, alimentar, inclusiv protecția 

mediului, cu privire la noi tehnologii şi inovaţii, introducerea 

rezultatelor  cercetărilor, etc. 

Servicii de consiliere, 

servicii de gestionare 

a 

exploatației și servicii 

de înlocuire în cadrul 

exploatație 

Sprijin pentru servicii de consiliere pentru: modernizarea 

exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea 

sectorială, inovarea și orientarea spre piață, precum și   

promovareaantreprenoriatului; îndeplinirea standardelor 

naționale și comunitare; întocmirea și managementul  

implementării planului de afaceri 

 

 

PNDR 2014-2020 (varianta 13 martie 2014) 
Promovarea 

organizării 

lanţului alimentar, 

inclusiv 

procesarea şi 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor şi a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

Înfiinţarea grupurilor 

de 

producători 

Sprijin pentru facilitarea înființării grupurilor și organizațiilor 

de producători în sectoarele agricol (în cadrul subprogramului 

pomicol) 

Cooperare Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor  operaționale 

(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii 

din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării 

de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și 

în vederea realizării de activități corelate de promovare în 

context local 

Investiţii în active 

fizice 

Sprijin pentru investiţii în procesarea comercializarea si 

marketing produselor agricole înființarea, extinderea și/sau 

modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;  

investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern alcalităţii și  

respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde 

impuse de legislația europeană; investiții pentru producerea și 

utilizarea energiei din resurse regenerabile în unitatea proprie 

Servicii de consiliere Sprijin pentru servicii de consiliere pentru: modernizarea  

exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea  

sectorială, inovarea și orientarea spre piață, precum și   

promovareaantreprenoriatului; îndeplinirea standardelor 
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naționale și comunitare; întocmirea și managementul  

implementării planului de afaceri 

Managementul 

riscului 

Sprijinul acordat constă în contribuții financiare pentru fonduri 

mutuale destinate plăţii de compensații financiare fermierilor 

pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice 

nefavorabile sau de izbucnirea unei boli a animalelor sau a 

plantelor, de infestarea cu dăunători sau de  incident de mediu 

 

PNDR 2014-2020 (varianta 13 martie 2014) 
Refacerea, 

conservarea şi 

consolidarea 

ecosistemelor 

care sunt legate de 

agricultură 

şi silvicultură 

Agro-mediu – climă Plăţile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care se 

angajează, în mod voluntar, să desfășoare operațiuni constând 

în angajamente de agromediu și climatice. Sprijinul acordat în 

cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Plățile pentru 

agro-mediu şi climă se acordă anual, ca sumă fixă, pe unitatea 

de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru 

pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate  de 

fermierii care încheie angajamente voluntare. Plata se va 

face în întregime către fermier. Pachetele de agro-mediu şi 

climă sunt următoarele: 

1. pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală 

2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionale 

3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări 

4. pachetul 4 – culturi verzi 

5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

6. pachetul 6 – pajişti importantepentru fluturi(Maculinea sp.) 

7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 

Agricultură ecologică Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar de 

suprafață agricolă fermierilor care se angajează în mod voluntar 

să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii 

ecologice, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 

834/2007, și care sunt fermieri activi în înțelesul  articolului 9 

din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Sprijinul se acordă numai 

pentru angajamente care depășesc standardele obligatorii 

relevante. În acest sens, beneficiarii 

sprijinului pentru agricultură ecologică trebuie să respecte 

condițiile de bază și pot fi compensați numai pentru cerințele ce 

depășesc aceste condiții. Tipurile de culturi pentru care 

se acordă sprijin în cadrul acestei măsuri sunt următoarele: 

Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 

nutreţ), plante medicinale şi aromatice, legume, livezi ,vii 

Plăți pentru zone care 

se confruntă cu 

constrângeri 

naturale sau cu alte 

constrângeri 

specifice 

Sprijinul se acordă în sensul încurajării fermierilor să continue 

activitatea agricolă pe terenuri situate în zonele montane și   alte 

zone care se confruntă cu constrângeri natural sau alte 

constrângeri specific unde practicarea agriculturii prezintă 

uneledificultăți, având totodată un grad ridicat privind riscul de 

abandon 
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Investiţii în 

dezvoltarea 

zonelor forestiere și 

ameliorarea 

viabilității pădurilor 

Sprijin pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite 

Transfer de 

cunoştinţe şi acţiuni 

de informare 

Sprijin pentru acțiuni de formare profesională pe parcursul 

întregii vieti în domenii specifice (agricol, agroalimentar 

și protecţia mediului) și domenii generale (management, 

marketing, etc). 

Sprijin pentru:acţiuni și campanii de informare pentru sectoarele 

agricol, alimentar, inclusiv pentru protecția mediului; acțiuni 

demonstrative în vederea consolidării  cunoștințelor persoanelor 

angajateîn sectoarele agricol, alimentar, inclusiv protecția 

mediului, cu privire la noi 

tehnologii şi inovaţii, introducerea rezultatelor cercetărilor,  etc. 

Servicii consiliere Sprijin pentru servicii de consiliere pentru: modernizarea  

exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea  

sectorială, inovarea și orientarea spre piață, precum și   

promovareaantreprenoriatului; îndeplinirea standardelor 

naționale și comunitare; întocmirea și managementul  

implementării planului de afaceri 

 

PNDR 2014-2020 (varianta 13 martie 2014) 
Promovarea 

utilizării 

eficiente a 

resurselor şi 

sprijinirea 

tranziţiei către o 

economie 

cu emisii reduse de 

carbon şi 

rezistentă la 

schimbările 

climatice în 

sectoarele 

agricol, alimentar 

şi silvic 

Investiţii în active 

fizice 

Investiţii în exploataţii agricole:dotarea cu tehnologii noi și 

eficiente de reducere a poluării, înființare, extinderea şi/sau 

modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii in cadrul fermei, 

instalaţii pentru  producerea şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile în cadrul 

fermei inclusiv de eficienţă energetică 

Sprijin pentru investiţii pentru procesarea, comercializarea și 

marketingul produselor agricole: investiții pentru producerea 

si utilizarea energiei din resurse regenerabile in unitatea proprie, 

introducerea de tehnologii noi și eficiente de reducere a poluarii 

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice: înființare, extindere și  

modernizare a infrastructurii de irigații 

Agro-mediu și climă Plăţile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care se 

angajează, în mod voluntar, să desfășoare operațiuni constând 

în angajamente de agromediu și climatice. Sprijinul acordat în 

cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Plățile pentru 

agro-mediu şi climă se acordă anual, ca sumă fixă, pe unitatea 

de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru 

pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate  de 

fermierii care încheie angajamente voluntare. Plata se va 

face în întregime către fermier. Pachetele de agro-mediu şi 

climă sunt următoarele: 

1. pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală 

2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionale 
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3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări 

4. pachetul 4 – culturi verzi 

5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

6. pachetul 6 – pajişti importantepentru fluturi(Maculinea sp.) 

7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 

Agricultură ecologică Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă pe hectar 

de suprafață agricolă fermierilor care se angajează în mod 

voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice 

agriculturii ecologice, așa cum sunt definite în Regulamentul 

(CE) nr. 834/2007, și care sunt fermieri activi în înțelesul  

articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Sprijinul se 

acordă numai pentru angajamente care depășesc standardele 

obligatorii relevante. În acest sens, beneficiarii 

sprijinului pentru agricultură ecologică trebuie să respecte 

condițiile de bază și pot fi compensați numai pentru cerințele ce 

depășesc aceste condiții. Tipurile de culturi pentru care 

se acordă sprijin în cadrul acestei măsuri sunt următoarele: 

Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 

nutreţ), plante medicinale şi aromatice, legume, livezi ,vii 

Investiţii în dezv. 

zonelor forestiere și 

ameliorarea 

viabilității pădurilor 

Sprijin pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite 

Dezvoltarea 

exploatațiilor 

și a întreprinderilor 

Investiţii sprijin în vederea investițiilor pentru 

microintreprinderi și întreprinderi mici nou înființate și 

existente pentru activităţi  nonagricole în mediul rural: 

producerea de combustibil din biomasa 

Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în 

zonelerurale 

Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică: infrastructură rutieră, infrastructură de apă/apă 

uzată, și infrastructură educațională, socială și de sănătate 

Transfer de 

cunoştinţe şi acţiuni 

de informare 

Sprijin pentru acțiuni de formare profesională pe parcursul 

întregii vieti în domenii specifice (agricol, agroalimentar 

și protecţia mediului) și domenii generale (management, 

marketing, etc). 

Sprijin pentru:acţiuni și campanii de informare pentru 

sectoarele agricol, alimentar, inclusiv pentru protecția mediului; 

acțiuni demonstrative în vederea consolidării  cunoștințelor 

persoanelor angajateîn sectoarele agricol, alimentar, inclusiv 

protecția mediului, cu privire la noi 

tehnologii şi inovaţii, introducerea rezultatelor cercetărilor,  etc. 

Servicii consiliere Sprijin pentru servicii de consiliere pentru: modernizarea  

exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea  

sectorială, inovarea și orientarea spre piață, precum și   

promovareaantreprenoriatului; îndeplinirea standardelor 

naționale și comunitare; întocmirea și managementul  

implementării planului de afaceri 
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PNDR 2014-2020 (varianta 13 martie 2014) 
Promovarea 

incluziunii 

sociale, a reducerii 

sărăciei şi 

a dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

Servicii de bază și 

reînnoirea 

satelor în zonele 

rurale 

Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructuri la scară mică: infrastructură rutieră, 

infrastructură deapă/apă uzată, infrastructură educațională, 

socială și de sănătate. 

Investiţii legate de protejarea patrimoniului cultural de interes 

local 

Investiții în active 

fizice 

 Sprijin pentru investiţii pentru procesarea, comercializarea și 

marketingul produselor agricole: înființarea, extinderea și/sau 

modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții de marketing 

Dezvoltarea 

exploatațiilor 

și a întreprinderilor 

Sprijin pentru activităţi neagricole în zone rurale: se acordă 

sprijin pentru unități  nou înființate pentru activităţi non-agricole 

în mediul rural, de exemplu: investiții pentru producerea și 

comercializareapropriilor produselor nonagricole, investiții 

pentru activității meșteșugărești, investiții pentru prestarea de 

servicii și agroturism 

Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole: se 

acordă sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici 

existente pentru activităţi non-agricole în mediul rural, de 

exemplu: investiții pentru producerea și comercializarea 

produselor nonagricole proprii, investiții pentru activității 

meșteșugărești, investiții pentru prestarea de servicii, investiții 

pentru infrastructura si activitati de agrement si turism rural 

Servicii consiliere Sprijin pentru servicii de consiliere pentru: modernizarea  

exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea  

sectorială, inovarea și orientarea spre piață, precum și   

promovareaantreprenoriatului; îndeplinirea standardelor 

naționale și comunitare; întocmirea și managementul  

implementării planului de afaceri 

Cooperare Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor  operaționale 

(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, 

procese si tehnologii în sectoarele agricol,  alimentar și forestier 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 

lanțul  de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltăriide 

lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în 

vederea realizării de activități corelate de promovare în context 

local 

Leader Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare 

locală 

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală 

Sprijin pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor  de 

cooperare interteritorială  și transnațională 

Cheltuieli de funcționare și animare 
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CAPITOLUL 2 

 

ANALIZA DE POTENŢIAL 

A COMUNEI GREBĂNU 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

41 

 

2.1. Cadrul fizico-geografic 

Din punct de vedere geografic comuna Grebănu este situată în partea central nordică a 

judeţului la interferenţa dintre Subcarpaţii Buzăului şi Câmpia Râmnicului. Suprafaţa comunei este 

amplasată în proporţie de 80% în zona subcarpatică şi doar 20 % este desfăşurată pe câmpia 

Râmnicului. Distanţele până la oraşele importante ale judetului sunt de 7 km faţă de municipiul 

Râmnicu-Sărat şi de 41 Km faţă de municipiul Buzău. Este oarecum retrasă faţă de principalele căi 

de acces din judeţ, drumul judeţean DJ 203 A fiind cel care face legătura cu DN 2 Râmnicu Sărat 

şi cu comuna Murgeşti în Valea Câlnăului. Accesul la linia CFR 500 este prin Râmnicu Sărat. 

Din punct de vedere al așezării pe glob teritoriul comunei se situează la paralela de 45°22’ 

33” latitudine nordică şi meridianul  26°58’53” longitudine estică, la altitudinea de 232 m deasupra 

nivelului mării. 

Comuna se învecinează la nord cu comuna Topliceni, la sud cu comunele Ziduri şi Zărneşti, 

la est cu comunele Topliceni şi Valea Râmnicului, iar la vest cu comunele Racoviţeni şi Murgeşti. 

Distanţe fată de principalele orate ale tării: Bucureşti 153 km-aeroport, Constanţa-port,vamă 

329 km,Timişoara-vamă,aeroport 581 km. 

Unitate teritorială medie a judeţului comuna Grebănu reuneşte şase sate, inclusive satul de 

reledinţă: Grebănu, Plevna, Homeşti, Livada mare, Livada Mică şi Zăplazi. 
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2.2.Repere istorice 

 

         Prima atestare documentară este din anul 1583, dar dovezi de locuire pe aceste locuri sunt din 

epoca  fierului. La Homeşti s-au descoperit necropole din epoca fierului corespunzătoare culturilor 

Carpice (secolele II-Vd.Hr.) şi Dridu (secolele VIII-IX), monede romane republicane şi imperiale 

din aur şi monede feudale poloneze. În contextul continuităţii civilizaţiei daco- romane în zona 

Muntilor Carpaţi şi a Subcarpaţilor de Curbură pe teritoriul comunei Grebănu s-au găsit importante 

dovezi ale existenţei locuitorilor pe aceste meleaguri. Sunt trei perioade în decursul istoriei care au 

permis dezvoltarea localităţilor sub forma unor nuclee comnitare, în perioada anilor 1500,1600 şi 

1800. După 1800 apar primele documente care atestă prezenţa în zonă a boierilor din familia Şuţu, 

care vor stăpâni aceste pământuri.  

          Satul de reşedinţă Grebănu este cea mai veche localitate din componenţa  actuală a 

comunei.Este atestat documentar în anul 1583. Într-o pisanie datată 12 aprilie 1800 apare numele 

boierului Costache Şuţu a cărui fiu Grigore Şuţu va moşteni moşia şi conacul din Grebănu. În satul 

Grebănu existau două  biserici ortodoxe (una datând din 1807 și alta din 1884, ambele zidite de 

familia marelui logofăt Costache Șuțu). 

             Satul Homeşti este  menţionat într-un act de danie la 18 octombrie 1614. Aici a existat un 

schit -Trestieni-cunoscut şi sub numele de Gârbovi care a fost întemeiat de căpitanul Zăgan. În acest 

schit a locuit o vreme Platon Velicicovschi pe numele de monah Paisie Velicicovschi, care a fost 

întemeietorul curentului religios paisian. În anul 1818 a fost construită biserica ,,Sfinţii Voievozi” 

în satul Herăşti, sat ce a fost desfiinţat şi alipit localităţii Homeşti de astăzi. 

            Satul Livada Mare (Putreda cum a fost numit până în 1965) a fost reşedinţa comunei cu 

acelaşi nume în perioada 1876-1908, an când s-a alipit comunei Grebănu. La Livada Mare, în locul 

numit ,,La Canton” s-a descoperit un depozit de bronzuri care aparţine fazei finale a culturii 

Monteoru. Descoperirea a fost făcută în anul 1926 şi aparţine seriei de depozite Drajna de Jos-

Oinac. Piesele descoperite au fost recuperate în 1936 şi sunt un vârf de lance, două celturi de tip 

,,trasilvănean” o verigă, o seceră cu cârlig şi un vârf de lance. Biserica din Livada Mare datează din 

1872 şi are hramul ,,Cuvioasa Parascheva”. În centrul satului localnicii pot citi numele eroilor 

neamului din sat inscripţionate pe o cruce care datează din 1956.                    
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            Satul Plevna apare în hărţile vremii după Războiul de independenţă dintre anii 1877-1878. 

Aici s-a ridicat în 1885 biserica ce poartă  hramul ,,Cuvioasa Parascheva”. 

             La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Râmnicul de Sus a județului 

Râmnicu Sărat și era formată din cătunele Grebănu, Homești, Herăști, Fântâna Turcului și Zăplazi, 

având în total 2397 de locuitori. Biserica din Homești, zidită la 1818 de Vlad Periețeanu și a patra 

la Herăști, zidită de localnici în 1802). În comună funcționau o școală mixtă cu 104 elevi înființată 

în 1876 de Mihai Negru. Pe teritoriul actual al comunei era organizată atunci și comuna Putreda, cu 

satele Putreda Mică și Putreda Mare (astăzi, Livada Mică și Livada), cu 1022 de locuitori. În comuna 

Putreda funcționau o școală mixtă cu 64 de elevi și două biserici, dintre care una de lemn datând 

din 1794, construită de Ioan Peticanu, și una datând din 1892. Satul Plevna făcea pe atunci parte 

din comuna Zgârciți, avea 198 de locuitori și în el funcționau o biserică (zidită în 1884 de Panait 

Iordănescu și localnici) și o școală. 

 

          2.3.Organizarea administrativ teritorială de-a lungul vremii 

 

          Prin Reforma administrativă teritorială a domnitorului Alexandru Ioan  Cuza din 1864 se 

organizează oraşele şi comunele. Se menţin judeţele şi plasele (plaiurile) pentru zonele de deal şi 

de munte. Încetează funcţia de pârcălab al satului şi de scriitor. Comuna este condusă de primar şi 

de consiliu comunal ales de cetăţeni şi de primar. Apare funcţia de notar, apoi de secretar, care se 

ocupa de respectarea legii, de arhiva primăriei, de respectarea legii de către comisia de împăciuire,  

răspunderea civilă este trecută la Primărie şi alte aspecte ale activităţii de secretariat.  

               În 1925, satul Cristineşti din comuna Sgârciţi a fost trecut la comuna Grebănu, aceasta 

numărând acum 3279 locuitori şi fiind arondată plăşii Oraşul a aceluiaşi judeţ. Comuna Putreda era 

în aceeaşi plasă, formată doar din satul Putreda, cu o populaţie de 910 locuitori.  

  În 1950 are loc o nouă organizare teritorială a ţării.  Se menţin satele, comunele, dar se 

înfiinţează raioanele, în număr de 177(o sută şaptezeci şi şapte) pe ţară şi regiunile, în număr de 18 

(optsprezece) pe ţară. În acel an autorităţile comuniste au desfiinţat judeţul Râmnicu Sărat, iar 

comuna Grebănu a fost arondată raionului Râmnicu Sărat din regiunea Buzău, ca apoi, după 1952 

să facă parte din regiunea Ploieşti. Potrivit acestei din urmă legi organele locale se vor numi Sfaturi 

Populare.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Topliceni,_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
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Din anul 1964 a adus denumirea comunei Putreda a devenit din nou  Livada, iar satele 

Pudreda Mare şi Putreda Mică s-au numit Livada, respectiv Livada Mică.  

            În 1968, la o nouă reformă administrativă, comuna a fost arondată judeţului Buzău, primind 

şi satul Plevna; tot atunci, satul Herăşti a fost inclus în satul Homeşti, iar satul Cristineşti a fost 

inclus în satul Grebănu, comuna căpătând alcătuirea actuală.  

O dată cu apariţia Legii 2/1968 se revine la organizarea administrativ teritorială, regiunile 

şi raioanele fiind înlocuite. Conform reglementărilor, România cuprindea 39 de judeţe, 2706 

comune, 47 (inclusiv Bucureşti şi Constanţa) de municipii şi 189 de oraşe. 

În Buletinul Oficial numărul 18 din 17 februarie 1968, prin Legea numărul 2/1968 judeţul 

Buzău are reṣedinţa de judeţ la Buzău, singurul oraṣ în afară de acesta fiind Râmnicu Sărat. În plus 

sunt consemnate 148 comune, printre care ṣi comuna Grebănu, precizându-se că în perioada 

următoare “Consiliul de Miniştri este împuternicit să defalce pe judeţe planurile economice şi 

bugetele fostelor regiuni, să stabilească schemele de personal, să aprobe delimitarea administrativ-

teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor, să pregătească şi să organizeze alegerea deputaţilor 

în consiliile populare, precum şi să ia toate celelalte măsuri necesare înfăptuirii noii organizări 

administrativ-teritoriale”.  

Aplicarea prevederilor Legii de reorganizare administrativ teritorială din martie 1968 a 

impus organizarea de adunări şi prezentarea unor situaţii statistice din care s-a putut creiona 

imaginea viitoarei comune pe toate planurile: economic, administrativ, şcolar, cultural, sanitar.  

Aceeaşi Lege precizează descrierea unei comune astfel: ,,Comuna este unitatea 

administrativ-teritorialã care cuprinde populaţia ruralã unită prin comunitate de interese şi tradiţii, 

fiind alcãtuitã din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, 

geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economicã, social-

culturală şi gospodărească a localitãţilor rurale. Satele în care îşi au sediul organele de conducere 

ale comunei sunt sate-reṣedinţă.” 

 

2.4.Reliful 

Comuna Grebănu fiind situată în partea de nord est a Câmpiei Române, în sectorul estic al 

Câmpiei Munteniei, mai precis pe câmpia înaltă a Râmnicului şi pe ultimele culmi sudice ale 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
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dealurilor Babei, relieful comunei este la interferenţa dintre câmpie şi deal. Culmile dealurilor au 

înfăţişare de platformă uniformă cu înclinare spre est, sud-est. 

În zona de câmpie sunt terenurile agricole care favorizează culturile de cereale.  

 

2.5.Clima 

Aşa cum este specific judeţului Buzău şi comuna Grebănu se încadrează în zona de climat 

temperat-continentală, caracteristică pentru întreaga ţară. Treptele de relief, ca şi poziţie, determină 

o serie de nuanțe climatice locale, pe fondul climatului temperat – continental, ce conduc la 

individualizarea climatului de deal şi de câmpie. Climatul de deal se caracterizează prin temperaturi 

medii anuale între 8 – 100 C şi precipitații de 600 – 700 mm/an; climatul de câmpie cu temperaturi 

medii anuale de 9 -100 C, precipitații reduse (500 – 600 mm/an) și secete frecvente. Exceptând vara 

lui 2007, temperatura maximă înregistrată în zonă a fost de 39 grade Celsius ( în anul 1951), iar 

minima de minus 26,5 grade Celsius (în anul 1941). Comuna suferă în general de secetă vara, iar 

începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie este frig. 

Regiunea Subcarpaţilor Buzăului se află sub influenţa aerului provenit din centrii 

anticiclonici din Munţii Urali, care în vreme de iarnă produc înseninări persistente cu scăderi de 

temperatură însemnate, aceastea fiind cunoscute la noi sub formă de Crivăţ. Primăvara Crivăţul 

favorizează căderea precipitațiilor, iar vara suflă uscat și cald. Regimul eolian, în general, este sub 

directa influență a maselor de aer din sud-vest (Austrul, cu o pondere de 21,1%)  și mai ales din 

nord – est (Crivățul, cu o pondere de 36,3%) regăsite pe treptele de relief ale ţinutului. Ca o 

caracteristică locală, este prezența foehnului pe versanții dealurilor. 

Relieful, condițiile climatice, structura geologică și litologia influențează rețeaua 

hidrografică, atât de suprafață, cât și cea subterană. Cunoaşterea potenţialului climatic al zonei ajută 

la stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru corectarea neajunsurilor provocate de factorii climatici 

în anumite perioade, ca de exemplu irigarea culturilor, sau măsuri de desecare a unor terenuri, 

cultivarea seminţelor selecţionate, cât şi aplicarea măsurilor agrotehnice la timpul potrivit. 
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Fenomenele des întâlnite în zonă  se produc fie în intervalul de timp rece, fie în intervalul 

cu temperaturi ridicate. Enumerăm cateva dintre fenomelele produse în zonă: 

Primăvara şi toamna se produce în timpul nopţii bruma; cele mai timpurii sunt în luna 

septembrie, iar cele mai târzii în luna aprilie. Brumele căzute pe neaşteptat de timpuriu sau cele 

târzii dăunează plantelor, provocând distrugerea lor. 

 În perioada aprilie - noiembrie se produce roua, septembrie este luna de vârf a acesteia, 

înregistrându-se cel mai mare număr de zile cu rouă. În lunile decembrie-ianuarie se produce ceaţa. 

În lunile decembrie-martie, când temperatura aerului înregistrează cele mai mici valori, se produce 

poleiul. Chiciura este un fenomem mai rar întâlnit. 

 

2.6.  Apa 

 

 Regimul apelor curgătoare şi al celor subterane este influentat de condiţiile climatice, de 

relief, de complexitatea litologică şi de structura geologică a zonei. Temperatura apelor freatice este 

influenţată de regimul termic al aerului, deoarece se găsesc la adâncimi mici, aproape de suprafaţă, 

pănă la 18 m. Vara şi toamna devreme temperatura apei  este în jurul valorii de  de 16-18 grade C, 

iar iarna temperaturile cresc odată cu adâncimea.   

 

2.7. Solul  

 

Trăsătura principală a solurilor din zonă este varietatea mare de tipuri şi subtipuri 

determinată de altitudine şi climă, de pante şi umezeală, de configuraţia rocilor, fragmentarea 

reliefului şi asociaţiile vegetale diferile. Sedimentele în care sunt sculptate dealurile sunt formate 

dintr-o alternanţă de nisipuri şi marne, peste care este depozitat loessul. 

 

2.8. Resurse 

 

Resursele naturale sunt constituite în principal din solurile fertile, în special tipul de sol 

cernoziom, favorabil cultivării de grâne, floarea-soarelui, plante tehnice și medicinale, pădurile, 

pajiștile variate și fondul cinegetic. Există numeroase peisaje naturale ce pot fi exploatate pentru 
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turism. De asemenea cresc  plante medicinale, fructe de pădure. Produsele animaliere şi vegetale 

constituie de asemenea bogăţii ale comunei. 

 

2.9. Fauna 

 

În pădurile din această zonă trăiesc următoarele animale sălbatice: iepurele,  porcul mistreţ, 

cocoşul de munte, etc. Există specii care au valoare faunistică şi cinegetică  deosebită: căprioara 

(Caprealus capreolus), nevăstuica (mustela nivalis) pisica sălbatică (Felix Sia, vestris) lupul, vulpea, 

jderul, şoarecele de pădure, veveriţa. Întâlnim aici animale din specii care provin din etajele 

superioare şi specii din etajele inferioare. Pădurile oferă condiţii de viaţă deosebit de favorabilă 

păsărilor, animalelor şi plantelor. 

Viermii duc o viaţă parazitară sau liberă în apă sau pe uscat. Râmele sunt adevărate ,,pluguri 

biologice” care contribuie la aerisirea şi afânarea solului, la remineralizarea materialelor organice 

moarte şi la îmbogăţirea cu unele substanţe chimice. 

Insectele sunt vietăţi care trăiesc sub scoarţa copacilor, sub frunzarul pădurilor  şi au rol în 

transformarea substanţelor organice şi în îmbogăţirea pământului cu substanţe humice. 

Broaştele se întâlnesc în bălţi şi pâraie; în timpul zilei broaştele râiose verzi si brune 

consumă insecte dăunătoare culturilor.  Reptilele reprezentative sunt şerpii orbi şi şopârlele. 

Păsările constituie una dintre cele mai cunoscute şi numeroase grupe de vieţuitoare. Prin 

cântecul, prin penajul, prin modul de viaţă, prin foloasele aduse omului distrugând dăunătorii,dar şi 

prin daunele produse, sunt în atenţia permanentă a omului. În pădurile de fag şi în se pot găsi 

privighetoarea şi mierla, ciocârlia, frunzăriţa, piţigoiul, muscalul dar şi potârnichea. Rândunelele, 

vrăbiile, bufniţele, presurile, codobaturele, sturzii, pupezele, vulturii, corbii, graurii sunt câteva 

dintre păsările care populează ţinutul. 

Răpitoarele de zi şi de noapte sunt uliul porumbar, şorecarul, cucuveaua. Se mai întâlnesc 

macaleandrul, ciocănitoarea pestriţă, ciuful de pădure. Mamiferele sunt reprezentate de rozătoare 

ca iepurele sălbatic,  hârciogul şi popândăul. 

Cele mai întâlnite specii de pești sunt crapul, plătica și guvidul. 
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2.10.Flora 

În distribuția vegetației se distinge o clară etajare pe verticală. Zona de deal se remarcă cu 

păduri de foioase, în care predomină fagul și stejarul, iar la câmpie, suparafețe considerabile 

elemente de stepă, specifice fiind păiușul, pirul crestat, negara, pelinul etc. Se întâlnesc aici diferite 

specii de salcie: salcie albă, salcie purpurie și salcie amestecată. Pe lângă acestea există specii 

dominante precum plopul alb, plopul negru, hamei, mure, iar în zona de deal vegetație de pădure. 

Din diversitatea de plante care cresc în zonă menţionăm: sângele voinicului, grâuşor, 

dârmotin, măcriş, barba caprei, păpădia, pâinea pădurii, guşa porumbelului. Flora reprezintă o 

posibilă arie de interes pentru conservare şi de atracţie pentru turismul specializat sau pentru 

specialişti. Ea asigură în acelaşi timp elemente importante în atragerea de fonduri europene pentru 

refacere, conservare, compensaţii, continuarea unor practici agricole tradiţionale.Dintre speciile de 

arbuşti se întâlnesc: cătina, murul, afinul,  zmeurul, agrişul, afinul, fragul, căpşunul de camp. Plante 

de diferite specii, ca: scoruşul, frasinul, lemnul câinesc, arinul, ulmul, fagul, stejarul, alunul, cornul.  

            Dintre speciile de pomi fructiferi prunul este foarte des întâlnit; de asemenea cresc nuci, 

meri, peri, vişini, cireşi. Dintre plantele cultivate,cereale, legume, zarzavaturi sau plante tehnice 

amintim: porumbul, grîul, dovlecii, fasolea, castraveţii, inul, cânepa, floarea soarelui, etc. 

             Viţa de vie acoperă mari suprafeţe din suprafaţa comunei, recoltele de struguri fiind din 

soiuri renumite: Riesling Italian,Fetească regală, Muscat,etc.       

 

2.11.Locuinţa ţărănească 

  

Casele din întreaga zonă  a comunei Grebănu, erau lucrate din lemn (bârne şi căpriori tăiaţi în 

timpul iernii, curăţaţi de crengi şi coajă), transportat din pădure, cioplit şi îmbinat la încheieturile 

pereţilor, în ,,coadă de rândunică” ṣi cuie de lemn. Acoperiṣul în patru ape plane era făcut din 

scânduri obţinute prin despicarea arborilor cu ajutorul toporului – de obicei plop sau fag – mai târziu 

acestea fiind înlocuite cu sită sau ṣindrilă fixate în cuie de fier. Construcţiile păstrează nota 

caracteristică a arhitecturii ţărăneşti din zona Subcarpaţilor de Curbură.  

              Locuinţele construite în ultimii ani sunt moderne, impunătoare, cu aspect de vilă, dotate cu 

mobilă frumos lucrată, cu apă curentă, cu băi, boylere, încălzire centrală, etc. 
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CAPITOLUL  3 

 

STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND 

SITUAŢIA CURENTĂ A 

COMUNEI 
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3. Analiza situaţiei curente 

Evaluarea şi  examinarea comunei Grebănu se va face pe domeniile de activitate care sunt 

cuprinse şi în priorităţile operaţionale ale Planului Naţional de Dezvoltare. 

 

1.Infrastructura de transport şi utilităţi 
 

Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilităţi 

Analiza SWOT 

2.Amenajarea teritoriului Fondul locuibil actual 

Analiza SWOT 

3. Educaţie Invățământ, educaţie şi formare 

Situaţia unităţilor de învăţământ 

Analiza SWOT 

4. Economia Potenţialul uman 

Forţa de muncă 

Industrie şi activităţi comerciale  

Agricultura 

Comerţ  

Servicii 

Analiza SWOT 

5. Sănătate Infrastructura existentă 

Analiza SWOT 

6. Dezvoltare socială Analiza SWOT 

7. Mediu Măsuri pentru protejarea mediului 

Analiza SWOT 

8. Cultura, sport şi agrement  Analiza patrimoniului cultural 

Personalităţi 

Monumente istorice 

Datini, obiceiuri şi tradiţii 

Sport 

Analiza SWOT 

9.Turism  Promovarea turismului, obiective turistice 
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Analiza SWOT 

10. Administraţie Publică Locală Organizarea şi funcţionarea  

Structura organizatorică 

Analiza SWOT 

 

3.1. Infrastructura de transport şi utilităţi 

 

3.1.1. Infrastructura de transport 

 

Transportul pe teritoriul comunei este rutier pe drumurile comunale, drumurile săteşti şi 

drumurile exterioare care leagă localităţile învecinate între ele. 

Reţeaua de drumuri este următoarea: 

- D.C. 113 intersecţie DJ 203 A-fund IAS, asigură transportul pe teritoriul comunei pe o 

distanţă de  3,00 (trei) km cu balast şi 6,700 km cu pământ. 

 - D.C.114 intersecţie DJ 203 A, destinaţie punctual ,,Turca”; are o lungime de 9,200 km km 

pe teritoriul comunei, din care 2 km asfalt, 4,050 km balast şi restul drum de pământ. 

- D.C  115 origine km 0 destinaţie km 5, intersectează DJ 220; are îmbrăcăminte pământ. 

- D.C.118 origine km 0 destinaţie km 6 intersectează DJ 220; are îmbrăcăminte pământ. 

- D.C.119 origine km 0 destinaţie km 2 intersectează DC 114; are îmbrăcăminte pământ 

La acestea se adaugă drumurile săteşti, conform tabelului următor: 

Nr 

crt 

Denumirea 

drumului 

Lungime 

pe 

teritoriul 

comunei 

[km] 

   

Îmbrăcăminte 

Origine-Destinaţie 

1 D.S.1371 0,240 pământ Inters DJ203 A-inters.DE T 80 

2 D.S.1346 0,000 pământ Km 0- Inters. Cu DJ 203A 

3 D.S.1295 0,240 pământ            Km 0- Inters. Oroveanu cu DS 1257 

4 D.S.1267 0,270 pământ Inters. DS 1295-DS 1240 biserică 
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5 D.S.1240 0,420 balast DJ 203 A-inters DS 1267 Biserică 

6. D.S.1079 0,549 pământ DJ 203 A-inters DS 1048 ,,Corbaru” 

7 D.S. 1048 0,520 asfalt Km 0-fundătura IAS 

8 D.S. 913 0,510 pământ Km 0-inters. DS 885şi 956 

9 D.S. 958 0,240 pământ Km 0 –inters. DS 913 

10 D.S. 549 0,490 pământ DJ 203 A ,,Chircu”-DS 820,,CAP” 

11 D.S. 573 0,400 pământ Km 0-inters. tarla 73 

12 D.S.377  0,340 pământ Km 0 –inters.DJ 203 A şi cu DC 114 

13 D.S.557 0,140 pământ Km 0- inters.cu DS 549 şi DS 573 

14 D.S 1017 0,130 pământ Km 0 –inters  DC 114 şi gârla Oreavu 

15 D.S. 982 0,120 balast Km 0- inters cu DJ 203 A fundătura 

Moară Primărie 

16 D.S.82 0,260 pământ Km 0- cu DC 114 şi tarlaua 52 IAS  

17 D.S.223 0,384 pământ Km 0 -inters DJ 203 A si DC 114 

18 D.S.161 0,300 pământ Km 0 inters DC 114 şi DS 223 pct 

,,Porlogaru” 

19 D.S.303 0,323 pământ Km 0 inters-inters DJ203 A pct 

Chiraculea şi DS 223 

20       D.S. 292 0,180 pământ Km 0-inters.cu DJ203A până în T72 

21 D.S. 302 0,098 pământ Km 0-inters.cu DJ 203A până   T 72 

22 D.S.  820 0,250 pământ Km 0-inters.cuDS 549 şi DS 884 

23 D.S. 884 0,520 balast Km 0-inters.cuDS 820 şi DS 885 

pct,,Lac Grebănu” 

24 D.S. 885 0,160 balast Km 0-inters.cuDS 913 şi DS 884  

25 D.S. 853 0,240 pământ Km 0-inters.cuDS 884 şi DS 820 

26 D.S. 890 0,120 pământ Km 0-inters.cu DS 885 

27 D.S. 500 0,500 pământ Km 0-inters.cu DS 549 şi DS 840 

28 D.S.815 0,260 pământ Km 0-inters.cu DS 500 

29 D.S. 694 0,106 pământ Tănase Ghiţă-Tarlaua T62 
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30 D.S.672 0,050 pământ   DS 661-T62 

31 D.S.661 0,700 pământ DJ 203A-DJ 203A km  

32 D.S. 575/1 0,160 pământ DJ 203A-tarlaua T62 

33 D.S. 573 0,110 pământ DJ 203 A-Bichir Ion 

34 D.S. 567 0,460 pământ DS 565-inters.DS585 

35 D.S.685 0,600 pământ DJ 203A Ene Zamfir -290 ,Biserică” 

36 D.S.523 0,160 pământ DS 290-DS 585,,Cazan” 

37 D.S. 403 0,040 pământ DS 488-tarlaua T66 

38 D.S.488 0,590 pământ DS 290 Sc Veche- T63  

39 D.S.352 0,120 pământ DS 488 –DS 1 Ioniţă 

40 D.S.1 0,300 balast Punct Ioniţă-DJ 203 A  CAP 

41 D.S.290 0,400 balast ,,Moară”-,,Cruce Paraschivoiu” 

42 D.S.298 0,130 balast DJ 203A –Pct Popescu Octavian 

43 D.S.118 0,060 pământ DJ 203 A fundătură ulita Sisea 

44 D.S.77 0,210 balast DJ 203 A pct SMA-DS 1 pct CAP 

45 D.S.183 0,056 pământ Pct Chiriţă-T35 pct,,Fântâni” 

46 D.S. 63 0,070 pământ DJ 203 A-propr Ungureanu 

47 D.S.186 0,310 pământ Pct Chiriţă-DS 240 pct Dragu 

48 D.S.240 0,130 pământ DS 186 Tanase Eva-Dj 203A 

,,Cruce Buterez” 

49 D.S.239 0,250 pământ Vasile C-DS 240 şi DS 186 

50 D.S.289 0,060 balast Iuga T-Inters.cu DS 290 

51 D.S 216 0,295 pământ ,,Magazin”-Tarlaua Romsilva 

52 D.S.160 0,326 balast Inters cu DJ 203A-DS 58 pct,,Geru” 

53 D.S.58 0,470 pământ DS 60-inters cu DS 93 şi T 26 

54 D.S.17 0,200 pământ DS 56-DS 195 

55 D.S.94 0,310 pământ DS 17-DS 93 

56 D.S.195 0,520 pământ DS 93-DS 35 

57 D.S.35 0,180 pământ DS 58-DS 95 
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58 D.S. 93 0,306 pământ DS 58-DS 184 pct ,,Cruce” 

59 D.S.184 0,400 pământ DS 58-DS 

60 D.S.200 0,040 pământ DS 140-Tarlaua T30 

61 D.S.206 0,080 pământ DS 140-Tarlaua T30  

62 D.S.214 0,160 pământ DS 140-Tarlaua T30şi T29 

63 D.S.18 0,820 pământ DC113- Tarlaua T 12 

64 D.S. 6 0,230 pământ DS 18- Tarlaua T 43 

65 D.S.10 0,580 pământ DS 28- Tarlaua T 43 

66 D.S.28 0,210 pământ DS 18-DS 10 

67 D.S.47 0,390 pământ DC113 -Tarlaua T 47 

68 D.S.58 0,450 pământ DC113 -Tarlaua T 47 

69 D.S.62 0,770 pământ DS 58-comuna Topliceni 

70 D.S.120 0,540 pământ DC 113-DS 89 

71 D.S.89 0,320 pământ DS 120-comuna Topliceni 

72 D.S.117 0,950 balast DJ 203A comuna Topliceni 

73 D.S.158 0,054 balast DS 117-Ds 159 

74 D.S.160 0,054 pământ Ds 159-Ds 209 

75 D.S.209 0,930 balast DJ 203A-Ds 441 

76 D.S. 270 0,930 balast DJ 293A –DS 441 

77 D.S.369 0,950 balast DJ 293A –DS 441 

78 D.S.92 0,054 balast DS 209-DS 270 

79 D.S.30 0,054 pământ DS 209-DS 270 

80 D.S.356 0,160 pământ DS 270-DS 369  

81 D.S.440 0,150 pământ DJ 369-DJ 293A 

82 D.S.441 0,451 pământ DJ Cruce-Graniţa Topliceni 

83 D.S.50 0,130 pământ DS 356-DS 441 

84 D.S. 655 0,250 balast DJ 203A Şcoală-DS 

85 D.S.653 0,160 pământ DS 653-Fundătură Oreavu 

86 D.S.597 0,280 pământ DS 655- Fundătură Oreavu 
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87 D.S.657 0,110 pământ DS 653-Tarlaua T80 

88 D.S.660 0,480 balast DJ 203 A-DS 655 

89 D.S.926 0,060 pământ DC 114-T vie IAS Zăplazi 

90 D.S.917 0,180 pământ DC114-Tarlaua T 54 

91 D.S.860 0,220 pământ Mal gârlă Oreavu-T55 

92 D.S.789 0,180 pământ Gârlă Oreavu-Tarlaua T 31 

93 D.S.784 0,150 pământ DS 789- Tarlaua T 31 

94 D.S.629 0,720 pământ Mal gârlă Oreavu-Tarlaua T38 

95 D.S.684 0,144 pământ DS 629 -Tarlaua T38 

96 D.S.657 0,180 pământ DS 629 -Tarlaua T38 

97 D.S.690 0,120 pământ DS 629 -Tarlaua T38 

98 D.S.471 0,310 pământ Gârlă Oreavu-DS 416 

99 D.S.453 0,050 pământ Tarlaua 594 RAIF- T22 RAIF 

100 D.S.416 0,380 pământ DS 471- Tarlaua T38 

101 D.S.389 0,540 pământ DS 416- Tarlaua T13 

102 D.S.540 0,060 pământ DC 114-ROMSILVA 

103 D.S.531 0,050 pământ DC 114-ROMSILVA 

104 D.S.532 0,090 pământ DC 114- Tarlaua T39 

105 D.S.311 0,086 pământ DC 114-gârla Oreavu 

106 D.S.312 0,100 pământ DS 311-ROMSILVA 

107 D.S. 313 0,040 pământ DC 114-gârla Oreavu 

108 D.S.94 0,070 pământ Gârla Oreavu-T12 

109 D.S.83 0,060 pământ Gârla Oreavu- fundatura F. Leonida 

110 D.S.78 0,060 pământ Mal gârla Oreavu-T12 

111 D.S.69 0,030 pământ Mal gârla Oreavu-T12 

112 D.S. 27 0,550 pământ DC 114 staţie autob-T15 

113 D.S.1 0,151 pământ DS 27-T14 

114 D.S.3 0,145 pământ DS 1 –T15 

115 D.S.177 0,060 pământ DC114-Fundătură 
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116 D.S. 120 0,170 pământ DS 137-T37 

117 D.S.137 0,180 pământ DS 109-T13 

118 D.S. 109 0,546 pământ DS 120-DS 137 

  

Totalitatea drumurilor comunale însumează 31,9  km, cele săteşti însumează 31,900 km, iar 

drumurile exterioare au o lungimea totală de 41,350 km, conform ,,Inventarului public care aparţin 

domeniului public al comunei Grebănu”. De semenea există un număr de douăzeci de poduri şi 

podeţe care asigură trecerea in diferite puncte peste pârâul Oreavu sau accesul la drumurile comunei. 

Întrucât  un procent foarte mic de drum este asfaltat, pentru toate celelalte drumuri se impune 

asfaltarea sau amenajarea cu balast, după caz. Amenajarea şanţurilor şi rigolelor pe drumurile 

principale este de asemenea o necesitate care de asemenea trebuie rezolvată. Pentru toate acestea 

prezenta lucrare are în vedere rezolvarea în ,,Fişele de proiect’’ . 

 

  3.1.2. Infrastructura de utilităţi 

 

  3.1.2.1. Alimentarea cu energie electrică 

 

 

Toate localităţile comunei Grebănu sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional prin linii 

electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton.Toate gospodăriile 
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sunt racordate la iluminatul electric, iluminatul public există pe toate străzile principale ale 

localităţilor comunei.  

Existenţa posturilor de transformare asigură alimentarea reţelelor electrice de joasă tensiune 

care deservesc toţi consumatorii din localitate, atât pe cei casnici cât şi societăţile comerciale. 

Reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian, realizate în sistem clasic cu conductoare din aluminiu 

independente, sau cu conductoare torsadate pentru prelungirile de reţea sau pentru cele modernizate. 

Nu există nici o sursă de producere a energiei electrice alternative. 

 

3.1.2.2.Telecomunicaţii 

 

În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Grebănu un oficiu poştal cu un număr mare de 

abonaţi dintre locuitorii comunei.  

În domeniul noilor tehnologii în comunicaţii există tendinţe deosebit de favorabile în 

domeniile: 

- Comunicarea în domeniul telefoniei fixe care se realizează prin intermediul companiei 

ROMTELECOM. Reţeaua telefonică este de tip aerian şi este montată pe stâlpii liniilor electrice de 

joasă tensiune; 

          - Recepţionarea programelor  TV  se face prin cablu şi antene satelit. Reţelele televiziunii 

prin cablu a se află montate în paralel cu liniile telefonice, pe stâlpii liniilor electrice de joasă 

tensiune.  

           - Comunicarea în domeniul telefoniei mobile GSM (Vodafone, Orange, Cosmote, etc); 

 

3.1.2.3. Alimentarea cu apǎ 

 

În comună există reţea de alimentare cu apă potabilă care acoperă toată suprafaţa comunei 

prin S.C.Compania de Apă. Pe lângă aceasta, locuitorii comunei se aprovizionează cu apă din  

fântâni. Calitatea apei este bună de băut pentru consumul oamenilor, dar şi pentru animale şi plante. 

Fântânile sunt sursa sigură şi permanentă în alimentarea cu apă, deoarece nu seacă nici în perioadele 

de secetă îndelungată întrucât debitul apelor freatice este relativ bogat.  
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     Reţeaua de alimentare cu apă, 2012  

Lungimea reţelei [km]   30.0 

Capacitatea instalaţiilor de producere a 

apei potabile [mc/zi] 

1987 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor [mii mc] 

79      

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor - uz casnic[mii mc]  

 78 

             Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

Reţeaua de alimentare cu apă conform ,,Inventarului public care aparţin domeniului public 

al comunei Grebănu” este formată din: 

-conducte de aducţiune cu d=25-60; 

-puţuri forate în satul Plevna, Grebănu-zootehnie, deal Grebănu şi Livada mare cu foraje la 

adâncimi de 140 şi 160 de metri; 

- bazine şi rezervoare de înmagazinare a apei în satele Grebănu, Plevna, Livada Mare şi 

Homeşti însumând o capacitate de 2000 mc de apă; 

-Două bazine de captare apă sursă naturală situate în Herăşti; 

-trei fântâni de apă în satul Livada Mică cu adâncimea de 8 metri şi şase fântâni în satul  

Livada Mare cu adâncimea de 17 metri. 

 

3.1.2.4. Alimentarea cu gaze naturale 

 

Comuna nu este racordată la reţeaua de alimentare cu gaze naturale. Prepararea hranei se 

realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat. Introducerea sistemului de alimentare 

cu gaze este aşteptat de cetăţeni, astfel că în urma sondajului de opinie efectuat în rândul locuitorilor 

comunei aceştia consideră una dintre problemele de maximă necesitate care trebuie rezolvată. 

Proiectul este prevăzut în prezenta strategie în capitolul destinat fişelor de proiect.  
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 3.1.2.5. Alimentarea cu apă caldă şi căldură 

 

Alimentarea cu apa caldă şi căldură a comunei Grebănu se realizează local utilizându-se ca 

surse de încălzire sobe, centrale termice pe lemne sau cărbune. Obiectivele socio-culturale şi 

administrative îşi asigură căldura şi apa caldă tot prin intermediul sobelor sau centralelor termice. 

 

3.1.2.6. Canalizarea 

 

În prezent în comună nu există sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor uzate 

făcându-se de către locuitorii comunei în bazine vidanjabile, latrine sau puţuri absorbante. Aceasta 

este o mare deficienţă din punct de vedere al protecţiei mediului întrucât apele uzate se infiltrează 

în pânza freatică producând poluarea acesteia. Se impune rezolvarea cât mai urgentă a acestei 

probleme. De asemenea, la sondajul efectuat în rândul populaţiei în proporţie de 95% dintre cei care 

au răspuns în cadrul  sondajului de opinie, consideră că este o investiţie importantă şi foarte 

importantă, motiv pentru care şi autorităţile locale îşi impun prin fişele de proiect inserate în 

prezenta lucrare, introducerea în comună a sistemului de canalizare, epurare şi tratare a apelor 

reziduale.  

3.1.3. Analiza SWOT 
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 Drumurile săteşti şi comunale  neasfaltate, nemodernizate, lipsa trotuarelor, 

rigolelor, şanţurilor dalate, lipsa parcărilor, lipsa indicatoarelor rutiere modern 

 Drumurile de exploataţie agricolă necesită a fi balastate 

 Reţele electrice învechite, nemodernizate  
 Lipsa reţelei centralizate de alimentare cu apă în toate satele din comună 

 Lipsa reţelei de alimentare cu gaz metan  

 Lipsa sistemului de canalizare, staţie de epurare şi tratare a apelor în toate satele 

comunei 

 Reţeaua de internet şi Wirelles insuficient de dezvoltată 
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 Asfaltarea tuturor drumurilor comunale şi săteşti în toate satele componente ale 

comunei 

  Pietruirea drumurilor comunale şi săteşti care duc la exploataţiile agricole 

 Amenajarea de  alei pietonale, şanţuri, rigole, trotuare, pe drumurile principale  

 Modernizarea reţelei de iluminat public stradal, inclusive prin introducerea de LED-

uri ecologice 

 Extinderea reţelei de iluminat public pe străzile marginale ale comunei 

 Introducerea reţelei de alimentare cu gaz metan în toate satele component ale comunei 

 Introducerea reţelei de canalizare, epurare şi tratare a apelor reziduale în comună 

 Accesarea fondurilor destinate dezvoltării infrastructurii 

 Integrarea în planurile de dezvoltare realizate la nivel judeţean 

A
M

EN
IN

ŢĂ
R

I 

 Imposibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile datorită lipsei informaţiilor 

legate de programele de finanţare europeană 

 Reducerea resurse financiare şi aşa insuficiente nevoilor de dezvoltare ṣi a 

nivelului ridicat al investiţiilor 

 Imposibilitaea de a ajunge la destinaţii pentru a acţiona în caz de situaţii de 

urgenţă 

 Pierderea legăturilor cu alte structuri datorită imposibilităţii de acces pe 

drumurile din comună, internet, wireless. 
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3.2.Amenajarea teritoriului  

 

3.2.1.Fondul locuibil actual-construcţii, autorizaţii de construcţii 

 

Fondul locuibil existent este în general bun în satele comunei. Construcţiile ridicate în 

ultimii ani sunt moderne, cu grad de confort ridicat, în primul rând datorită faptului că localnicii şi-

au dotat casele cu instalaţii proprii de alimentare cu apă, hidrofoare, boylere electrice, centrale 

termice pe lemne sau cărbuni, etc.                  

Evoluţia numărului de locuinţe în perioada 2007-2012 

 

                         Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

Locuinţele existente în comuna Grebănu conform statisticilor din anul 2012  sunt în număr total 

de 1987, din care 1982 sunt locuinţe în proprietate majoritar privată, iar 4(patru) sunt locuinţe în 

proprietate majoritară de stat. Ritmul în care s-au construit locuinţele noi în perioada 2007-2012 se 

poate constata din graficul de mai sus. În perioada 2007-2012 s-au emis autorizaţii de construcţii  

pentru clădiri rezidenţiale a căror suprafaţă este reprezentată înn graficul următor: 
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 Dinamica suprafeţelor locuibile proprietate privată [ în mp] în perioada  

                                                        2007 – 2012  

 

Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău. 

Suprafaţa locuibilă a comunei, 2012  

Număr de locuinţe, total 1.982 

Suprafaţa locuibilă în proprietate 

majoritar privată[m.p.] 

74.306 

Suprafaţa locuibilă în proprietate 

majoritară de stat [m.p.] 

215 

Total suprafaţă locuibilă[m.p.] 74.521 

             Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 
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      3.2.2.Analiza SWOT 
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 Existenţa resurselor naturale: păduri, apă 

 Populaţie activă, calificată, disponibilă, neocupată în alte domenii 

   Costuri relative reduse cu forţa de muncă 

 Existenţa reţelei de drumuri 

 Teritoriul dispune de potenţial eolian şi solar 

 Poziţie geografică bună 
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Investiţii necesare în amenajarea teritoriului: 

 Consolidarea maluri, regularizarea râului Râmnic, a terenurilor cu tendinţe de alunecare; 

 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, parcelare 

ṣi atribuire a titlurilor de proprietate; 

 Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare video,  a 

mijloacelor de semnalizare luminoase ṣi a indicatoarelor stradale, semnalizarea trecerilor 

de pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ; 

 Finalizarea elaborarii Planului Urbanistic General; 
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 Lipsa unor investiţii economice de tip parteneriat public - privat 

 

 Interes scăzut pentru zonă datorită slabei dezvoltări economico-sociale 

 

 Finalizarea elaborării Planului Urbanistic General  

 

 Cursul râului Râmnicu Sărat impune lucrări de regularizare,consolidare 

maluri 

 

 Elaborarea planurilor de cadastrare, microzonare, parcelare, atribuire 

titluri de proprietate 

 

 Sistem rutier nemodernizat, lipsă indicatoare, sisteme de semnalizare 

luminoase, treceri de pietoni 

 

 Lipsa parazăpezilor, a lizierelor de protecţie în zonele de locuit şi 

agricole 
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 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile pentru agricultură si 

sivicultură atât pentru sectorul public cât şi cel privat 

 

 Lucrări de regularizare ale cursului râului Râmnicu Sărat, consolidare maluri, 

lucrări de prevenire a degradării malurilor si solului  

 

 Posibilitatea finalizării Planului Urbanistic General  

 

 Elaborarea planurilor de finalizare a proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare şi atribuirea titlurilor de proprietate 

 

 Posibilitatea de a efectua lucrări de consolidare a terenurilor cu tendinţe de  

alunecare 

 

 Posibilitatea construirii parazăpezilor şi a lizierelor de protecţie pentru zonele 

de locuit şi agricole 

 

 Posibilitatea modernizării sistemului rutier prin implementarea sistemelor de 

monitorizare video şi a mijloacelor de semnalizare luminoase, a indicatoarelor 

stradale, semnalizarea trecerilor de pietoni 
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 Neutilizarea  resurselor pentru finanţarea investiţiilor 

 

 Creşterea preţurilor  la combustibil 

 

 Inundaţii, înzăpeziri ale zonelor locuite, alunecări de teren, degradări ale 

solului 

 

 Nemulţumirea populaţiei în ceea ce priveşte atribuirea titlurilor de proprietate 

 

 Pericol de accidente pe drumurile comunale pentru copii, adulţi, şoferi 

autovehicole 
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  3.3. Educaţie 

   3.3.1. Învăţămînt, educaţie şi formare  

      Pe raza comunei învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial este reprezentat de o şcoală 

gimnazială cu clasele I-VIII, 3 (trei) şcoli primare cu clasele I-IV și 5 (cinci) grădiniţe, conform 

datelor furnizate de Primăria comunei Grebănu. 

     3.3.2. Situaţia unităţilor de învăţământ din comuna Grebănu 

Localitatea Unitatea de învăţământ Tipul de învăţământ 

Grebănu - o şcoală cu clasele I-VIII 

- două grădiniţa de copii 

- primar şi gimnazial 

-preşcolar 

Homeşti - o şcoală cu clasele I-IV 

- o grădiniţa de copii 

-primar 

-preşcolar 

Plevna - o şcoală cu clasele I-IV 

- o grădiniţa de copii 

-primar 

-cu program normal 

Livada - o şcoală cu clasele I-IV 

- o grădiniţa de copii 

-primar 

-cu program normal 

   

Sursa: Date de la Primăria comunei Grebănu 

 

Situaţia numărului de copii înscrişi în învăţământ 

Tipul de învăţământ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primar  227 214 209 229 236 280 

Gimnazial 229 219 207 204 190 171 

Total elevi înscrişi 456 433 416 433 426 451 

Copii înscrişi în grădiniţe 158 173 178 154 160 132 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

                   

 

Situaţia numărului cadrelor didactice din şcoli şi grădiniţe 

Tipul de învăţământ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primar  25 15 14 15 13 18 
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Tipul de învăţământ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gimnazial 23 19 20 16 14 16 

Total cadre didactice în 

şcoli 

48 34 34 31 27 34 

Cadre didactice în 

grădiniţe 

8 9 7 7 7 7 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

Școlile din comună deţin, la nivelul anului 2012, 16 (şaisprezece) săli de clasă şi cabinete 

şcolare, 4(patru) laboratoare şcolare, o  sală de gimnastică, un teren de sport şi 43(patruzeci şi trei) 

de calculatoare. Atât şcolile cât şi grădiniţele au nevoie de reabilitare, modernizare şi dotare cu 

mobilier, cu aparatură de internet. Toate acestea pentru a se ajunge la cerinţele impuse de un sistem 

de învăţămînt modern. De asemenease se impune achiziţionarea unui microbuz pentru transportul 

şcolar, de la domiciliu la unităţile de învăţămînt şi retur, a elevilor. 

Prezenta Strategie propune prin ,,Fişele de proiect’’, parte integrantă a acesteia, toate 

necesităţile transformate în proiecte, pe care administraţia publică locală cu sprijimul Consiliului 

Local, al cetăţenilor şi al autorităţilor superioare doreşte să le transforme în realităţi pentru 

îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tuturor localnicilor comunei. 

 

Dinamica numărului elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial 2007-2012
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Dinamica numărului de copii înscrişi în grădiniţe 2007-2011 

 

     3.3.3. Analiza SWOT 
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 Existenţa şcolilor şi a grădiniţelor 

 Profesionalismul cadrelor didactice 

 Existenţa infrastructurii ṣcolare  

 Spaţii de învăţământ corespunzătoare 

 Personal didactic adecvat şi implicat  

 Autorităţi locale deschise  
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 Bilanţ demografic negativ 
 Şcolile şi grădiniţele din satele comunei necesită lucrări de reabilitare şi 

dotare corespunzătoare 
 Lipsa unui microbuz pentru transportul elevilor de la domiciliu la şcoală şi 

retur 
 Existenţa abandonului şcolar, necesitatea educaţiei rutiere în rândul copiilor 

 Nivel redus de pregătire  profesională a majorităţii locuitorilor comunei 

 Nivel al salarizării scăzut pentru domeniul învăţământ 

 Managementul resurselor umane este încă deficitar în asigurarea unor 

structuri eficiente pentru formarea continuă a cadrelor didactice în şcoală, 

care să sprijine, să încurajeze şi să motiveze performanţa profesională 

(inclusiv prin atribuirea calificativelor anuale şi a salariului de merit). 

 Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional 
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 Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a şcolilor şi grădiniţelor din comună 

 Organizarea de evenimente cultural-artistice în comună în care să fie implicaţi 

şi copiii 

 Achiziţionarea unui microbuz pentru transportul şcolar 

 Posibilitatea de educaţie rutieră în proximitatea poliţiei locale 

 Măsuri pentru scăderea abandonului şcolar în rândul elevilor 

 Formarea cadrelor didactice şi a resurselor umane din unităţile de învăţământ 

 Amenajarea curţilor interioare a şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei 
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 Scăderea gradului de instruire în rândul populaţiei şi mai ales în rândul 

populaţiei tinere 

 Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei comunei 

 Scăderea natalitătii datorită nesiguranţei zilei de mâine 

 Tendinţa de diminuare a exigenţei cadrelor didactice în procesul de evaluare 

 Migrarea cadrelor didactice către alte localităţi, în special oraş, sau către alte 

domenii de activitate  

 Riscul de abandon ṣcolar  

 Răspândirea unor sisteme de valori nedorite (stiluri arhitecturale străine de 

peisaj, gusturi muzicale, preferinţe pentru produse de consum ieftine, de unică 

folosinţă etc.) 
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3.4. Economia 

 

            3.4.1. Potenţialul uman  

 

Potenţialul uman reprezintă cea mai mare avuţie a unei colectivităţi. De efortul fizic şi 

intelectual al populaţiei depinde valorificarea resurselor disponibile: naturale, materiale, financiare. 

Populația comunei a suferit modificări majore datorită reorganizărilor administrative 

teritoriale prin care a trecut localitatea de-a lungul anilor. Evoluţia demografică în comuna Grebănu 

nu a fost uniformă, după cum arată statisticile, dar există discrepanţe între diferitele surse oficiale. 

Datele statistice nu au putut lua însă în considerare numărul mare de locuitori care au părăsit comuna 

în ultimii ani, plecând la lucru în alte ţări sau în alte localităţi din România, datorită faptului că 

majoritatea celor plecaţi nu declară acest lucru. Fenomenul de migrare a populaţiei spre alte ţări în 

căutarea unui loc de muncă, încadrându-se în aspectul cu amploare semnificativă pentru România, 

se regăseşte şi în comuna Grebănu. Mulţi locuitori sunt plecaţi în ţări ca Spania, Italia, Grecia, 

majoritatea lor optând pentru angajări temporare, incidenţa migrării fiind tot mai mare în rândul 

bărbaţilor, dar şi femeile îşi găsesc de lucru prestând activităţi de  menaj sau sunt bone în casele 

străinilor. Migrarea are implicaţii majore economice, deoarece ceează fluxuri în economia rurală  şi 

socială, deoarece are impact asupra echilibrului în familie, asupra dezvoltării şi menţinerii sănătăţii 

copiilor, aceştia rămânând în grija unui singur părinte sau a bunicilor, dacă nu cumva sunt nevoiţi 

să-şi poarte singuri de grijă. 

 Din datele înregistrate la Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Buzău  populaţia stabilă 

din comună la sfârşitul anului 2012 numără 5487 locuitori din care 2 748 sunt femei. Se observă o 

repartiţie echilibrată pe sexe, numărul bărbaţilor fiind aproximativ egal cu cel al femeilor.  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Populaţia stabilă-total, din 

care 

5484 5551 5504 5532 5484 5487 

Femei 2789 2815 2793 2793 2759 2748 

Barbaţi 2695 2736 2711 2739 5464 2739 

                           Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 
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                          Repartizarea populaţiei localităţii pe sexe, 2012 

 

Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

    Dinamica numărului de locuitori din comună în perioada 2007- 2012 

 

Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numărul născuţilor 56 59 51 47 48 48 

Numărul decedaţilor 79 77 85 81 77 88 

Numărul căsătoriilor 54 24 26 17 18 28 

Numărul divorţurilor 9 4 4 10 10 5 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plecări cu domiciliul 70 82 59 115   

Stabiliri de reşedinţă 15 28 3616 11 13  

Plecări cu reşedinţa 28 30 40 35 21 26 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

Sporul demografic în perioada 2007- 2012

 

 

Din reprezentările grafice de mai sus se observă că se înregistrează un spor demografic în 

scădere în ultimii ani. Procesul de îmbătrânire a populaţiei vizează ameninţări în ceea ce priveşte 

forţa de muncă, capacitatea de autoîntreţinere, posibilităţile de întreţinere a celorlalţi membri ai 

familiei, profilul social, relaţionare, comportament social, adaptabilitate, etc. 

          La nivelul comunei numărul căsătoriilor a scăzut odată cu scăderea numărului populaţiei, 

ceea ce se poate observa din reprezentarea grafică următoare: 

Dinamica în rândul căsătoriilor în perioada 2007- 2012

 

Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 
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Repartizarea populaţiei în cele 6 (şase) sate ale comunei este prezentată de tabelul de mai 

jos şi în reprezentarea grafică următoare: 

 Satul                   Număr           

gospodării 

Număr 

locuitori 

   

Plevna 490 1326    

Grebănu 722 2004    

Livada Mare 325 563    

Livada Mică 77 155    

Homeşti 408 886    

Zăplazi 46 72    

Total comună 2068 5006    

Sursa: Date înregistrate la Primăria Grebănu 

 

 

3.4.2.Forţa de muncă 

  

             O mare parte a populaţiei ocupate din localitate lucrează  în agricultură, iar cealată parte în 

unităţile economice care funcţionează pe teritoriul comunei, învăţământ, sănătate, servicii, comerţ. 

Pensionarii care reprezintă 40% din populaţia comunei, majoritatea provenind din rândul 

agricultorilor, pot fi consideraţi parţial activi, aceştia lucrând în continuare în agricultură, în măsura 

în care le permite forţa fizică şi starea de sănătate. 

27%

40%11%

3%

18% 1%

Repartiţia populaţiei din satele 

comunei Grebănu

Plevna

Grebănu

Livada Mare

Livada Mică

Homeşti

Zăplazi

23%

35%
16%

4%
20%

2%

Repartizarea gospodăriilor din satele 

comunei Grebănu
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Grebănu

Livada Mare

livada Mică

Homeşti

Zăplazi
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                   Forţa de muncă activă numără 2340 persoane, din care 70% lucrează în agricultură, 10% 

în industrie, 12% alte sectoare de activitate şi 8% forţă de muncă activă neocupată. Posibilităţile 

reduse de ocupare a forţei de muncă determină ca mare parte a populaţiei active să caute de lucru 

în continuare în oraş, sau în alte zone din ţară şi străinătate. Pentru cea mai mare parte a populaţiei 

agricultura reprezintă activitatea principală, dar sunt şi persoane pentru care agricultura este o 

activitate secundară. Astfel potenţialul unui angajat implicat în activităţi agricole are un procent de 

performanţă mult mai mic decât al unui angajat  cu norma întreagă în alt sector al economiei. 

Cauzele sunt fie pentru că agricultura constituie o activitate secundară, fie din cauza slabei 

productivităţi obţinute din numeroasele exploataţii individuale de mici dimensiuni. Este imperios 

necesară intensificarea capitalului pentru fermele comerciale şi înfiinţarea de ferme noi. Potenţialul 

uman al comunei se va pune în valoare numai printr-o conlucrare permanentă, interactivă şi continuă 

între autorităţi, antreprenori şi piaţa locală a forţei de muncă. Situaţia precară a veniturilor din 

mediul rural argumentează necesitatea dezvoltării unei economii rurale diversificate, prin urmare, 

analiza se va concentra asupra acelor surse alternative de venit şi asupra diversificării oportunităţilor 

de angajare, cu accent pe potenţialul de dezvoltare existent atât în sectorul agricol cât si cel non 

agricol, ca sursă durabilă pentru nivelul de trai al comunităţilor din mediul rural şi pentru 

dezvoltarea economiei rurale. 

                 Majoritatea locuitorilor sunt români  86,53 % din totalul populatiei, 8,4% sunt romi, 

pentru un procent de 5,05%, apartenența etnică nu este cunoscută, altă etnie înregistrează 

0,00%. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,64) nu este 

cunoscută apartenența confesională pentru 5,05% din populaţia comunei, iar 0,3% din  populaţie 

este de altă religie. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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 3.4.3. Industrie şi activităţi comerciale 

 

Economia comunei este slab dezvoltată, la nivelul acesteia funcţionând un număr de 25 

(douăzeci şi cinci) de societăţi comerciale. Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei rămâne creşterea 

animalelor şi agricultura. Populaţia este îmbătrânită cu tendinţe ca în viitor acest fenonem să 

crească; aceasta se datorează în mare măsură subdezvoltării comunei. Este cauza care face ca mulţi 

tineri să caute locuri de muncă în alte zone sau în străinătate. Se impune astfel găsirea unor noi surse 

de venit, accesarea fondurilor nerambursabile, dezvoltarea unor investiţii pe plan local care să 

motiveze populaţia şi care să ducă la creşterea nivelului de trai al acesteia.  

Industria este sectorul economiei slab dezvoltat în comuna Grebănu cu 5% aport la 

economia acesteia. Domeniile de activitate ale unităţilor economice care funcţionează aici sunt 

prelucrarea lemnului, confecţii, panificaţie, morărit. Acestea au un rol important în activitatea şi 

viaţa comunităţii, precum şi la creşterea bugetului local al comunei. Principalii agenţi economici 

care funcţionează pe teritoriul comunei Grebănu sunt:  

 

NR CRT          DENUMIREA UNITĂȚII   

1 MBV ALLINONE PROD 88 SRL   

2 DKD EMI SRL   

3 ŞEPTEL SANVET SRL   

4 ACG MODE INDUSTRIES SRL   

5 GA&WA URRUS SRL   

6 KARPOV COM 94 SRL   

86,53%

8,4%
5,05%

Împărţirea populaţiei pe etnii

Români Romi Necunoscuţi

94,64%

5,05% 0,3%

Împărţirea populaţiei pe 
categorii confesionale

Ortodocşi Necunoscuţi Altă etnie
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7 RIZESCU VET SRL   

8 MILLION  DOLLAR  BABY INTERNATIONAL SRL   

9 AMEDOB CONSTRUCT SRL   

10 PACOS RIAM 88 SRL   

11 RASIN PROD SRL   

12 AND LAVIVAS SRL   

13 ACREM ANAXOR SRL   

14 ANI AUR COM SRL   

15 OLIMP COM SRL   

16 MIHA TRANS GREB SRL   

17 MOARA HANGU GREBĂNU SNC   

18 PAN CRIS 83 SRL   

19 B.C.GRUP CONF SRL   

20 DELTA RUSTIC SRL   

21 DKD INTERACTIV MEDIA CONCEPT SRL   

22 RAMAR CASABLANCA SRL   

23 MARINA DIVA SRL   

24 PLUGARU DISCO BAR SNC   

25 VIOCA MYMOB EXPERT SRL   

    

 

Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă a 

acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din 

mediul rural. Analiza activităţilor comerciale, a societăților agricole şi a serviciilor indică faptul că 

numărul de locuitori din zona rurală, ocupaţi în toate activităţile de acest tip analizate, e 

nesemnificativ. Comunităţile suferă din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste sectoare, care 

pot ajuta la ameliorarea condiţiilor de trai. Se pretează  înfiinţarea de societăţi pentru prelucrarea 

primară a lemnului, prelucrarea produselor animaliere, secţii moderne de prelucrare a strugurilor, 

distilerii moderne, oportunităţi care  se întrevăd analizând potenţialul actual al comunei. 

 

Situaţia salariaţilor înregistraţi în comuna Grebănu 

Domeniul de activitate Nr mediu de salariati la sfarşitul anului 

2012 

Agricultura, silvicultură şi pescuit  8 

Industrie , din care  

 

30 

                 -industria prelucrătoare 27 

                 -distribuţia apei,salubritate,gest. 

deşeuri 

3 
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Învăţământ 52 

Transport şi depozitare 1 

Activităţi de spectacole culturale şi recreative 1 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, reparare 

autovehicule şi motociclete 

23 

Sănătate şi asistenţă socială 16 

Activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice 1 

Activităţi de intermediere financiară şi asigurări 1 

Administraţie publică şi asigurări sociale din 

sistemul public 

15 

TOTAL 148 

 Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

La sfârşitul anului 2012 conform înregistrărilor de la Direcţia Judeţeană de Statistică 

Buzău, în Grebănu erau înregistraţi 211 (două sute unsprezece) şomeri, din care 72 (şaptezeci şi 

două) femei. 

 

3.4.4. Agricultura  

 

3.4.4.1. Condiţii de dezvoltare  

 

Comuna Grebănu, încadrată în partea central nordică a județului din care face parte, zonă cu 

funcțiune dominantă agricolă, şi‐a dezvoltat complex această ramură economică, valorificând 

favorabil fondul funciar şi microclimatul existent, cu ramurile cultura cerealelor creşterea 

animalelor, viticulture şi pomicultură. 

Agricultura este ramura  economică cea mai dezvoltată a comunei Grebănu,  absorbând cea 

mai mare parte din populaţia activă, având un aport de 90% în economia locală.  În acest sector de 

activitate pensionarii lucrează în măsura posibilităţilor fizice şi intelectuale.. Cu toate acestea 

agricultura comunei nu se practică la un nivel de performanţă ridicat datorită multor cauze, dintre 

care amintim: gradul scăzut de mecanizare şi chimizare, fărâmiţarea terenurilor în proprietăţi de 

mici dimensiuni, nivelul redus de productivitate, slaba putere financiară a locuitorilor comunei, dar 

şi a condiţiilor naturale date de aşezarea fizico-geografică. Aceste dificultăţi se încadrează în 

parametrii daţi de condiţiile naturale, sociale, tehnico-materiale înregistrate şi  la nivel naţional. 
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Condiţiile naturale reprezentate de relief joacă un rol de prag termic. Pentru că localitatea 

este situată la interferenţa dintre zona de deal şi câmpie, o mare parte din  suprafaţa de teren a 

comunei este ocupată de culturi agricole şi viticole. 

 Condiţiile tehnico-materiale reprezentate de mecanizare şi chimizare indică faptul că în 

comună sunt probleme legate de acestea întrucât fragmentarea terenurilor în parcele individuale , 

dotarea necorespunzătoare cu utilaje, nu permite o mecanizare corespunzătoare. 

Condiţiile industriale practic lipsesc, la nivelul comunei neexistând unităţi specializate de 

prelucrare a produselor agricole şi animaliere sau pomicole (unităţi moderne de prelucrare a 

strugurilor, fabrici de prelucrarea laptelui, fabric de conserve, distilerii, prelucrarea sau uscarea 

fructelor, etc) în scopul eficientizării producţiei şi reducerii costurilor de producţie. 

 De asemenea, populaţia relativ îmbătrânită şi cu potenţial financiar scăzut iarăşi reduce 

capacitatea de realizare a unei agriculturi moderne. 

 Cultivarea cerealelor şi a plantelor legumicole, precum şi a viilor şi livezilor acoperă 

necesităţile de consum ale populaţiei. Clima este în general favorabilă, dar uneori se înregistrează 

şi fenomene de inundaţii, îngheţ, secetă, etc. care produc pagube prin compromiterea recoltelor. 

Solul favorizează cultivarea cerealelor şi plantelor legumicole, viţei de vie şi pomilor fructiferi, 

locuitorii comunei valorificând acest potențial. 

Veniturile din agricultură provin în principal din natură, alimente produse în gospodării 

pentru autoconsum, ceea ce subliniază caracterul subsistent al agriculturii. În compoziţia veniturilor 

se găsesc pensiile şi salariile care înregistrează o creştere faţă de veniturile exclusive din agricultură. 

Gospodăriile agricultorilor depind mult de sursele de venit nemonetar. Ponderea venitului agricol 

în natură al locuitorilor este mare în detrimentul venitului în numerar.  

                    Informaţiile disponibile privind agricultura reprezintă doar parţial situaţia reală, deoarece 

acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. Totuşi, venitul care 

s-ar putea obţine din sursele existente acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând nevoia de 

dezvoltare ale acestor activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general. 

                 Situaţia acestui sector de activitate, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea 

dezvoltării altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative.  
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3.4.4.2. Fondul funciar 

 

Fondul funciar al comunei conform datelor înregistrate la Direcţia Judeţeană de Statistică 

Buzău, se prezintă astfel: 

Suprafaţa totală 5 737  hectare,  din care:  suprafaţa agricolă după modul de folosinţă          4 

216  hectare ṣi suprafaţa neagricolă 1 521 hectare. 

 

Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

                        Situaţia suprafeţelor agricole totale 

Suprafaţa agricolă [ ha] 

Total, din care 4216 

Suprafaţa arabilă, total 2673 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole     45 

Suprafaţă cu vii şi pepiniere viticole   504 

Suprafaţa păşuni   860 

Suprafaţa fâneţe   134 

 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

  

73%

27%

Împărțirea suprafeței totale a comunei Grebănu

Suprafaţa agricolă Suprafaţa neagricolă
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         Se observă că suprafaţa arabilă ocupă cea mai mare parte din suprafaţa agricolă a comunei, 

cele cu livezi şi pepiniere pomicole sunt în proporţie de 1%, viile şi pepinierele viticole se întind pe 

12% din suprafaţă, în timp ce păşunile cu 20% şi fâneţele cu 3% din totalul suprafeţei agricole  a 

comunei asigură hrana animalelor pe tot parcursul anului.          

 

                                    Situaţia suprafeţelor neagricole 

 Suprafaţa neagricolă [ha] 

Total, din care: 1521 

Suprafată cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră  

1176 

Suprafaţa cu ape şi bălţi     19 

Suprafaţa ocupată cu construcţii   185 

Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate   116 

Suprafaţă cu terenuri degradate şi neproductive     25 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

20% 3%

12%

64%

1%

Împărțirea suprafeței agricole a comunei Grebănu

Suprafeţe păşuni

Suprafeţe fâneţe

Suprafeţe cu Vii

Suprafaţa arabilă

Suprafaţă cu  livezi
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Din totalul de teren agricol al comunei în proprietate privată se află o suprafaţă însemnată 

de teren, împărţită după modul de folosinţă astfel: suprafaţa totală în proprietate privată 3955 

hectare, din care: suprafaţa agricolă în proprietate privată  4 190 hectare, suprafaţa neagricolă în 

proprietate privată 635 hectare.    

 

          Situaţia suprafețelor aflate în proprietate privată în   comuna  Grebănu 

 

Sursa: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

Situaţia suprafeței  agricole aflate în proprietate privată în comuna Grebănu 

Suprafaţa agricolă în proprietate privată [ha] 

Total, din care: 4190 

Suprafaţa arabilă 2653 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole     45 

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole    504 

Suprafaţa păşuni    854 

Suprafaţa fâneţe    134 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

77%

1%

12%
8% 2%

Împărțirea suprafeței neagricole a comunei Grebănu

Suprafeţe păduri şi vegetaţie
forestieră

Suprafeţe cu ape şi bălţi

Suprafeţe construcţii

Suprafeţe căi de comunicaţii şi căi
ferate

Suprafată cu terenuri degradate şi
neproductive

78%

22%

Suprafaţa agricolă Suprafaţa neagricolă
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Împărţirea suprafeţei agricole aflate în proprietate privată în comuna Grebănu

 

          Situaţia suprafeței  neagricole aflate în proprietate privată în comuna  Grebănu 

Suprafaţa neagricolă în proprietate privată [ha] 

Total, din care: 635 

Suprafaţă cu păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră                

457 

Suprafaţa ocupată cu construcţii 177 

Suprafaţă cu terenuri degradate şi 

neproductive 

    1 

Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

         Împărțirea suprafeței neagricole aflate în proprietate privată în comuna Grebănu 

 

În perioada 2010-2012 suprafaţa totală a comunei a rămas nemodificată,  aria suprefeţelor de teren 

şi împăţirea acestora pe domenii de utilizare a rămas constantă.  

 

 

 

 

21%

3%

1%

12%
63%

Suprafeţe păşuni

Suprafeţe fâneţe

Suprafeţe livezi

Suprafeţe vii

Suprafaţa arabilă

72%

28%

0%
Suprafaţă păduri

Suprafaţă construcţii

Suprafaţă cu terenuri
neagricole
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     3.4.4.3. Dotarea tehnică 

 

Dotarea tehnică a agriculturii actuale constă în existenţa utilajelor mecanizate şi a utilajelor 

cu tracţiune animală. 

Utilajele mecanizate existente în comuna Grebănu sunt: tractoare, pluguri, cultivatoare, 

grape mecanice, semănători, remorci, prese pentru îmbalotat. Diversitatea utilajelor acoperă în mare 

parte necesităţile pentru prelucrarea mecanică a terenului agricol al comunei.  

Utilajele cu tracţiune animală sunt căruţele, utilizate în gospodăriile locatarilor pentru 

treburile interne ale acestora. 

  

3.4.4.4. Cultura câmpului 

 

        Pământul  este favorabil culturilor agricole. Cele mai mari suprafeţe de teren sunt cultivate 

cu grâu, porumb şi floarea soarelui, orz şi orzoaică, leguminoase pentru boabe, plante furajere. În 

lipsa unui sistem de irigaţii producţia la hectar pentru cultura câmpului înregistrează variaţii de la 

an la an, în funcţie de condiţiile climaterice; în anii secetoşi producţia este scăzută în comparaţie cu 

cea din anii în care cantitatea de precipitaţii creşte peste media anuală. Se impune astfel necesitatea 

alocării de fonduri pentru construirea sistemului de irigații pentru a se asigura producțiile pe care 

solul ar putea să le asigure.  

 

     3.4.4.5. Legumicultura 

 

Legumicultura este o îndeletnicire de tradiţie a locuitorilor comunei. Cele mai răspândite 

legume cultivate sunt: tomatele, ardeii, vinetele, ceapa, arpagicul, usturoiul, pepenii. Acestea se 

cultivă pentru consumul în gospodărie dar şi pentru desfacerea în pieţele oraşelor apropiate. Se 

remarcă  aceeaşi variaţie a producţei la hectar dată de condiţiile climatice anuale. Nu există în 

comună capacităţi de conservare sau prelucrare a legumelor, care ar reprezenta oportunităţi în 

dezvoltarea economică a comunităţii.  
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     3.4.4.6. Viticultura 

 

          Viticultura este altă ramură a agriculturii care la nivelul comunei Grebănu este un 

domeniu cu potenţial de dezvoltare. Conform datelor actuale sunt cultivate 504 ha cu soiuri de viţă 

de vienobilă şi hibridă. Aceste suprafeţe ar putea fi extinse şi diversificate.  

 

   3.4.4.7. Pomicultura 

 

               Pomii  fructiferi, se cultivă atât pe lângă casă,  cât şi în livezi, pe suprafeţe mai întinse. Se 

cultivă o varietate mare de specii şi soiuri de pomi fructiferi, dintre care amintim: nuci, cireşi, vişini, 

gutui, peri, meri, gutui, caişi, piersici. Prunul (prunus domestica) este cel mai răspândit pom 

fructifer. Este originar din Asia şi se cultivă aici din moşi strămoşi. Cele mai răspândite soiuri sunt: 

prunul roşu care se coace la mijlocul verii, tuleu gras sau simplu, prunul gras, prunul vânat, care se 

coace spre toamnă. Ţuica este obţinută în gospodăriile sătenilor. Din prune se fac gemuri şi 

magiunuri pentru iarna. Cresc în natură fructe sălbatice (mere, coarne, pere, scoruşe), ciuperci, 

mure, agrişe, coarne, coacăze, zmeură, fragi, afine de pădure, pe care locuitorii le culeg pentru 

consumul în stare proaspătă, sau sub formă de conserve. 

                 Mărul (Malus domesticus) se cultivă de asemenea în zonă. Se întâlnesc aici ionatan, 

parmen auriu, bot de iepure, creţesc,. Fructele se consumă în stare proaspătă sau se depozitează în 

pivniţe sau cămări pentru a fi consumate iarna. 

                 Soiurile de pere care se cultivă în zonă sunt: tămâioase, pere pergamute, motrune, 

urzioare, etc. Iarna perele se păstrează mai anevoie decât merele. 

                 Cireşul (Ceresus Avium) este foarte răspândit. Soiurile cele mai întâlnite sunt inima de 

porumbel şi cireşele amare, care sunt pomi salbatici şi se găsesc şi în păduri. Acestea din urmă sunt 

foarte bune la preparatul dulceţii. Codiţele de cireş sunt folosite la ceai, foarte bun pentru curăţarea 

rinichilor. 

                    Nucul (Juglans Regia) are lemnul foarte căutat la fabricarea mobilelor. Fructele sunt 

foarte întrebuinţate în gospodării şi cofetării la prepararea prăjiturilor. Frunzele şi cojile de nuc au 

şi întrebuinţări medicinale  (în diabet, ca tonic pentru combaterea sudoraţiei şi a diareei, etc). 
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                   În concluzie comuna dispune de o adevarată bogaţie naturală în ceea ce priveşte cultura 

pomilor fructiferi. Este necesară dezvoltarea industriei de prelucrare şi conservare a produselor 

autohtone, precum şi promovarea acestora pe pieţele din ţară şi străinătate, în scopul creşterii 

veniturilor populaţiei şi a eficientizării producţiei de fructe.  

 

3.4.4.8. Silvicultura 

 

Suprafaţa ocupată de păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră totalizează  1 176 ha la 

nivelul comunei Grebănu. Activitatea de silvicultură se materializează în lucrări de exploatare şi 

valorificare a produsului lemnos, conservarea şi protecţia pădurii, îngrijirea arborilor, lucrări de 

împădurire, pază şi protecţie.  

 

     3.4.4.9. Zootehnia 

 

           La nivel naţional se înregistrează o diminuare a efectivelor de animale, cauzată de 

insuficienţa nutreţurilor şi respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri, dar şi de alţi factori cum ar fi: 

lipsa politicilor guvernamentale coerente în domeniu, vârsta înaintată a producătorilor din sate, 

seceta, disjuncţia între animal, pământ, muncă, etc. Creşterea animalelor reprezintă o sursă 

importantă de venit pentru locuitorii comunei Grebănu, datorită zonei geografice în care este 

poziţionată. Este favorizată de condiţiile naturale  foarte bune de păşunat şi fâneţe de foarte bună 

calitate, care asigură hrana animalelor pe toată durata anului. Creşterea animalelor, constituie de 

asemenea preocupărea de bază ale locuitorilor, asigurându-şi mare parte din necesarul de carne, 

lapte, ouă şi alte produse animaliere în propriile gospodării.  

             Situaţia numărului de animale şi păsări crescute în gospodăriile din comună se poate vedea 

în tabelul şi graficul de mai jos: 
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Efectivul de animale şi păsări 

Tipuri de 

animale 

                 

Localitatea 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline 

Comuna 

Grebănu 

650 900 320 1600 7000 285 

 Sursa: Date Primăria comunei Grebănu 

         

 

Pentru dezvoltarea acestui sector de activitate la standarde europene este necesară atragerea 

investitorilor pentru înfiinţarea unor unităţi specializate de prelucrare a produselor animaliere de 

carne şi  lapte, construirea unor depozite de cereale. 

 

3.4.5. Comerţ 

 

Comerţul reprezintă 5%  din economia locală, dar este important pentru faptul că  vine  în sprijinul 

cetăţenilor comunei prin aprovizionarea cu produse şi îşi aduce  aportul la bugetul local prin taze şi impozite. 

Mare parte din agenţii economici ai comunei au ca domeniu de activitate comerţul în principal cu 

mărfuri alimentare. Majoritatea acestora se ocupă cu comerţ en-detail, mai puţin en-gros.  

În comună funcţionează şi o farmacie umană. 

Oportunităţi pentru acest sector  economic ar fi înfiinţarea de magazine cu mărfuri industriale de larg 

consum,o farmacie veterinară, o farmacie fito-sanitară. 

 

6%
8%

3%

15%

3%

65%

Efectivul de animale al comunei  Grebănu
Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Cabaline

Păsări
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3.4.6. Servicii 

 

            Serviciile reprezintă o altă ramură  economiei locale. Putem enumera existent la nivelul 

comunei a serviciilor de comunicaţii, servicii auto, servicii de alimentaţie publică, servicii de 

utilităţi publice şi transport. Sprijinirea furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un 

factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii zonei rurale.La nivelul 

comunei nu există nicio pensiune turistică sau hotel. 

 

        3.4.7. Analiza SWOT 
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 Existenţa producătorilor agricoli 

 Materii prime şi materiale pentru industria alimentară 

 Existenţa patrimoniului fizic (terenuri, dotări minime pentru crearea unor 

unităţi de prelucrare a produselor agricole şi zootehnice) 

 Zona cu potenţial mare de obţinere a produselor ecologice 

 Existenţa resurselor naturale: apă, păduri 

  Populaţie activă, calificată, disponibilă, neocupată în alte domenii 

  Costuri relativ reduse cu forţa de muncă 

  Tradiţia în creşterea animalelor 

  Existenţa reţelei de drumuri 

  Existența unor condiții potrivite pentru transformarea gospodăriilor țărănești 

în ferme agricole cu caracter comercial și a apiculturii în activitate lucrativă 
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 Lipsa sistemelor de irigaţii 

 Lipsa unor investiţii economice de tip parteneriat public-privat 

 Lipsa unor utilaje pentru transporturi de materiale cu care să se poată veni în 

sprijinul    agricultorilor  

 Lipsa culturii antreptrenoriale în rândul tinerilor 

 Inexistenţa tehnologiilor moderne 

 Insuficienţa promovării produselor din producţia specifică zonei 

 Baza tehnico-materială insuficientă şi cea existentă uzată 

 Deficitul resurselor financiare pentru investiţii în modernizarea zootehniei  

 Inexistenţa unor fabrici de procesare şi conservare a produselor din lapte, carne  

 Slaba informare a cetăţenilor cu privire la cadrul legislativ în accesarea 

fondurilor nerambursabile 

 Lipsa resurselor materiale pentru aducerea de specialişti în agricultură şi  în    

special în domediul zootehnic 

 Legislaţie defectuoasă în domeniul agriculturii şi silviculturii 

 Forţa de muncă îmbătrânită iar cea existentă nu este motivată corespunzător 

 Interes scăzut pentru zonă datorită slabei dezvoltări economico-sociale 
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 Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii 

 Reconversia plantaţiilor viticole şi pomicole 

 Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetică) 

 Sprijinirea investitorilor în agroturism, ecoturism, geoturism sau în ferme 

ecologice inclusiv prin înfiinţarea de parteneriat public privat; utilizarea terenurilor 

neproductive pentru obţinerea mijloacelor alternative de energie verde 

 Achiziţionarea unor utilaje pentru transporturi de materiale (cereale, balast,etc) 

 Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor 

 Sprijinirea investitorilor în energie verde (parc eolian, panouri fotovoltaice) şi 

promovarea energiilor verzi şi a importanţei acestora în rândul cetăţenilor 

 Identificarea de parteneriat public privat în vederea demarării activităţilor în 

domeniul industrial 

 Sprijinirea investitorilor în energie verde şi promovarea importantei acestora în 

rândul cetăţenilor 

 Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru procesarea şi 

conservarea fructelor de pădure, a legumelor, a produselor din carne şi a celor 

lactate 

 Informarea cetăţenilor în legislaţia pentru accesarea fondurilor nerambursabile 

 Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale  

 Programe de reconversie profesională în rândul tinerilor 

 Sprijinirea asociaţiilor agricole 

 Sprijinirea agriculturii conservative 

 Utilizarea soiurilor adecvate climatic 

 Creşterea puterii de cumpărare a produselor ecologice 

 Înfiinţare centru de desfacere a produselor autohto 
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3.5.Sănătate 

 

3.5.1.Infrastructura existentă 

 

Potrivit datelor furnizate de Primăria Grebănu şi de Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

prin ,,Fişa localităţii”, în comună există două cabinete medicale deservite de doi medici şi patru 

cadre medii sanitare. Există de asemenea o farmacie umană în Grebănu, nu există nicio farmacie 

veterinară sau fito-sanitară. Ca dotare cabinetele medicale existente au echipamentele şi resursele 

de bază. Există însă nevoia de îmbunătăţire a dotărilor, activitatea cabinetelor fiind predominant 

curativă şi prea puţin axată pe prevenire, neexistând resurse necesare ṣi nici cerere din partea 

populaţiei. Acest lucru denotă ṣi nevoia de informare a populaţiei pe subiecte de prevenţie precum: 

nutriţie sănătoasă, prevenirea bolilor cronice, fumat, alcool etc. 

Deṣi autorităţile locale au proiecte de modernizare ṣi dotare modernă a dispensarelor, aceste 

proiecte vizează mai mult partea de infrastructură, nu ṣi alte iniţiative de sprijinire a activităţii 

medicale. Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune ṣi fiṣe de proiect 

pentru sporirea gradului de conṣtientizare a populaţiei asupra factorilor care pot îmbunătăţi starea 

lor de sănătate. 
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 Închiderea sau falimentul unităţilor agricole sau zootehnice datorită faptului că nu 

corespund cerinţelor standardelor de calitate şi siguranţă impuse de Uniunea 

Europeană 

 Creşterea preţurilor la principalele materii prime şi materiale 

 Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspectivă 

 Eliminarea subvenţionării directe a agriculturii 

Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene 

 Lipsa resurselor pentru finanţarea investiţiilor 

 Scăderea ponderii active a populaţiei, îmbătrânirea acesteia şi implicit slaba 

putere financiară a populaţiei 
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Problema sănătăţii este considerată a fi foarte importantă şi importantă de mare parte din 

locuitorii comunei ṣi datorită faptului că în lipsa medicilor specialiṣti în comuna proprie, aceṣtia 

sunt nevoiţi să se deplaseze către Buzău sau Râmnicu sărat unde sunt spitale şi cabinete medicale 

specializate.  

 

Deşi este foarte greu, populația se deplasează către aceste zone mai dezvoltate din punct de 

vedere al serviciilor medicale şi datorită faptului că dispune de resurse financiare puţine, de aici 

nevoia acesteia de a primi consultaţii ṣi tratamente gratuite. 

 

                3.5.2 Analiza SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existenţa cabinetelor medicale umane 

 Preocuparea autorităţilor locale pentru menţinerea stării de sănătate a populaţiei 

comunei 

 Autorităţi locale deschise 

 Sprijinul autorităţilor judeţene în acţiunile întreprinse de autorităţile locale pentru 

sănătatea populaţiei autohtone 
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 Fonduri insuficiente pentru asistenţa umană şi veterinară 

 Dispensarele medicale trebuie reabilitate şi dotate corespunzător 

 Inexistenţa unor servicii medicale complete 

 Număr mic de cadre medicale 

  Lipsa unei farmacii veterinare 

 Costurile mari ale medicamentelor ṣi ale consultaţiilor medicale 

 Venituri scăzute ale populaţiei pentru a efectua controale de rutină sau controale 

anuale  

 Lipsa cunoştinţelor populaţiei în privinţa importanţei pe care o are igiena în 

menţinerea sănătăţii 

 Grad redus de conṣtientizare a populaţiei asupra factorilor care periclitează starea 

de sănătate 
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 3.6.Dezvoltare socială 

 

 Sunt diverse probleme care privesc persoanele defavorizate, grupurile etnice, persoanele 

tinere care au absolvit şcoli de profil sau instituţii de învăţământ superior şi nu au locuri de muncă, 

şomeri proveniţi din unităţi care şi-au  redus activitatea şi au rămas fără un loc de muncă după ani 

de activitate, etc. Prin programele propuse în prezenta strategie administraţia locală îşi propune să 

vină în sprijinul locuitorilor comunei pentru rezolvarea a cât mai multe cazuri şi situaţii de asistenţă 

socială. 
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 Creşterea continuă a preţurilor la medicamente şi materiale sanitare 
 Imposibilitatea unei părţi a populaţiei de a nu-şi putea achiziţiona medicamente 

datorită puterii financiare scăzute  
 Lipsa fondurilor pentru investiţii ale Ministerului Sănătăţii 
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  Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarelor medicale din comună 

 Crearea de parteneriate publice-private pentru deschiderea unei farmacii veterinare  

 Măsuri pentru creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la 

importanţa alimentaţiei, a igienei şi a sportului asupra sănătăţii  

 Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna desfăşurare a activităţii într-

un cabinet stomatologic  
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 3.6.1. Analiza SWOT 
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  Existenţa cabinetelor  medicale umane 

 Sprijinul autorităţilor locale pentru serviciile de asistenţă socială 

 Autorităţi locale deschise  

 Sprijinul autorităţilor judeţene în acţiunile întreprinse de autorităţile locale 

pentru  asistenţa socială populaţiei autohtone 
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 Număr mare de localnici care beneficiază de ajutor social 

 Fonduri şi personal insuficient pentru asistenţa socială 

 Venituri proprii ale autorităţii publice locale scăzute 

 Număr mic de cadre de asistenţă socială  

 Venituri scăzute ale populaţiei  

 Lipsa rampelor pentru persoanele cu handicap 

 Inexistenţa unor programe naţionale de asigurare a accesului la educaţie 

sanitară pentru persoanele defavorizate 
 Implicare scăzută a cetăţenilor pentru campanii adresate locuitorilor comunei. 

 Lipsa unei baze de date a profesiilor şi informarea populaţiei pe acest subiect 

 Existenţa copiilor cu defavorizaţi 

 Existenta unor persoane fără acte de identitate 

 Lipsa unui centru de ajutorare a persoanelor vârstnice 

 Existenţa câinilor comunitari 
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3.7.Mediu 
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 Posibilitatea sprijinirii grupurilor entice minoritare, a persoanelor defavorizate 

prin implementarea de proiecte privind incluziunea socială şi consilierea 

acestora. 

 Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială în comună 
 Amenajarea  rampelor pentru persoanele cu handicap 

 Bază de date a profesiilor 

 Creşterea nivelului de implicare civică prin campanii adresate locuitorilor 

comunei 
 Crearea de parteneriate publice-private pentru atragerea de sponsorizări 

 Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri, persoane 

inactive şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

 Combaterea abandonului şcolar 

 Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

 Rezolvarea cazurilor de persoane fără acte de identitate  

 Construirea unui centru pentru copiii defavorizaţi şi  a unui centru pentru 

persoane vârstnice 

 Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari 
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 Cadru legislativ în schimbare 

 Creşterea continuă a preţurilor la medicamente şi materiale sanitare 
 Lipsa fondurilor pentru investiţii ale Ministerului Sănătăţii 

 Menţinerea mentalităţii defectuoase cu privire la categoriile defavorizate 

 Apariţia de probleme sociale generate de criza economică  
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3.7.1. Măsuri pentru protejarea mediului 

 

În comuna Grebănu au fost şi sunt preocupări pentru protejarea mediului înconjurător: 

calitatea aerului, apei, solului şi subsolului, pădurilor şi celorlalte forme de vegetaţie, faunei terestre 

şi acvatice, aşezărilor omeneşti. Eforturile sunt prea mici pentru ca mediul înconjurător să fie 

protejat pentru prezent şi viitor. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se accelerează 

procesul de eroziune a solului, surpări sau prăbuşiri datorate defrişărilor, dar şi prin săpăturile făcute 

pentru a utiliza materialul de construcţii. Relaţiile dintre factorii de mediu sunt de tip cauză-efect; 

perturbarea echilibrului dinamic al unuia dintre aceştia va avea consecinţe şi asupra celorlalţi, iar 

acţiunea lor conjugată se răsfrânge asupra sănătăţii umane. 

Efectele negative ale poluării aerului sunt de natură a pune în pericol sănătatea omului 

(afectează în special aparatul respirator), să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor şi chiar 

să provoace pagube economice. 

Principalele presiuni asupra calităţii apei sunt determinate de contaminarea cu apele uzate 

care conţin, în special materii în suspensie, substanţe organice, nutrienţi, dar şi alţi poluanţi ca 

metale grele, detergenţi, hidrocarburi petroliere, micropoluanţi organici, etc. Îngrăşămintele 

chimice utilizate în agricultură, pesticidele utilizate pentru combaterea dăunătorilor, dar şi animalele 

domestice din bazinele/spaţiile hidrografice analizate, construcţii, lucrările de îndiguire duc, de 

asemenea, la contaminarea aerului.  

Principalele probleme în ceea ce priveşte poluarea solului sunt  sărăturarea, acidifierea 

solurilor, eroziunea de suprafaţă şi/sau de adâncime, excesul de umiditate, pe care se manifestă 

fenomene de eroziune ale apei asupra terenurilor. Manifestarea acestor probleme este intensificată 

de practicile agricole neadaptate condiţiilor de mediu, utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor 

chimice, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor industriale şi menajere, defrişările intense şi 

abuzive. Calitatea solului mai este influenţată şi de o serie de procese şi fenomene naturale, cum ar 

fi alunecările de teren, inundaţiile sau secetele prelungite. 

Un aspect care influenţează negativ calitatea solului este modul în care se gestionează 

gunoiul de grajd produs în gospodăriile locuitorilor comunei. Gunoiul de grajd este depozitat în 

fiecare gospodărie pe platforma proprie, neizolată pentru a preveni scurgerile. Dejecţiile lichide şi 
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chimicalele utilizate se scurg în pânza freatică producând infestarea acestuia. Influenţa negativă a 

infestării pânzei freatice se manifestă asupra sănătăţii oamenilor prin scăderea imunităţii, cât şi 

asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Se constată de asemenea şi fenomenul de indisciplină 

manifestat prin depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate, fapt ce dă un aspect dezolant al 

peisajului, adăugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate.  

Procesele metabolice care au loc la nivelul organismului rural generează o creştere continuă 

şi foarte diversificată de deşeuri. Ca urmare, realizarea igienei rurale, prin colectarea şi eliminarea 

acestora, devine o problemă majoră cu care se confruntă, din ce în ce mai tare Primăria comunei 

Grebănu. Iată de ce problematica serviciilor de salubritate în relaţie cu calitatea vieţii ocupă un loc 

distinct sub toate cele trei aspecte ale sale: ecologice, economice şi sociale. Din acest motiv Strategia 

de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020 propune ca proiecte pentru comuna Grebănu 

promovarea colectării selective şi a procesului de reciclare, folosirea tehnologiilor nepoluante, 

sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol şi alte măsuri menite să diminueze pînă la 

eliminare poluarea.  

Referitor la salubrizarea menajeră trebuie precizat faptul că aceasta este influenţată de 

numeroşi factori, între care se pot menţiona: numărul locuitorilor, distribuţia spaţială a populaţiei 

(densitatea) în cadrul spaţiului rural, structura şi particularităţile spaţiului construit, configuraţia şi 

gradul de modernizare a reţelei stradale, dotarea tehnico-edilitară, gradul de acoperire cu servicii de 

salubritate şi calitatea acestor servicii, nivelul de trai al populaţiei, nivelul de civilizaţie şi spiritul 

civic al locuitorilor. 

Oglinda igienei rurale a unei localităţi reflectă, pe lângă nivelul de salubrizare menajeră 

(salubrizarea deşeurilor menajere de la populaţie şi de la agenţii economici) şi pe cel al salubrizării 

stradale, care are ca scop principal realizarea şi menţinerea igienei căilor de comunicaţie, în scopul 

ridicării gradului de confort citadin. Salubrizarea stradală este cea care pune, în final, calificativul 

de „comună curată” sau „comună murdară”. Realizarea calitativă a unui serviciu de salubrizare 

stradală depinde, pe lângă dotarea tehnică a operatorilor, de starea reţelei de drumuri din cadrul unei 

localităţi şi, nu în ultimul rând, de comportamentul şi spiritul civic al populaţiei. 

Pe lângă agenţii economici, populaţia reprezintă unul dintre cei mai importanţi actori în 

procesul de realizare şi păstrare a igienei rurale. Spre deosebire de alte servicii de utilitate publică, 

cum ar fi cele de alimentare cu apă, sau energie electrică, unde nu există, practic, un parteneriat cu 
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populaţia, serviciul de salubritate, pentru a avea o calitate superioară, presupune o implicare activă 

a cetăţenilor în actul de curăţenie al unei localităţi. Lipsa unei educaţii ecologice conduce la 

creşterea anuală a cantităţilor de deşeuri menajere şi la o risipă de materii prime şi materiale.  

Permanent omenirea trebuie să-şi controleze atitudinea faţă de rolul mediului natural în 

economie şi societate, precum şi în privinţa obligaţiilor sale pentru refacerea mecanismelor intime 

ale proceselor naturale. Ca urmare, populaţia trebuie să-şi schimbe percepţia asupra serviciilor de 

salubritate şi să devină un partener activ al acestora, prin păstrarea curăţeniei spaţiilor publice, 

minimizarea cantităţilor de reziduuri menajere şi prin sprijinirea procesului de recuperare şi 

reciclare, prin depunerea selectivă a deşeurilor. 

 

   3.7.2.Analiza SWOT 
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 Utilizarea în cantităţi reduse a pesticidelor şi îngrăşămintelor 

 Zonă curată cu păduri şi ape curgătoare  

 Calitatea apei potabile este constant bună 

 Posibilitatea practicării unei agriculturi ecologice 

 Inexistenţa unor agenţi economici cu potenţial major de poluare 

 Fonduri Europene nerambursabile pentru investiţii verzi 

 Zonă cu un potenţial ridicat de dezvoltare a parcurilor de eoliene ṣi a panouri- 

lor solare 

 Spaţiu natural potrivit pentru agrement campinguri, tabere şcolare vocaţionale, 

agroturim  

 Autorităţi locale deschise 
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 Insuficienta preocupare a agenţilor economici în recuperarea şi  refolosirea 

ambalajelor  

 Educaţie ecologică slab dezvoltată în rândul localnicilor 

 Interesul scăzut al agentilor economici pentru protecţia mediului înconjurător 

 Lipsa informaţiei în legătură cu programele de finanţare europeană 

 Spirit civic nedezvoltat suficient 

 Agricultura ecologică insuficient dezvoltată 

 Lipsa unui seviciu public pentru întreţinerea salubrităţii 

 Lipsa pubelelor în toate gospodăriile comunei 

 Mentalitate de indiferenţă faţă de protecţia mediului 

 Lipsa unei maşini de gunoi şi a unei vidanje 
 

 

M
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 Parteneriat public – privat 

 Introducerea unor tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 

 Conservarea calităţii mediului şi prevenirea poluării 

 Reducerea impactului deşeurilor asupra cursurilor de apă 

 Salubrizarea zonelor adiacente comuneişi sancţionarea practicilor ilegale de 

deversare pe sol  

 Posibilitatea promovării selective şi a procesului de reciclare 

 Posibilitatea efectuării unor acţiuni de educare a publicului consumator 

 Potenţial pentru îmbunătăţirea managementului resurselor naturale prin activități 

de instruire și consiliere realizate prin proiecte de cooperare privind schimbul de 

experiență, transfer de noi tehnologii şi bune practice 

 Necesitatea înfinţării serviciului de salubrizarte în comună 

 Achiziţionarea unei maşini de gunoi şi a unei vidanje 
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 Infiltrarea apelor uzate în sol şi poluarea implicită a pânzei freatice 

 Creşterea numărului de autoturisme 

 Ȋntârzieri în aplicarea legislației de mediu de cǎtre unii agenți economici datorită 

lipsei informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători 

 Grad scăzut de conştientizare a fermierilor privind importanţa practicilor 

agricole durabile 

 Grad scăzut de accesare a fondurilor europene din cauza lipsei unor entităţi 

active în domeniul informării şi conştientizării importanţei acestora  

 

 

M
ED

IU
 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

98 

 

 3.8.Cultură, sport şi agreement 

 

3.8.1.Analiza patrimoniului cultural              

 

În comuna Grebănu există un cămin cultural în satul de reşedinţă Grebănu şi unul în satul 

Homeşti, cu spaţii corespunzătoare din punct de vedere funcţional. Se impune reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea corespunzătoare a acestora la standarde. Actualmente în comună 

funcţionează patru biblioteci. 

 

 

Situaţia bibliotecilor din comuna Grebănu 

Biblioteci  Dotare şi cititori 

Total biblioteci, din care 

              Biblioteci publice 

        4 

        1 

Număr  volume existente în biblioteci 13953 

Cititori activi      422 

Volume eliberate într-un an    1872 

 Sursa: Date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 

 

Bisericile din comună sunt lăcaşuri vechi cu tradiţie.  

În satul Plevna este biserica cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva’’, iar în satul Cristineşti 

biserica  are hramul ,,Sfântul Dumitru’’. Satul Grebănu are biserica al cărui hram se sărbătoreşte la 

,,Sfântul Nicolae” , iar în Homeşti şi Herăşti ,,Sfinţii Mihail şi Gavrilă’’ sunt ocrotitorii sătenilor. 

Biserica din satul Livada are hramul ,,Cuvioasa Parascheva’’. Aceste locaşe de cult ale satelor au 

fost dintotdeauna, de-a lungul secolelor, locul în care locuitorii şi-au aflat liniştea şi împăcarea cu 

ei înşişi. Cei care au  intrat pe poarta bisericii, spre altar, s-au înnobilat cu duhul ceresc, căutînd în 

sfântul locaş drumul spre luminare şi drumul către înţelepciune. 

 În comuna Grebănu majoritatea locuitorilor sunt creştini - ortodocşi. 

Alte instituţii, în afară de Primărie, care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei sunt: 
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- Poliţia, instituţie ce vine în sprijinul cetăţeanului asigurându-i paza şi protecţia; 

    - Poşta, instituţie publică ce asigură primirea, transportul, distribuirea corespondenţei pe tot 

teritoriul localităţii. Prin serviciile sale vine în sprijinul pensionarilor, distribuindu-le pensile lunare. 

 

3.8.2. Personalităţi locale 

Dimitrie Perieţeanu născut în 1808 la Grebănu este fiul şetrarului Perieţeanu.A fost căpitan al 

Gărzii Naţionale din Râmnicu Sărat şi iâa ajutat pe revoluţionarii polonezi care acţionau în Munţii 

Buzăului. 

Grigore Vernescu s-a născut la 2 ianuarie 1865. Este unul dintre membrii cunoscutei familii 

Vernescu. A avut proprietăţi la Târcov şi în judeţul Râmnicu Sărat.a fost decorat cu ,,Medalia 

Jibiliară Carol I” şi cu ordinal ,,Coroana României” în grad de cavaler. 

Manolescu Chiracule s-a născut în 1886 şi a fost general. Numele lui se leagă de satul Grebănu 

fiind fiul lui Enache Manolescu fost primar al comunei timp de 18 ani. A fost coleg de şcoală cu 

generalul Ion Antonescu. A participat la luptele din primul război mondial. Timp de 12 ani a fost 

comandantul parăzilor militare organizate la ziua de 10 mai. Ca fiu al satului Grebănu a păstrat 

legătura cu satul natal aducând aportul său la reconstrucţia şi dezvoltarea localităţii. Astfel după 

cutremurul din 1940 s-a implicat în refacerea bisericii din sat cu o sumă importantă de bani şi l-a 

sprijinit pe pictorul Ştefan Hangu să refacă pictura, scutindu-l de mobilizare. Tot el este cel care a 

contribuit la aprovizionarea cu apă a comunei de la faza de iniţiere a proiectulu, când a trimis doi 

specialişti de la Institutul Apele Române pentru studiu la faţa locului şi apoi  cu suma de 300.000 

lei care în banii vremii era o sumă foarte mare, din aceştia construindu-se două bazine de captare a 

apei din izvoarele de la Hereşti. 

                   

 3.8.3. Monumente istorice 

   

                    În comuna Grebănu există mai multe monumente istorice: 

-Fosta mănăstire Grebănu, construită între anii 1843-1847 (reparată in 1906), monument de 

arhitectură de interes național. Ea cuprinde biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae”, turnul, clopotnița 

și zidurile de incintă; 

                    Alte cinci obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Buzău sunt  

monumente de interes local, toate clasificate ca monumente de arhitectură. În satul Grebănu, se află 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
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la nr 103 casa Gheorghe Horhogea (sfârșitul secolului al XIX-lea), la nr 168 casa Tinca Dima 

(1915), casa Ruxandra Grama la nr 61 (1915) și la nr 305 casa Matei Ungureanu (1920). În satul 

Homești se află biserica din lemn cu hramul ,, Sfinții Voievozi” datând din anul 1822. 

 

3.8.4. Datini, obiceiuri, tradiţii 

 

Datinile, tradiţiile şi obiceiurile reprezintă pagina nescrisă a istoriei, care oglindeşte modul 

de a gândi şi a se comporta a unei comunităţi. Din această cauză, ele trebuie să fie păstrate, 

cunoscute şi respectate, ca orice document care ne atestă originea.  

Obiceiurile calendaristice însoţesc viaţa comunităţii din Grebănu. Din rândul lor sărbătorile 

de iarnă, care debuteză cu Crăciunul şi se termină la 7 ianuarie după sărbătorirea Bobotezei şi a 

Sfântului Ion, include colindatul, sorcova pluguşorul, capra, semănatul, etc. Acestea oferă un 

spectacol impresionant, la realizarea căruia îşi dau concursul muzica, dansul, poezia, reprezentările 

plastice, gestica şi voia bună. 

De Boboteaza oamenii merg de dimineaţă la biserică, de unde se întorc cu apa sfinţită, 

numită şi “agheasmă mare”. În ajunul acestei sărbători, fetele postesc, iar seara pun busuioc sub 

pernă având credinţa că noaptea o să-şi viseze “ursitul”, flăcăul cu care se vor mărita. 

 În grupa obiceiurilor de primăvară  se includ cele din ciclul pascal. De Paṣte, pe lângă 

tradiţionalul încondeiat de ouă, în dimineaţa primei zile de Paşte, toţi membrii familiei se spală pe 

faţă cu apă (neîncepută) dintr-un vas în care au fost puse un ou roşu, un ban de argint şi o crenguţă 

de busuioc, rostind: Să fiu sănătos/sănătoasă şi obrazul să-mi fie roşu ca oul, să fiu dorit(ă) şi 

aşteptat(ă) aşa cum sunt aşteptate ouăle roşii de Paşte, să fiu iubit(ă) ca ouăle în zilele 

Paştelui, apoi se trece peste faţă moneda de argint, zicând: Sa fiu mândru/ă şi curat(ă) ca argintul 

şi văzut(ă) ca busuiocul. Fiecare gest ritualic al sărbatorii reprezintă o dimensiune simbolică aparte. 

În acest sens, un exemplu îl constituie şi îmbrăcatul, care, aici, are rol de înnoire. Datorită existenţei 

unei credinţe conform căreia de Paşte este bine să ai straie noi, odinioara, fetele şi tinerele neveste 

coseau cămăşi pentru toţi membrii familiei. Pentru fetele de măritat semnificaţia era şi mai 

puternică, acestea urmând a purta noile cămăşi atât la biserică, cât şi la horă. Este obiceiul ca în 

zilele de Paşte, finii să meargă cu ouă şi pască la naşi. În trecut, după ce se ospătau, mergeau 

împreună la hora satului, unde se afla şi dulapul (scrânciobul cel mare). 
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 Hora satului se ţinea în trecut a doua zi de Paşte. La acest obicei participau aproape toţi 

locuitorii, de la copiii la bătrâni, care asistau laolaltă la datul în ,,dulap” (scrânciob) a tinerelor fete, 

de către flăcăii care le iubeau. Se spunea că, că în acest fel, fetele vor fi ameţite şi convinse să se 

mărite mai repede. Flăcăii construiau din timp dulapul, o instalaţie din lemn gros, cu patru braţe, 

care purta câte un scaun ca raftul unui dulap, de unde îi vine şi numele. Instalaţia semăna cu roata 

de la morile de apă şi era pusă în mişcare de flăcăi puternici, care învârteau de o manivelă. Fetele îi 

răsplăteau pe flăcăi pentru truda lor cu ouă roşii sau încondeiate, pe care le ţineau în sân. Se spunea 

că aceia care au fost daţi în dulap, îşi vor îndeplini dorinţele, vor avea un an bogat şi vor trece mult 

mai uşor peste greutăţi. Pentru acest eveniment erau angajaţi muzincanţi din  alte sate. 

În timpul anului sărbătorile îşi restrâng sfera de manifestare. 

Din cele mai vechi timpuri Rusaliile, era considerată o perioadă dedicată spiritelor şi ţinea 

7 zile. Rusaliile sunt considerate femei fabuloase: Ielele, fiicele lui Rusalim Împărat. Cuvântul 

,,iele” nu este un nume, ci  pronumele personal  feminin ,,ele”, rostit popular. Tradiţia spune că cei 

care nu respectă sărbătoarea vor fi ,,pociţi” (paralizaţi). Leacul împotriva Ielelor este pelinul uscat 

pus sub pernă. 

Obiceiurile familiale referitoare la nuntă, botez, înmormântare, sunt onorate de toată 

comunitatea. Căsătoria- moment fundamental din viaţa omului, marchează profund viaţa satului. 

Până în urmă cu 20-30 de ani ceremonialul nunţii era marcat de momente tradiţionale conjugate de 

secole de înaintaşi: peţitul, ,,poftitul la nuntă’’, îmbrăcatul miresei, bărbieritul mirelui, împodobitul 

brazilor, punerea în valoare a diverselor obiecte de recuzită (ploscă, brazi, căruţe, cai frumos 

împodobiţi) jucatul găinii, darul naşilor, furatul miresei, etc. Ceremonialul nunţii a pierdut mult din 

momentele tradiţionale în zilele noastre, acestea fiind înlocuite de manifestări moderne, dovada 

progresului tehnicii şi a standardului de viaţă. 

 

  2.4.3. Portul popular 

 

Dintre elementele etnografice care se întrepătrund în zona din care face parte Grebănu,comună aflată 

în apropiere de municipiul Râmnicu Sărat, unul singur rămâne distinct, acesta fiind portul popular din 

regiune. Acesta poate fi admirat în colecţiile muzeale, el fiind utilizat mai mult în cadrul sărbătorilor. La 

origini, modelul de costum popular buzoian este înrudit cu cel din portul populaţiei dacice. 
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Costumul femeiesc1 se încadrează în tipologia costumului cu fotă. Se compune din maramă, cămaṣă 

(ie), ilic, fotă, poale, brâu, bete, încălţăminte. Portul femeiesc se compunea practic din două costume: unul 

de lucru ṣi unul de sărbătoare. Cel de lucru era simplu, fără ornamente iar cel de sărbătoare era frumos 

ornamentat, cu diverse motive, specific zonei. Femeia împletea părul în două coade, strânse la ceafă. Ȋn zona 

Râmnicului Sărat, pe creṣtet se purta un fes roṣu.  

Marama din borangic se lega în diverse forme. Cămaṣa încreţită la gât era cea mai frecventă, cămaṣa 

dreaptă din borangic aparând mai mult în zonele de câmpie. Iile costumului popular păstrează elementele 

dacice ṣi sunt împodobite cu elemente din natură: plante, păsări. O altă componentă a ansamblului 

vestimentar femeiesc o reprezintă ,,fota”, numită ,,strecătoare’’ cu fond negru, de dimensiuni mari, încreţită 

la spate. Fota din Râmnicu Sărat este unica prin organizarea decorului pe căpătâiele cu fond roṣu, folosirea 

lânicii policrome ṣi a firului strălucitor metalic pentru alesăturile ce împodobesc extremităţile ṣi poala de la 

spate, ca un specific local al Buzăului. 

Poalele se îmbrăcau sub fotă. Motivul ornamental care se observa mai jos decât fota era cusut ṣi 

ornamentat cu cosţiṣori  croṣetaţi. Betele care erau ţesute în patru iţe, se legau peste fotă în zona brâului. 

Betele din Buzău, înguste, sunt alese în motive de ṣerpi, ochiuri, berbec. La capete au canafi. 

Costumul Bărbătesc se compune din pălărie, cămaṣă, cioareci (ismene), brâu, bete, curea ṣi 

încălţăminte. ,,Căciula cu fund” este de format rotund. Pălăria nu are un specific local. Cămaṣa bărbătească, 

chiar ṣi cea de tip vechi, este ornamentată cu deosebită atenţie. În zonele de nord, gulerul cusut policrom 

arătă o asemănare cu cămăṣile portului vrâncean.  

Cioarecii sunt creţi pe picior (iţari) dacă sunt subţiri, cei groṣi fiind drepţi. În zona Râmnicului brâiele 

roṣii sau albastre sunt purtate cu o curea ornamentată cu ţinte de cositor.  

 

3.8.5. Sport  

 

 În comuna Grebănu sportul are foarte puţine valenţe de practicare deoarece nu există o sală 

de sport sau un teren multifuncţional care să permită locuitorilor petrecerea timpului liber prin sport. 

Fondurile guvernamentale ṣi locale din ultimii ani nu au permis investiţii majore în acest domeniu. 

 Întrucât sportul trebuie să fie o atracţie permanentă pentru toate vârstele şi o modalitate de 

a întreţine starea de sănătate a organismului, se doreşte atragerea a cât mai mulţi dintre locuitorii 

comunei să participe la actiuni sportive de orice fel: şah, table, badminton, popice, fotbal, tenis de 

                                                             
1 Didina Costanda, Biblioteca Judeţeana Buzău - http://www.turismbuzau.ro/component/content/article/166.html 

http://www.turismbuzau.ro/component/content/article/166.html
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masă, rugby-tag, etc. Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune soluţii pentru promovarea 

sportului pe plan local ṣi pentru găsirea unor surse de finanţare ce pot acoperi investiţiile necesare 

pentru construirea unei sălibaze sportive dotate corespunzător, şi amenajarea unui teren 

multifuncţional prevăzut cu vestiare, bănci pentru public, etc. Toate aceste proiecte se regăsesc în 

anexa prezentei strategii, în cadrul capitolului „Fiṣe de proiect”. 

 

 3.8.6.Analiza SWOT 
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 Existenţa unor biserici vechi, cu tradiţie  

 Existenţa a două cămine culturale 

 Existenţa a patru  biblioteci, din care una publică  

 Zonă foarte frumoasă adecvată practicării sporturilor în toate anotimpurile 

 Autorităţi locale deschise  
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 Lipsa unui teren multifuncţional pentru desfaşurarea de activităţi sportive 

 Lipsa de săli de sport în cadrul şcolilor  

 Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii 

 Necesitatea înfiinţării unui ansamblu folcloric 

 Bisericile necesită să fie dotate cu case praznicale 

 Lipsa unui teren multifunctional 

 Lipsa unei baze sportive dotată la cerinţele actuale 

 Cămine culturale nereabilitate şi nedotate corespunzător la nivelul cerinţelor 

actuale  

 Biblioteca din comună necesită lucrari de reabilitare 

 Lipsa unor echipe de handbal, volei, baschet, tenis,etc 

 Lipsa unui sistem pentru facilitarea accesului la volumul de carte şi necesitatea 

sporirii numărului de cărţi 

 Evenimentele culturale şi ziua comunei organizate la nivel local sunt 

nesemnificative, nu sunt promovate 

 Insuficienta sprijinire şi promovare a turismului 

 Managementul resurselor umane este încă deficitar în asigurarea unor structuri 

eficiente pentru practicarea sportului continuu atât  în şcoală, cât şi în rândul 

adulţilor. 

 Dotări limitate sau inexistente  pentru cultură, sport şi agrement  
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            3.9.Turism   

3.9.1.Promovarea turismului, obiective turistice 

Turismul este slab dezvoltat în zonă. Există oportunitatea construirii de moteluri, pensiuni, 

case de vacanţă sau amenajarea de locuri de agrement care să atragă turiştii, dat fiind şi faptul că 

localitatea este situată într-o zonă în care alternează relieful colinar cu cel de cîmpie, cu zone 

împădurite  unde umbra şi răcoarea arborilor pot constitui locuri de relaxare şi refacere atât pentru 

turismul de weekend cât şi pentru turistul care doreşte să cunoască frumuseţile sau monumentele 

patriei.                                                        

O
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 Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii 

 Amenajarea curţilor interioare ale bisericilor din comună 

 Dotarea bisericilor cu  case praznicale 

 Amenajarea unui teren multifuncţional cu dotări la nivelul cerinţelor actuale 

 Construirea unei baze sportive şi refacerea covorului vegetal/covor sintetic 

 Consolidarea bibliotecii din comună  

 Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare la nivelul cerinţelor actuale a căminelor 

culturale  

 Înfiinţarea unor echipe de handbal, volei, baschet, tenis,etc 

 Introducerea sistemului E-biblioteca pentru accesul nelimitat la volumul de carte 

şi atragerea de sponsorizări pentru creşterea numărului de cărţi din biblioteca 

comunală 
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 Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei comunei 

 Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei zilei de mâine 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de investiții în infrastructură 

 Apariţia de probleme sociale generate de criza economică  

 Scăderea interesului general pentru cultura si sport pentru populaţia tânără  

 Răspândirea unor sisteme de valori nedorite (stiluri arhitecturale străine de 

peisaj, gusturi muzicale, preferinţe pentru produse de consum ieftine, de unică 

folosinţă etc.) 
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 3.9.2 Analiza SWOT 
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 Potenţial de dezvoltare al turismului ecologic şi de agrement 

 Existenţa zonelor turistice  

 Existenţa forţei de muncă cu capacitate de reconversie profesională 

 Ospitalitatea locuitorilor comunei 

 Varietate gastronomicǎ  

 Puternic patriotism local 

 Autorităţi locale deschise 

 Existenta reţelei de electricitate si de comunicații  

 Existenţa fondurilor nerambursabile pentru promovarea turismului şi serviciilor 

 Existenţa tradiţiilor culturale 
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 Lipsa investiţiilor străine în turism 

 Infrastructura deficitară, starea precară a drumurilor 

 Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor de turism 

 Inexistenţa unităţilor hoteliere sau spaţiilor de cazare pentru potenţialii turişti 

 Lipsa unui program de acţiuni, coerent ṣi stabil, privind dezvoltarea turismului 

 Nevoie de produse și servicii de informare și de specialiști în stiința informării  

 Gastronomia locală nu este suficient promovată 

 

TU
R

ISM
U

L 

 
O

P
O

R
TU

N
IT

Ă
ŢI

 

 

 Valorificarea potenţialului turistic local prin amenajarea zonelor turistice şi de 

agrement 

 Dezvoltarea sectorului privat generator de locuri de muncă 
 Organizarea anuală a sărbătorii comunale 

 Sprijinirea locuitorilor pentru construirea de pensiuni turistice 

 Promovarea valorilor culturale tradiţionale, monumentelor istorice de pe raza 

comunei 

  Organizarea de evenimente cultural-artistice în comună şi înfiinţarea unui 

ansamblu folcloric pentru promovarea  dansurilor şi cântecelor populare 

 Promovarea la  nivel local a sărbătorii locale 

 Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (dotat cu sală de conferinţă, sală 

de şedinţe, restaurant, etc. 
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3.10. Administraţia Publică Locală. Întărirea capacităţii administrative 

3.10.1.Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Publice Locale 

 

Personalul aparatului de specialitate al consiliului local îşi desfăṣoară activitatea într-un 

sediu care necesită lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere. Structura organizatorică a 

acestuia este de tip piramidal în frunte situându-se consiliul local, ca factor decizional al tuturor 

hotărârilor ṣi proiectelor ce se întreprind la nivelul comunei. 

Primăria Grebănu este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu 

hotărârile Consiliului Local Grebănu privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a 

statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie 

o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Grebănu, care duce 

la îndeplinire hotărârile luate de membri ai Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, bazân- 

du-se pe problemele colectrivităţii locale.  

Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei şi al aparatului propriu de 

specialitate pe care îl conduce şi îl controlează (confirm art. 66-215/2001 privind administraţia 

publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 
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 Exodul şi migrarea forţei de muncă 

 Utilizarea ineficientă a potenţialului turistic natural oferit de cadrul fizico-

geografic al zonei în care este situată comuna 

 Utilizarea ineficientă a fondurilor destinate dezvoltării turismului local 

 Pierderea tradiţiilor şi valorilor folclorice cu trecerea inexorabilă a timpului 

 Pierderea sprijinului şi aşa redus din partea altor autorităţi publice 
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Primăria Comunei Grebănu reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează 

autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, 

şi primar, ca autoritate executivă.  

În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat acesta este repreyentat în organigrama de 

funcţionare a Primăriei Comunei Grebănu , aprobată ṣi funcţională pe anul în curs. Organigrama 

include toate departamentele Primăriei Comunei, numărul de posturi existente în 2014 pentru 

fiecare departament ṣi legăturile de subordonare dintre departamente. 

 

3.10.4. Analiza SWOT 
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 Capacitate organizaţională la nivelul Primăriei pentru dezvoltarea de proiecte 

 Capacitatea asigurării cadrului necesar informării şi comunicării către cetăţean 

 Funcţionari publici bine pregătiţi profesional cu capacitate de a relaţiona cu 

cetăţeanul şă a conlucra cu autorităţile 

 Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi 

aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie 

 Existenţa în cadrul Primăriei Grebănu a compartimentelor care acoperă întrega 

problematică a comunei 

  Transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului; 

 Participarea, în limita fondurilor a tuturor categorilor de personal la activităţi de 

formare continuă; 

 

 

ÎN
TĂ

R
IR

EA
 C

A
P

A
C

ITĂ
ŢII 

A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
E 

P
U

N
C

TE
  S

LA
B

E  Structură organizatorică neactualizată cerinţelor actuale  

 Incoerenţa politicilor de dezvoltare rurală 

 Absenţa acţunilor de colaborare cu reprezentanţii comunităţilor din interiorul sau 

exteriorul ţării 

 Bugetele locale nu asigură resurse financiare pentru proiectele locale de dezvoltare 

 Imposibilitatea de a acţiona pentru deszăpeziri, întreţinerea salubrizării şi a   

terenurilor publice proprii comunei 

 Utilizarea redusă a Fondurilor rambursabile  
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3.2.Amenajarea teritoriului  
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 Adaptarea structurii organizatorice 
 Completarea statului de funcţii în limitele posturilor vacante cu respectarea 

legislaţiei în vigoare 
  Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din Primărie pentru 

creşterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile 
 Organizarea de schimburi de experienţă şi vizite de studii 
 Înfrăţirea cu o comună similară din Uniunea Europeană 
 Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea drumurilor, a 

islazului comunal  
 Sporirea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile inclusive prin 

intermediul Grupului de Acţiune Locală 
 Modernizarea sediului Primăriei 
 Crearea de parteneriate publice-private pentru atragerea de sponsorizări 
 Reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei şi amenajarea curţii interioare 
 Îmbunătăţirea paginii de Internet a Primăriei comunei Grebănu prin oferirea de 

servicii on-line, newslletter 
 

A
M

EN
IN

ŢĂ
R

I 

 Neimplicarea cetăţeanului în deciziile publice la nivel local 

 Politizarea instituţiilor publice 

 Nepunerea în practică a strategiilor de dezvoltare locală datorită lipsei 

fondurilor 

 Incapacitatea autorităţilor locale de a se implica şi sprijini dezvoltarea unui 

sentiment  de apartenenţă al spiritului civic 

 Pierderea unor lucrări datorită deciziilor venite cu întîrziere de la nivel central 

privind finanţarea şi managementul proiectelor  

 Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în 

programele de dezvoltare; 

 Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită salariilor mici personalul bine pregătit 

este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte 

imposibilitatea angajării imediate a altor funcţionari publici influentează în 

mod negativ continuitatea activităţilor; 

 Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient. 
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CAPITOLUL 4  

ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

      Construieşte pe puncte tari 

Elimină punctele slabe 

       Exploatează oportunităţile 

       Îndepărtează ameninţările 
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4.1. SWOT-Metodologie de identificare a punctelor cheie  

Analiza SWOT este o metodologie de analiză prin care se identifică punctele tari și punctele 

slabe pe un anumit domeniu și se pot examina oportunitațile și amenințările unui proiect. Numele 

provine din limba engleză de la inițialele cerințelor: 

Strengths - puncte tari 

Weaknesses - puncte slabe 

Opportunities - oportunități 

Threats - riscuri 

Analiza SWOT se realizează din două perspective: 

a) O perspectivă strategică care urmărește viziunea cu privire la orientările viitoare, motivația 

(acceptarea, atitudinea politică, valorile sociale şi culturale) și obiectivele (siguranța locurilor 

de muncă, îmbunătățirea condițiilor locale, etc.) 

b) O perspectivă calitativă care descrie punctele forte, slăbiciunile, oportunitățile şi 

amenințările. 

Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de 

dezvoltare a comunei în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea 

fondurilor prin care Uniunea Europeană susține dezvoltarea regională se impune elaborarea 

strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare, respectiv 2014-2020. 

Analiza SWOT permite identificarea punctelor  cheie  și a zonelor în care trebuie aduse 

îmbunătățiri, în ce măsură și în ce condiții se poate îndeplini programul propus. Se vor identifica 

punctele tari şi punctele slabe, iar oportunitățile şi amenințările rezultă în urma identificării acestora 

la nivelul comunei. 

Punctele tari reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj competitiv şi îi conferă 

atractivitate. Sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de localizarea 

comunei, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi asigură 

un anumit avantaj şi îi conferă atractivitate față de alte localități.  

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori care creează obstacole în calea dezvoltării 

economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau legislative. 

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare 

vizat. Sunt şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în scopul 
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exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie identificate 

pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor. 

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia de 

dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi 

anticipaţi şi permit elaborarea unor planuri de urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor 

probleme. Pornim în analiză cu întrebările cheie ,,unde suntem” și ,,unde vrem să ajungem”, iar în 

final vom putea să urmărim dacă am ajuns unde ne-am propus, aplicând metode de lucru adecvate 

situaţiei prezente. 

 

4.2. Domenii de analiză 

 

Analiza SWOT s-a efectuat la fiecare dintre domeniile care fac obiectul analizei profilului 

socio-economic din capitolul anterior şi anume: 

1. Infrastructură de transport şi de utilităţi 

2. Amenajarea teritoriului 

3. Educaţie 

4. Economie 

5. Sănătate 

6. Dezvoltarea socială 

7. Mediu                              

8. Cultură,sport şi agrement  

9. Turism  

10. Administraţia publică locală. Întărirea capacităţii administrative 

 

 

   4.3. Concluzii SWOT 

 Făcând analiza SWOT la fiecare dintre domeniile de la capitolul anterior, pentru comuna 

Grebănu rezultă următoarele concluzii: 
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 În comuna Grebănu există  potenţial de dezvoltare a unei agriculturi ecologice şi a creşterii 

valorii adăugate a produselor; 

 Tehnica agricolă slab dezvoltată; 

 Este necesară înfiinţarea de unităţi de prelucrare a produselor animaliere ( lapte, ouă, carne) 

a fructelor cultivate în livezi şi a celor de pădure, precum şi a prelucrării şi promovarea în 

scopul valorificării lor pe pieţele externe comunei; 

 Turismul este slab dezvoltat şi promovat, infrastructura turistică inexistentă, ceea ce 

împiedică potenţialii vizitatori să considere zona o destinaţie atractivă; 

 Serviciile medicale şi  de asistenţă socială nu acoperă cerinţele şi necesităţile  localnicilor; 

 Inexistenţa IMM-urilor are implicatii majore în faptul că resursele locale  nu sunt exploatate 

sau puse în valoare; 

 Infrastructura serviciilor şi cea  tehnico-utilitară  este slab dezvoltată pe cele mai multe 

ramuri; Nu există în comună canalizare, staţie de tratare şi epurare, gaze); 

 Oferta educaţională limitată, populaţia manifestă rezistenţă la schimbare; 

 Infrastructura educaţională şi de sănătate slab dezvoltată; se impune modernizare, dotare, 

aducerea la standardele acqui-sului comunitar; forţa de muncă disponibilă dar neutilizată, în 

lipsa locurilor de muncă migrează către alte zone industrializate sau în străinătate. 

 

 

 

Concluzii 
SWOT

•Comună cu potenţial de dezvoltare ridicat pe domeniile: agricultură, infrastructură 
tehnico-edilitară, educaţie, turism, industrie 

Strategii de
orientare 

spre 
schimbare

•Dezvoltarea resurselor umane tinere din teritoriu prin acţiuni de informare şi
profesionalizare, sprijinirea fermelor de subzistentă în efortul de a creşte volumul
producţiei destinate comercializă-rii,valorificarea aşezării geografice, infrastructura,
diminuarea rezistenţei la schimbare în rândul cetăţenilor, dezvoltarea IMM-urilor

Măsuri

•Valorificarea forţei de muncă tinere prin programe de finanţare speci-fice, valorificarea 
potenţialului agricol, sprijinirea agriculturii, atragerea de fonduri nerambursabile, 
atragerea de specialişti, creşterea gradului de educaţie a  populaţiei, crearea locurilor de 
muncă
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CAPITOLUL 5 

 

PERCEPȚIA LOCUITORILOR 

ASUPRA COMUNEI  

GREBĂNU
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5.1. Centralizator total comuna Grebănu 
 

  Pentru a identifica problemele localităţii percepute la nivelul locuitorilor comunei Grebănu 

s-a făcut o analiză, având ca grup ţintă 52 (cincizeci şi doi)  de respondenţi. Caracteristicile acestora 

sunt prezentate pe scurt în următoarele analize. Analiza evidențiazǎ rǎspunsurile locuitorilor care 

au răspuns chestionarelor, la nivelul ȋntregii commune Grebănu. Graficele urmǎtoare sunt punctul 

de pornire al prezentei Strategii de Dezvoltare Localǎ, dorințele locuitorilor fiind unul dintre cei trei 

vectori care stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Fiecare grafic va fi 

analizat separat pentru a evidenţia cât mai clar necesităţile cetăţenilor şi opiniile lor. Vom folosi în 

continuare termenul de ,,locuitori’’ sau ,,respondenţi’’ în cadrul comentariilor care stau la baza 

rezultatelor interviurilor cu cei 52(cincizeci şi doi)  de cetăţeni ai comunei. 

Infrastructura de transport și de utilitǎți este primul punct pe care ȋl vom analiza.  

Situația actualǎ a drumurilor este consideratǎ gravǎ sau foarte gravǎ de 27% dintre locuitorii 

intervievaţi. Întrucât majoritatea drumurilor comunale şi săteşti de pe teritoriul administrativ al 

comunei sunt nemodernizate, reabilitarea drumurilor este una din primele măsuri care trebuie 

rezolvată. Direcţia de dezvoltare trebuie să se menţină în următorii ani, aşa încât Grebănu să devină 

o comună care să acopere nevoile minime ale cetăţenilor pentru infrastructura de transport. 

 

 

69% dintre respondenți au catalogat alimentărea cu apă a localităţii ca fiind deloc gravă şi 

31 % ,,puţin gravă” ceea ce arată că cetăţenii comunei au rezolvată această cerinţă de confort.  

 Alimentarea cu gaze este, în schimb, considerată ca o problemă gravă şi foarte gravă  de un 

procent de 86% dintre cetăţenii care au răspuns sondajului de opinie.  

10%

17%

31%

42%

Drumurile
Foarte gravă

Gravă

Puţin gravă

Deloc gravă
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Din acest motiv Strategia de Dezvoltare Localǎ pentru perioada 2014-2020 ȋși propune ca 

prioritate principală executarea sistemului de alimentare cu gaze natural în toate satele comunei.  

 

Starea actualǎ a comunei din punct de vedere a curǎțeniei este considerată puţin gravă de 50 

% dintre locuitori şi de 23 % ,,deloc gravă”, în timp ce 25 % consideră aceasta ca fiind              ,, 

gravă”, iar  2% dintre respondenţi  spun că este ,,foarte gravă”.   

Din punct de vedere al mijloacelor de transport ȋn comun situaţia este ,,puţin  gravă’’ 

pentru 19% , ,,deloc gravă” pentru 23% dintre locuitorii intervievaţi, în timp ce 23% dintre aceştia 

consideră că situaţia este ,,gravă” şi 2% ,,foarte gravă”.  

         

69% dintre respondenți au catalogat lipsa caldurii din locuinţă ca fiind puţin gravă în timp 

ce 14% consideră că este ,,deloc gravă”. De asemenea un procent de 2 % consideră situaţia ca fiind 

,,gravă”, iar 15 % consideră că aceasta este o problema ,,gravă”. Din acest motiv Strategia de 

Dezvoltare Localǎ pentru perioada 2014-2020 ȋși propune ca prioritate analiza situaţiei la nivel de 

comunitate şi găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a situaţiei.  

0%
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31%

69%

Alimentarea cu apă a   localităţii

Foarte gravă

Gravă

Puţin gravă

Deloc gravă

38%

48%

8% 6%

Alimentarea cu gaze

Foarte gravă

Gravă

Puţin gravă

Deloc gravă
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Curăţenia  localităţii

Foarte gravă
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Deloc gravă
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23% dintre respondenți au catalogat lipsa apei calde din locuinţe ca fiind gravă în timp ce 

15 % consideră ca aceasta este o problema foarte gravă. Un procent de 56 % consideră acest lucru 

ca fiind puţin grav iar 6% deloc grav.  

    

              În ceea ce priveşte locurile de joacă pentru copii un procent de 38% din respodenţi 

consideră ca din acest punct de vedere situaţia este ,,puţin gravă” în timp ce 19% consideră această 

situaţie ca fiind ,,deloc gravă”; 33% din respondenţi consideră situaţia ,,gravă” iar 10% ,,foarte 

gravă”. 

                  Din punct de vedere al locurilor de petrecere a timpului liber pentru copii, cât și pentru 

adulți, un procent de 37% din respodenţi consideră ca din acest punct de vedere situaţia este ,,puţin 

gravă” în timp ce 19% consideră această situaţie ca fiind ,,deloc gravă”; 27% din respondenţi 

consideră situaţia ,,gravă” iar 17% ,,foarte gravă”. 

În consecinţă petrecerea timpului liber nu se consideră o prioritate deosebită.  
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Numǎrul insuficient al locurilor de muncǎ disponibile la nivelul comunei Grebănu duce la 

un numǎr mare de șomeri, de persoane asistate social și de persoane care beneficiazǎ de ajutoare 

pentru cǎldurǎ ȋn timpul anotimpului rece. Lipsa locurilor de muncǎ produce o stare de nemulțumire 

și de sǎrǎcie a populației și este consideratǎ o problemǎ ,,foarte gravǎ” și ,,gravǎ” de cǎtre 39%, 

respectiv 42% dintre locuitori.  Numǎrul mare de persoane sǎrace din comunǎ este alarmant pentru 

86% dintre locuitori, doar 14 % spun că este un aspect al vieţii comunei ,,puţin grav”. 

Dacă comparăm acest lucru cu faptul că un procent de 48% se consideră persoane sărace, 

iar 38% foarte sărace avem o imagine de asamblu asupra stării comunităţii şi a direcţiilor în care 

trebuie să se ia măsuri de îmbunătăţire a situaţiei.  

            

      Infrastructura educaționalǎ acoperǎ ȋn prezent nevoile populaţiei. Starea școlii  şi 

numǎrul unitǎților de ȋnvǎțǎmânt aflate pe raza comunei Grebănu au dus la rǎspunsuri pozitive ale 

respondenților: 35% consideră că starea acestora este ,,puţin gravă”, în timp ce 59% dintre cei 
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chestionați consideră că nu este ,,deloc gravă”. Există şi un procent de 6% dintre cei chestionaţi care 

consideră situaţia ca fiind ,,gravă”.  

         Siguranţa străzii în comuna Grebănu este percepută cafiind mulţumitoare, 31% dintre 

locuitorii chestionaţi considerând că situaţia nu este ,,deloc gravă”, în timp ce 47% o consideră 

,,puţin gravă”. Un procent de 21% consideră această situaţie ca fiind ,,gravă”, iar 1% ca fiind ,,foarte 

gravă”. Prezenta Strategie propune ca proiect pentru creşterea nivelului de siguranţă pe străzi 

introducerea de sisteme video pentru monitorizarea drumurilor comunale.  

  

      Protecţia mediului este un aspect al vieţii din comuna Grebănu care mulţumeşte nevoile 

actuale ale locuitorilor considerând-o ,,puţin gravă’’ în proporţie de 27% şi ,,deloc gravă’’ 62% 

dintre aceştia . Există însă şi un procent de 11% care consideră acest aspect al vieţii comunităţii ca 

fiind ,,grav”, ceea ce presupune o analiză şi clarificare a acestei situaţii. 

                   În ceea ce priveşte starea locuinţelor un procent semnificativ, respectiv 81%, au 

perceput-o ca fiind ,,puţin gravă” sau ,,deloc gravă”. Există însă şi un procent de 23% (de luat în 

seamă!) care consideră că situaţia/starea acestora este gravă.                     
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                          Reţeaua de iluminat public stradal satisface în mare măsura cerinţele locuitorilor 

din comună, în sensul că 23% consideră starea ca fiind ,, puţin gravă”  în timp ce 75%  o consideră 

ca fiind ,,deloc gravă”.  Există un procent de 2% care consideră că situaţia este ,, gravă”. 

                        Situaţia sistemului sanitar (spitalele) este percepută de 95% ca fiind precară în sensul 

că 4% consideră că aceasta este “foarte gravă”, 21% “gravă” , 46% “puţin gravă” şi 29% ,,deloc 

gravă”. Inexistenţa serviciilor medicale de urgenţă, a unui spital pe raza comunei ṣi a dotărilor 

corespunzătoare pentru dispensarul existent face ca situaţia privind îngrijirile medicale din comună  

să fie apreciate în acest mod. 

 

Relaţia dintre autorităţile publice locale ṣi cetăţeni este considerată ,,deloc gravă’’ de 63% 

dintre locuitori şi ,, puţin gravă’’ de 31%, dintre locuitori. Acest lucru arată o deschidere deosebită 

a autorităţilor locale şi nu numai, pentru comunicarea cu cetăţenii, pentru rezolvarea problemelor 

comunităţii, etc. 
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În ceea ce priveşte numprul grădiniţelor din localitatea Grebănu un procent semnificativ, 

respectiv 96%, consideră că este ,,puţin gravă’’ sau ,,deloc gravă”. Există însă şi un procent de 4% 

care consideră că aceasta este ,,gravă’’.   

  

 Analiza stării sistemului de învăţământ la nivelul comunei Grebănu scoate în evidenţă faptul 

că acesta răspunde aşteptărilor comunităţii atât din punct de vedere al numărului (capacităţii) cât şi 

din punct de vedere al siguranţei în ceea ce priveşte accesul copiilor la aceste unităţi de învăţământ. 

Astfel un procent semnificativ dintre respondenţi ( 26 % şi respectiv 50%) consideră situaţia ca 

fiind ,,puţin gravă” sau “deloc gravă”.  

Prezentul studiu a avut ca scop/obiectiv, pe lângă identificarea dorinţelor ṣi nevoilor de 

dezvoltare a localităţii din punctul de vedere al locuitorilor acesteia, ṣi depistarea gradului de 

mulţumire pe care aceṣtia îl au faţă de propria ocupaţie, nivelul de trai, relaţia cu vecinii, locuinţa 

proprie, comunitatea în care trăiesc, etc. În următoarele grafice sunt prezentate rezultatele obţinute 

la nivelul comunei Grebănu. 
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Se observă aṣadar un grad ridicat de mulţumire faţă de viaţa pe care o duc 84% , iar 10 % 

sunt ,,nemulţumiţi” sau ,,foarte nemulţumiţi”. De ocupaţia pe care o practică sunt ,,mulţumiţi” sau 

,,foarte mulţumiţi” 77% şi ,,nemulţumiţi” 23%.  

Se constată faptul că exigenţa comunităţii este una rezonabilă (corectă, pertinentă, realistă) 

faţă de situaţia de facto din comunitate.  

 

În ceea ce priveşte starea locuinţei în care trăiesc şi locuiesc, 46% dintre respodenţi au o 

percepţie de mulţumire, iar 52% răspund că sunt ,,foarte mulţumiţi”; 33% din respodenţi sunt 

multumiţi de atmosfera familiară în care trăiesc, iar 65% sunt foarte mulţumiţi. 

  

       De vecinii din sat şi de comuna în care trăiesc, sătenii sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi. 

Un procent foarte mic dintre respodenţi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de comunitatea în care 

trăiesc, fapt ce denotă, pe ansamblu, o anumită stare de bine (confort), deşi există destule probleme 

care trebuie să fie analizate şi rezolvate la nivel local de către autorităţile locale (primar, consilieri 

locali, etc).  
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În ceea ce priveṣte elementele externe mediului familiar, observăm de asemenea un grad 

ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Grebănu, 73% dintre respondenţi au răspuns că sunt 

,,mulţumiţi” de activitatea pe care o întâlnesc în primărie, 4% sunt ,,foarte multumiţi” şi 23% sunt 

,,nemulţumiţi” de aceasta, fapt ce denotă o relaţie de colaborare şi o atmosferă constructivă ce au 

fost realizate la nivel de comunitate între aleşii locali şi cetăţeni. 

 

În ultimul an 81% dintre cei chestionaţi au fost nevoiţi să apeleze la instituţia Primăriei 

pentru a rezolva diverse probleme. Dintre aceṣtia 70 % au fost mulţumiţi de modul în care le-au fost 

rezolvate problemele, 4% nu au fost mulţumiţi de modul în care au fost trataţi de angajaţii din 

Primărie, iar 7% se încadrează în categoria indecişilor ( preferă să nu răspundă sau nu ştiu). Acesta 

este motivul pentru care prezenta Strategie propune soluţii inclusiv pentru întărirea capacităţii 

administrative, pentru formarea personalului din Primărie ṣi pentru dezvoltarea instituţiei.  
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Principala sursă de informare a locuitorilor din comuna Grebănu privitor la activitatea 

Primarului este Sediul Primăriei, 56% (direct de la primar 15%, consilieri locali 8%, sau funcţionari 

din  sediul instituţiei, 33%), de la  prieteni sau vecini se informează 34%, sau de la  biserică 10%;din 

mass media nu se informează populaţia în privinţa problemelor ce ţin de comunitatea locală. 

Grebănu este o comună de dimensiune mică, unde interacţionarea dintre locuitori se poate face 

relativ uṣor.   

             

 

             Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de dezvoltare, aṣa cum 

sunt ele percepute de către locuitori. Punctele de vedere ale locuitorilor la întrebarea „Care este 

problema principală care trebuie rezolvată pentru dezvoltarea comunei” au fost centralizate în 

reprezentarea grafică de mai sus. Întrebarea a fost deschisă, fără variante de răspuns, tocmai pentru 

a nu influenţa răspunsurile cetăţenilor.  
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La dorinţa autorităţilor publice locale, în chestionar au fost introduse întrebări care au avut 

ca scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor.  

 

Analizând graficele de mai sus se observă că 92% dintre locuitori consideră modernizarea 

drumurilor comunale ca fiind investiţie foarte importantă sau importantă, 44% doresc realizarea 

aleilor pietonale ca fiind investiţie ,,foarte importantă” şi 44%, o consideră investiţie ,,importantă”. 

Mai puţin importantă văd modernizarea drumurilor comunale 6%, iar realizarea aleilor pietonale 

12% cred că este investiţie puţin sau deloc importantă. 

 

Investiţii ,,foarte importante” sunt  considerate de cetăţeni modernizarea sistemului rutier, 

54% dintre respondenţi şi ,,important’’, 23% dintre respondenţi; 23 % consideră că este ,,puţin 

important’’ să se realizeze o astfel de investiţie. 

În ceea ce priveşte monitorizarea drumurilor prin sistem video pentru creşterea nivelului de 

siguranţă a locuitorilor comunei, 14% consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de 

investiţii, 42% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb 17% şi respectiv 27% consideră 

,,puţin important’’ sau ,,deloc important’’ pentru dezvoltarea comunei o astfel de acţiune. Se impune 
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aşadar, modernizarea sistemului rutier prin introducerea de indicatoare noi, plăcuţe pentru străzi, 

semnalizare luminoasă în dreptul unităţilor de învăţământ pentru creşterea siguranţei copiilor. 

 

 Reabilitarea reţelei de iluminat public este apreciată de locuitori că ar trebui să se realizeze 

astfel: 23% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de investiţii, 37% 

răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb 25% şi respectiv 15% cred că este ,, puţin 

important’’ sau ,,deloc important’’ să se reabiliteze iluminatul public pe toate străzile şi în toate 

zonele comunei. 

În privinţa modernizarea căminului cultural din comună părerile sunt împărţite astfel: 46% dintre 

locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de investiţii, 48% răspund că este 

,,important’’ de realizat, în schimb 4% dintre intervievaţi consideră ,, puţin important’’ şi 2% ,,deloc 

important’’ pentru dezvoltarea comunei, o astfel de acţiune. 

 

Infrastructura educaționalǎ acoperǎ ȋn prezent nevoile populației. Numǎrul unitǎților de 

ȋnvǎțǎmânt aflate pe raza comunei Grebănu au dus la rǎspunsuri pozitive, pe cale de consecinţă, ale 

respondenților. Întrebaţi dacă este necesară înfiinţarea unei noi grădiniţe răspunsurile celor 
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intervievaţi au fost: 2% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de 

investiţii, 23% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb câte 37%  dintre respondenţi cred 

că este ,, puţin important’’ şi 38% ,,deloc important’’să se înfiinţeze o nouă grădiniţă .  

 Trebuie menţionat ṣi că răspunsurile ce ţin de infrastructura educaţională sunt ṣi subiective, 

persoanele care nu au copii sau nepoţi înscriṣi la ṣcoala sau grădiniţă nefiind foarte bine informaţi 

în legătură cu infrastructura educaţională existentă şi cu necesităţile copiilor. Din acest motiv 

considerăm că la acest capitol reprezentarea grafică nu corespunde 100% nevoilor preṣcolarilor.  

                      În privinţa înfiinţării unui azil de bătrâni  răspunsurile celor chestionaţi au fost  

împărţite astfel: 27% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de investiţii, 

31% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb  27% dintre intervievaţi consideră ,, puţin 

important’’ şi 15% ,,deloc important’’ pentru comună, un astfel de proiect. 

 

                      În privinţa reabilitării şcolii şi grădiniţelor din comună răspunsurile celor chestionaţi 

au fost  împărţite astfel: 23% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de 

investiţii, 35% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb  27% dintre intervievaţi consideră 

,, puţin important’’ şi 15% ,,deloc important’’ pentru comună, un astfel de proiect. 

                        Dotarea cu mobilier a unităţilor de învăţământ a atras următoarele răspunsuri ale  

celor chestionaţi: 16% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de 

investiţii, 42% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb  27% dintre intervievaţi consideră 

,, puţin important’’ şi 15% ,,deloc important’’ pentru comună, un astfel de proiect. 
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                      În privinţa construirii unei săli de sport în comună răspunsurile celor chestionaţi au 

fost  împărţite astfel: 25% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de 

investiţii, 44% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb  17% dintre intervievaţi consideră 

,, puţin important’’ şi 14% ,,deloc important’’ pentru comună, un astfel de proiect. 

                        Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a disprensarului medical a atras următoarele 

răspunsuri ale  celor chestionaţi: 65% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei 

astfel de investiţii, 33% răspund că este ,,important’’ de realizat, şi 2% dintre intervievaţi consideră 

,, puţin important’’ pentru comună, un astfel de proiect. 

 

                           Reabilitarea bisericii din satele comunei a atras următoarele răspunsuri ale  celor 

chestionaţi: 25% dintre locuitori  consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de investiţii, 

56% răspund că este ,,important’’ de realizat, în schimb  15% dintre intervievaţi consideră ,, puţin 

important’’ şi 4% ,,deloc important’’ pentru comună, un astfel de proiect. 
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               Întrebaţi fiind dacă este necesară înfiinţarea unei noi rute de transport în comun localnicii 

comunei Grebănu răspund: 8% răspund că este ,,important’’ să se realizeze acest lucru,  în timp ce 

50%  cred că este ,, puţin important’’ şi 31 % ,,deloc important’’. De asemenea nu precizează o 

posibilă rută de transport necesară. 

Achiziţionarea unor utilaje de întreţinere a izlazului comunal: 27% dintre locuitori  

consideră ,,foarte important’’ realizarea unei astfel de investiţii, 42% răspund că este ,,important’’ 

de realizat, iar 23% dintre intervievaţi consideră ,, puţin important’’ şi 8% ,,deloc important’’. 

             Dintre cei chestionaţi 40% sunt femei ṣi 60 % bărbaţi. Vârstele respondenţilor sunt cuprinse 

între 18 ṣi 70 de ani, iar ponderea categoriilor de vârstă este reprezentată în graficul de mai jos. 

 

23% dintre cei chestionaţi au studii gimnaziale, 27% au 10 clase, 37% au absolvit şcoli 

profesionale, 13%  au absolvit  licee de diferite specialităţi; persoane cu studii superioare nu sunt 

între cei chestionaţi. 
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Dintre locuitorii comunei Grebănu care au răspuns chestionarului privitor la direcţiile de 

dezvoltare pentru perioada 2014-2020, 21% sunt pensionari, 42% casnice, 17% muncitori, 4% 

zilieri, 4% ṣomeri, , iar restul elevi, maiṣtrii tehnicieni, patroni, agricultori; persoane cu studii 

superioare nu se află printre cei chestionaţi. 

 

 

Din punctul de vedere al apartenenţei religioase 100% dintre cei chestionaţi sunt ortodocṣi.  

Numărul mediu de persoane care locuiesc în gospodăriile din comuna Grebănu este de 3,44 

persoane. Graficul următor prezintă ponderea familiilor de 1-2 persoane, 3-4 persoane, 5-6 

persoane, sau mai mult de 7 persoane într-o locuinţă din comună.  
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Media venitului lunar dintr-o gospodărie din Grebănu este de 684,00 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc). 34% dintre gospodării au un venit lunar 

de până în 500 lei, 54% dintre gospodării au un venit lunar cupris între 501-1000 lei, 8% dintre 

gospodării au un venit lunar cuprins între 1001-1500 lei, 2% dintre gospodării au un venit lunar 

cuprins între 1501-2000 lei, şi 2% dintre gospodării au un venit lunar mai mare de 2001 lei. Media 

venitului lunar pe persoană este de 198,83 lei. 

În concluzie aspectele din viaţa comunei considerate de către populaţia intervievată a fi 

probleme ,,foarte grave’’  şi ,,grave’’  la nivelul comunei, sunt în următoarea ordine ierarhică: 

1.Alimentarea cu gaze                                   86% (48% ,,foarte gravă” şi 38% ,,gravă” 

2 Persoanele sărace                                        86% (39% ,,foarte gravă” şi 48% ,,gravă”) 

3 Locurile de muncă                                     97% (38% ,,foarte gravă” şi 48% ,,gravă”)) 

            Acestea ar constitui premizele realizării unor condiţii de viaţă decente şi pe bună dreptate 

locuitorii comunei le considera primordiale. Lipsa locurilor de muncă în zonă şi implicit media 

venitului realizat în gospodărie de 684,00 lei la o medie de 3,44  persoane existente în familie este  

problema cea mai mare a locuitorilor comunei care se rezolvă prin crearea de locuri de muncă şi 

dezvoltarea economică a localităţii.  

La polul opus problemelor ,,grave” sau ,,foarte grave” sunt situaţiile ,,deloc grave’’ şi ,,puţin 

grave’’,  în următoarea ordine: 

1.Alimentarea cu apă                            100% (69% ,,deloc gravă” şi 31% ,,puţin gravă”) 

2.Iluminatul public                       98% (75% ,,deloc gravă” şi 23% ,,puţin gravă”) 

3.Transportul în comun                96% (77% ,,deloc gravă” şi 19% ,,puţin gravă”) 

33%

44%

17%
6%

Numar persoane în gospodǎrie

1-2 locuitori

3-4 locuitori

5-6 locuitori

>7 locuitori

34%

54%

8% 2% 2%

Venit pe gospodǎrie

0-500 lei

501-1000 lei

1001-1500

1501-2000

>2001



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

131 

 

4. Relaţia dintre  autorităţi şi cetăţeni    94% (63% ,,deloc gravă” şi 31% ,,puţin gravă”) 

5.Şcolile şi grădiniţele, precum şi accesul copiilor la învăţământ corespund cerinţelor în 

proporţie de 76-96%  dintre localnicii chestionaţi; accesul copiilor la învăţământ 76% (50% ,,deloc 

gravă” şi 26% ,,puţin gravă”), starea şcolilor este considerate bună în proporţie de 94% (59% ,,deloc 

gravă” şi 35% ,,puţin gravă”), numărul şcolilor îi mulţumeşte pe cetăţenii comunei în proporţie de 

81% (50% ,,deloc gravă” şi 31% ,,puţin gravă”), iar pentru numărul grădiniţelor 94% dintre 

respondenţi apreciază că sunt acoperitoare pentru preşcolarii comunei (63% ,,deloc gravă” şi 33% 

,,puţin gravă”). 
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        6.1. Direcţiile de dezvoltare ale comunei Grebănu 2014 – 2020 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii 

şi responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare 

ierarhizate astfel: persoane individuale, agenţi economici, grupuri şi comitete, 

primărie, comisii de specialitate din consiliul local. 

 Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: realizarea obiectivelor 

cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi mijloacelor de 

realizare pe anii 2014 – 2020, întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor 

din strategia de dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine, 

elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 

marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele 

necesare pentru realizarea obiectivelor 

Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, 

deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei 

de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare). 

Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor 

din strategia de dezvoltare locală. 

 Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele 

obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului 

de avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina 

cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru 

corectarea abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.  
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Principiile care stau la baza dezvoltării locale ale comunei Grebănu respectă priorităţile 

naţionale şi regionale prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND), Orientările Strategice 

Comunitare (OSC) şi Liniile Directoare Integrate ale Uniunii Europene pentru Creştere Economică 

şi Locuri de Muncă, precum și înscrierea în Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-est din 

care face parte. De asemenea Strategia de Dezvoltare a comunei Grebănu pentru perioada 2014-

2020 se încadrează în direcţiile Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Buzău pentru perioada 2014-

2020 

 Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 

 Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti; 

 Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman; 

 Construirea unei capacităţi administrative eficiente; 

 Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de 

dezvoltare a teritoriilor rămase în urmă. 

Abordarea dezvoltării locale a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor propuse pentru 

domeniile prioritare de dezvoltare ale comunei: infrastructura tehnico-edilitară și socială, 

amenajarea teritoriului, activităţile economice pentru dezvoltarea rurală, resursele naturale şi 

mediul, resurse socio-umane, educaţie, cultură, sănătate şi asistenţă socială, turism şi comerţ si 

servicii, precum şi administraţia publică locală. 

Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru domeniile de 

dezvoltare sunt coerente şi corelate între ele, ba mai mult, se sprijină reciproc şi contribuie la 

realizarea viziunii comune privind viitorul durabil al comunei: realizarea unor schimbări pozitive, 

economice şi sociale, durabile, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător.  

Dezvoltarea locală a fost abordată ca un proces prin care se urmăreşte identificarea, 

mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale, adesea subevaluate şi nefolosite la întregul 

lor potenţial.  

Promovarea unicităţii şi a specificului local a fost urmărită simultan cu  creşterea valorii 

adăugate a produselor şi serviciilor obținute pe plan local şi destinate consumatorilor din afara 

localităţii, cu stimularea capacităţii de inovare şi adaptare la contextul şi oportunităţile prezente, 

precum şi cu diversificarea ofertei de produse şi servicii.  
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Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea responsabilă, eficientă şi 

transparentă a bunurilor publice: infrastructura tehnico-edilitară, spaţiile publice inclusiv 

patrimoniului natural şi cultural care trebuie pus în valoare, fără a uita nici un moment că trebuie 

protejat şi păstrat pentru generaţiile viitoare. Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acestora 

sub formă de capital pentru dezvoltarea economică şi socială.  

Cel mai important este că ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală a comunei Grebănu a fost participarea şi parteneriatul actorilor 

locali în vederea sprijinirii localnicilor şi dezvoltării de activităţi care să conducă la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii locuitorilor comunei, celor care trăiesc şi gospodăresc bunurile acestor locuri.  

Actorii locali vor juca un rol deosebit de important prin implicarea în procesul de elaborare 

a strategiei de  dezvoltare, a implementarii acesteia și prin  formularea unor politici publice din 

diverse domenii de activitate. În baza acestor principii s-au stabilit obiectivele strategice şi 

obiectivele specifice pentru  fiecare din domeniile pe care analiza SWOT le recomandă ca fiind 

prioritare. 

 

6.2. Infrastructură de transport şi utilităţi 

Obiective strategice: 

Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de transport şi utilităţi pentru creșterea calității 

vieții locuitorilor comunei și accesul nemijlocit al tuturor localnicilor şi vizitatorilor la 

infrastructură (energie electrică, apă, gaze, canalizare). 

  

Obiective specifice: 

 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a 

rețelelor de  utilități publice la nivelul întregii comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și externe; 

 Crearea unei structuri integrate de situații de urgență; 

 Reabilitarea şi asfaltarea sau amenajarea cu balast a drumurilor comunale şi săteşti, a 

trotuarelor, construcțiilor de rigole în toată comuna; 

 Costruirea podurilor pentru traficul pietonal şi alte poduri peste râurile din zonă; 

 Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare; 
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 Modernizarea reţelei de iluminat public stradal; 

 Realizarea reţelei de alimentare cu apă; 

  Realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

             6.3.Amenajarea teritoriului 

Obiective strategice: 

Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal şi luarea 

măsurilor de finalizare a proceselor de microzonare, cadastrare, precum şi măsuri de 

prevenire a inundaţiilor, a înzăpezirilor, alunecărilor de teren şi modernizare a drumurilor. 

Obiective specifice: 

 Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal în scopul 

definitivării titlurilor de proprietate asupra terenurilor; 

 Sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa 

terenurilor agricole; 

 Luarea măsurilor de prevenire a degradării solului datorită  alunecărilor de teren;  

 Luarea măsurilor de extindere a zonei împădurite în scopul prevenirii degradării 

suprafeţelor de teren afectate de efectele factorilor naturali; 

 Lucrări de regularizare a apelor existente pe teritoriul comunei;  

 Construire parazăpezi şi perdele de protecţie; 

 Efectuarea modernizarii sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase şi a indicatoarelor stradale. 

 

 

INDICI DE MONITORIZARE: 

• număr de kilometri de reţea apă, realizaţi; 

• număr de kilometride  reţea de canalizare realizaţi; 

• număr de  kilometri de drum modernizat; 

• număr  de kilometri de trotuare, şanţuri şi rigole, realizaţi; 

• număr de kilometri de reţea gaz metan, realizaţi. 

• număr de poduri construite 
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 6.4.Educaţie 

Obiective strategice: 

Dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ şi cultură, acces la sistemul educaţional,  

crearea condiţiilor pentru desfăşurarea actului de învăţământ pentru toţi locuitorii 

comunei. 

Obiective specifice: 
 

 Crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să satisfacă nevoile legate 

de actul educaţional; 

 Iniţierea/finalizarea lucrărilor de construcţii reabilitare și modernizare a şcolilor şi 

grădiniţelor;  

  Formarea şi perfecţionarea continuă a adulţilor în scopul împlinirii individuale prin 

educaţie; 

 Eliminarea abandonului şcolar la vârste fragede; 

 Creşterea numărului de cursanţi pentru a obţine noi calificări; 

   Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul  pro-  

gramelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, 

vocaţional;  

 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a          

propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;  

INDICI DE MONITORIZARE 

• Creşterea suprafeţei împădurite; 

 Număr de indicatoare luminoase montate; 

 Număr de indicatoare stradale  montate; 

 Reducerea suprafeţelor de teren degradate; 

 Lungimea parazăpezilor montate ; 

 Număr de titluri de proprietate eliberate. 
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 Dezvoltarea activităților de formare profesională pentru domeniile de dezvoltare cuprinse în 

Strategia locală (educațional, cultural, sanitar, mesteșugăresc,etc.) în vederea asigurării 

implementării acesteia; 

 Achiziţionarea de microbuze şcolare pentru transportul elevilor de la domiciliu către şcoală şi 

retur; 

 Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii; 

 Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala; 

  Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; 

 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi 

copii de la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învăţământul preşcolar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.5. Economie 

Obiective strategice: 

Dezvoltarea economică a comunei prin crearea condiţiilor pentru apariţia şi dezvoltarea 

mediului de afaceri bazat pe competiţie şi satisfacerea nevoilor pieţei. Promovarea unei agriculturi 

moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va genera creșterea nivelului de trai al 

populaţiei. 

INDICI DE MONITORIZARE 

 

• Număr cursanţi înregistrați la fiecare formă de 

învăţământ iniţiată; 

• Număr de programe de instruire şi reconversie 

profesională iniţiate;   

• Stoparea emigrării populaţiei tinere; 

  Număr de copii care au abandonat şcoala la vârste 

fragede; 

• Evoluţia infracţionalităţii; 
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Obiective specifice: 

 Dezvoltarea de activități economice care să conducă la crearea de surse de venituri pentru 

populație din activităţi economice non-agricole și scăderea gradului de dependență a 

locuitorilor față de agricultură; 

 Înființarea de complexe comerciale și unităţi de prestări servicii; 

 Înființarea de exploatații agricole și ferme agricole prin asocierea proprietăților de mici 

dimensiuni în scopul eficientizării producției, a aplicării tehnologiilor moderne și performante 

care  să conducă la realizarea culturilor și produselor specifice zonei, capabile să reziste 

concurenței de pe piața internă și europeană; 

 Promovarea de programe de formare profesională pentru acțiuni întreprinse în domeniul 

agricol, silvic sau alimentar (diversificarea activităților în exploatațiile agricole, siguranţa şi 

igiena alimentelor, îmbunătătirea calității producției, crearea condiţiilor pentru sănătatea 

plantelor şi bunăstarea animalelor); 

 Folosirea fertilizanților în concordanță cu prevederile standardelor Uniunii Europene; 

 Pregătirea tehnică prin introducerea de tehnologii noi, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale etc; 

 Creşterea conştientizării, promovarea serviciilor de consiliere şi informare şi schimbul de 

experienţa în domeniul economiei sociale; 

 Managementul durabil al terenurilor existente pe tertioriul comunei; 

 Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea și aplicarea unor metode de producție    

compatibile cu întreținerea și grija pentru protecția mediului; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor; 

 Sprijinirea fermierilor pentru a participa la diferite târguri, expoziții, proiecte de succes, 

întruniri tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora şi crearea legăturilor 

cu alţi omologi din ţară şi străinate pentru schimburi de experienţă; 

 Creșterea nivelului de viață al locuitorilor comunei prin încurajarea dezvoltării      activităților 

alternative (meștesugărit, artizanat, apicultură, creșterea ciupercilor, cultivarea plantelor 

medicinale,etc); 

 Dezvoltarea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

 Urmărirea ca producţia realizată să corespundă cerinţelor pieţei; 
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 Crearea premizelor pentru practicarea unei agriculturi ecologice prin folosirea de tehnologii 

nepoluante asupra mediului; 

 Dezvoltarea/modernizarea de piețe și târguri în comună cu comercializarea produselor 

gospodărești proprii, agricole și de artizanat; 

 Declanșarea unor campanii pentru încurajarea și convingerea tinerilor să se întoarcă în 

localitate; 

 Dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și externe; 

 Dezvoltarea întreprinderii de servicii non- agrare; 

  Înființarea de ateliere de croitorie, prelucrarea lânei, vopsitorie ecologică, țesut, olărit, 

împletituri, lucru manual, etc;  

 Susținerea dezvoltării antreprenoriatului local;  

 Formarea profesională (managamentul exploatațiilor agricole, utilizarea tehnicii de calcul, 

consolidarea afacerilor etc);  

 Crearea centrelor de colectare produse agro-alimentare, ciuperci, plante medicinale, 

promovarea și susținerea produselor locale; 

 Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea 

profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a cele ecologice; 

 Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii; 

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a tuturor 

problemelor agricole:  

 mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

 îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;  

 servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

animale; 

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii;   

 Înființarea unui centru de colectare, fructe, plante medicinale, lapte, produse din lapte, produse 

apicole, etc; 

 Produse locale – patiserie şi panificaţie; 

 Înființarea unui centru de achiziţie şi valorificare pe piaţa externă a produselor provenind de la 

ovine şi bovine; 
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 Înființarea unui centru de prelucrare a produselor expandate; 

 Certificarea produselor bio; 

 Înființarea unei fabrici de ambalat, congelat legume etc., precum şi a unui depozit frigorific; 

 Construcția unei fabrici de prelucrat lapte, axată pe specialităţi de brânză etc; 

 Achiziţionarea de utilaje (tractoare noi, combine de recoltat, buldozer, excavator, alte maşini, 

instalaţii, etc); 

 Înfiinţarea pepinierelor de pomi fructiferi; 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul fermei; 

 Un management durabil al fondului funciar agricol şi forestier; 

 Gestionarea resurselor de apă, inclusiv surse de apă-construite, lucrări de protecţie a staţiilor de 

pompare; 

 Comasarea terenurilor agricole şi forestiere în exploataţii de mari dimensiuni care  vor permite 

realizarea unor exploataţii viabile; 

 Reducerea fărâmiţării excesive a terenurilor agricole; 

 Construirea şi modernizarea drumurilor care să asigure accesul nerestricţionat la exploataţiile 

agricole şi forestiere;  

 Facilitarea accesului la surse de energie, inclusiv energie verde;  

 Încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu 

mediul de afaceri;  

 Protecţia împotriva excesului de apă şi umiditate;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICI DE MONITORIZARE 

 

•Creşterea suprafeţei agricole inclusă în forme asociative; 

• Suprafaţa ocupată de culturi ecologice; 

• Creșterea producţiei la hectar pe culturi; 

• Randamentul tehnologiilor noi, comparativ cu cele 

anterioare; 

• Forţă de muncă necalificată angajată; 

• Numărul de persoane care au migrat spre activităţi non-

agricole din localitate; 

• Rezultatele economico-financiare ale firmelor      înfiinţate; 

• Număr ferme de subzistenţă care accesează fonduri 

europene. 
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6.6. Sănătate 

        Obiective strategice: 

Asigurarea condiţiilor pentru acordarea de asistenţă medicală permanentă locuitorilor co- 

munei, menţinerea stării de sănătate a populaţiei, conştientizarea acesteia în necesitatea 

alimentaţiei sănătoase şi a respectării condiţiilor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 

Obiective specifice: 

 Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva 

ameninţărilor asupra sănătăţii;  

 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii socio - sanitare la nivelul 

comunei, conform standardelor europene;       

 Asigurarea de servicii de sănătate pentru persoanele cu nevoi specifice (copii, persoane 

vârstnice,  femei însărcinate, etc); 

 Asigurarea serviciilor medicale de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.7. Dezvoltarea socială 

Obiective strategice 

Dezvoltarea unor politici moderne de resurse umane menite să stimuleze forţa de muncă, 

să menţină şi să faciliteze integrarea tinerilor în viaţa social- economică, să creeze locuri de muncă, 

să îmbunătăţească serviciile de asistenţă socială. 

   

     INDICI DE MONITORIZARE 

 Număr de consultaţii medicale înregistrate în timp 

determinat; 

  Număr de bolnavi însănătoşiţi în urma tratamentelor 

aplicate; 

 Scăderea ratei îmbolnăvirilor; 
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Obiective specifice 

 

 Acordarea de sprijin pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu 

activitate în domeniul productiv, ca sursă de locuri de muncă; 

 Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă, dezvoltarea unor politici 

moderne de resurse umane;  

 Dezvoltarea de noi calificări și meserii meștesugărești care să corespundă evoluțiilor economice 

din zonă; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial în special în rândul tinerilor; 

  Implementarea conceptului de economie socială; 

 Sprijinirea parteneriatelor între toţi actorii relevanţi implicaţi în dezvoltarea comunităţii 

(sindicate, instituţii publice, asociaţii patronale, persoane ocupate, sectoare non-

guvernamentale, întreprinderi, mediul de afaceri şi alte asociaţii etc.); 

 Dezvoltarea serviciilor flexibile şi alternative pentru îngrijirea copiilor sau a altor membri de 

familie dependenţi pe parcursul zilei; 

 Menținerea și integrarea tinerilor în viața social-economică a comunei prin programe de 

calificare, recalificare ce pot să conducă la absorbția tinerilor pe piața muncii și să răspundă  

oportunităților locale; 

 Asigurarea de servicii sociale pentru persoanele cu nevoi specifice (copii aflați în dificultate, 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei victime ale violenței în familie); 

 Programe specifice adresate femeilor interesate de avansarea în carieră, inclusiv sprijin pentru 

iniţierea unei afaceri; 

 Programe de sprijin concentrate pe eliminarea ideilor stereotipe privind genul în societate; 

 Campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de fiinţe 

umane, violenţei domestice; 

 Sprijinirea membrilor familiilor dependente de serviciile de asistenţă şi alte activităţi asociate 

pentru a le  permite să participe pe piaţa muncii; 

 Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială; 

 Campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de fiinţe 

umane, violenţei domestice; 
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 Înfiinţarea unui centru pentru consilierea persoanelor cu probleme; 

 Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială ; 

 Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, şi pentru copiii defavorizaţi; 

 Sprijinirea grupurilor entice minoritare şi a persoanelor defavorizate prin implementarea de 

proiecte privind incluziunea socială şi prin consilierea acestora; 

 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica specialităţii (abilitare 

didactică preṣcolară), management educaţional (managementul procesului didactic), consiliere 

ṣi orientare a tinerilor, utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi comportamentală 

(educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea barierelor învăţării, 

dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.8.Mediu 

Obiective strategice 

Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin investiţii în protejarea comunităţii de 

riscurile naturale, activităţi cu privire la conştientizarea locuitorilor în ce priveşte importanţa  pe 

care o are un mediu curat în menţinerea sănătăţii, investiţii în colectarea, transportul şi depozitarea 

corespunzătoare a deşeurilor menajere. 

Obiective specifice: 

 Protejarea și îmbunătățirea calității mediului,  curățarea şi ecologizarea cursurilor de apă, 

promovarea practicilor de cultură ecologică; 

     INDICI DE MONITORIZARE 

 Număr cursanţi înregistrați la fiecare formă de 

învăţământ iniţiată; 

 Număr locuri de muncă create în activităţi non-agricole; 

  Număr de persoane asistate social;  

 Număr de programe de instruire şi reconversie 
profesională iniţiate;   

 Stoparea emigrării populaţiei tinere; 

 Evoluţia infracţionalităţii; 

  Număr de persoane vârstnice ṣi persoane defavorizate 
îngrijite în centrele speciale. 
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 Valorificarea resurselor locale (vânt, raze solare, deșeuri) pentru producerea de energii  

alternative (solară, eoliană,etc) realizându-se implicit  independența energetică parţială a 

comunei; 

 Respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate, de protecţia muncii, protecţia mediului şi 

cerinţe sanitar-veterinare;   

 Realizarea unui management integrat al deșeurilor (colectare selectivă, depozitare în spații 

special amenajate corespunzător standardelor europene); 

 Susținerea unor campanii de educare și informare a cetățenilor în vederea strîngerii și 

depozitării corespunzătoare a deșeurilor și protejarea mediului înconjurator; 

 Minimizarea impacturilor infrastructurii de transport asupra economiei, societăţii şi 

mediului;  

 Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;  

 Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând 

valoarea serviciilor ecosistemelor;  

 Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape 

cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile; 

 Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi  reciclate; 

 Susținerea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la importanţa protejării 

mediului înconjurător;  

 Promovarea acţiunilor ecologice cu scopul de a creṣte spiritual civic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INDICI DE MONITORIZARE 

 Număr cursanți înregistrați la cursuri de specialitate de mediu; 

 Număr de acțiuni întreprinse pentru plantarea de pomi; 

 Număr de acţiuni de împădurire; 

 Număr de participanti la acţiunile de plantare copaci sau pomi 

fructiferi; 

 Gradul de curățenie al comunei; 

 Cantitatea de deşeuri menajere şi animale care este prelucrată 

ecologic.  
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6.9.Cultură, sport şi agrement 

Obiective  strategice: 

Dezvoltarea infrastructurii pentru unităţile de cultură, sport şi agrement, punerea în 

valoare a patrimoniului cultural local, promovarea valorilor istorice existente pe teritoriul 

comunei şi organizarea de evenimente culturale şi sportive. 

 

Obiective specifice: 

 Practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare;  

 Reabilitarea, înființarea, modernizarea infrastructurii sportive și de agrement la nivelul      

întregii comune;  

  Amenajarea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber (inclusiv terenuri de sport); 

 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii sportive; 

 Promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea caselor de cultură în scopul 

desfaşurării de evenimente culturale periodice); 

 Investiţii legate de activitaţi recreaţionale: alei pentru plimbări, plimbări cu mijloace de 

transport tradiţionale;  

 Promovarea sărbătorii locale a comunei; 

   Valorificarea tradițiilor, obiceiurilor locale și atragerea tinerilor în acțiuni de perma- 

nentizare a acestora;  

 Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii, piste pentru biciclişti/role, centre de zi unde 

copiii pot sta după terminarea orelor de curs pentru a-ṣi face temele, pentru a citi etc; 

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea 

proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi de 

interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement; 

 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor şi a serviciilor 

oferite; 

 Practicarea de sporturi de masă şi individuale, cu baze materiale corespunzătoare; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

147 

 

 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. Turism 

Obiective strategice: 

Promovarea potenţialului turistic, stimularea înfiinţării şi dezvoltării unităţilor de turism.  

 

Obiective specifice: 

 Promovarea potențialului turistic al comunei, concomitent cu facilitarea accesului la 

informație și la produsul turistic; 

 Stimularea investițiilor în turism; 

 Valorificarea resurselor naturale pentru practicarea  turismului; 

 Conṣtientizarea cetățenilor de avantajele introducerii gospodăriei în circuitul agroturistic; 

 Stimularea dezvoltării de IMM-uri prestatoare de servicii pentru populație și pentru agenții 

economici; 

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a 

resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism; 

 Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice;   

 Construirea şi modernizarea infrastructurii aferente capacităţilor de cazare precum sisteme de 

apă/apă uzată, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile; 

 Elaborarea de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare; 

 Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, 

apă curentă, iluminat etc). 

     INDICI DE MONITORIZARE 

 Număr de activităţi cultural artistice organizate pe an;  

• Număr de unităţi de cultură reabilitate;   

• Număr de locuri de agreement amenajate în comuna; 

  Număr de copii care au abandonat şcoala la vârste fragede; 

• Creşterea interesului pentru zonă a posibililor investitori; 

 Număr de parcuri ṣi locuri  de joacă amenajate pentru 
locuitorii comunei  
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6.11. Administraţie şi servicii publice 

         Obiective strategice 

Crearea unui cadru adecvat de informare şi comunicare cu cetăţenii, îmbunătăţirea relaţiei 

dintre autorităţi şi locuitorii comunei pentru o conlucrare cât mai dinamică şi democrată, 

cooperare interinstituţională internă şi externă. 

Obiective specifice: 

 Aplicarea reformei în cadrul administrației publice; 

 Eficientizarea și creșterea calitativă a serviciilor; 

 Asigurarea cadrului necesar informării și comunicării la timp a personalului administrației locale 

cu cetățeanul comunei; 

 Permanentizarea dialogului cu cetățenii și atragerea maselor de cetățeni la rezolvarea 

problemelor comunei; 

 Inițierea unui program în parteneriat cu biserica pentru asistarea bătrânilor; 

 Elaborarea si implementarea unor programe de  identificare, urmărire și ajutorare locală a 

familiilor defavorizate în baza  standardelor elaborate de Sistemul Public de Asistență Socială 

(S.P.A.S.), în urma efectuării anchetelor sociale și a unui recensământ local privind problemele 

populației locale; 

 Introducerea de noi instrumente şi tehnologii; 

 Creṣterea fondului de locuinţe; 

 Ȋmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei; 

 Elaborare de studii de piaţă şi activităţi de promovare; 

     INDICI DE MONITORIZARE 

 Număr de  angajați localnici;  

 Număr de unități turistice înființate; 

 Număr de unităţi comerciale noi;  

 Număr de unități prestatoare de servicii înființate; 

 Pachet de servicii oferite de unitățile de turism din comună;  

 Număr de gospodării introduse în circuitul agroturistic; 
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 Participarea la târguri internaţionale, expoziţii şi misiuni economice; 

  Achiziţia de servicii de consultanţă specializată; 

 Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică pentru personalul de 

conducere din administraţia publică; 

 Îmbunătăţirea  managementului  calităţii; 

 Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea; 

 Iniţierea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, 

administratori publici profesionişti, asociaţii de dezvoltare intercomunitare; 

 Dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local; 

 Folosirea instrumentelor electronice (portaluri internet , baze de date); 

 Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice; 

 Implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice; 

 Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative; 

 Elaborarea unor proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea 

unei interfeţe pentru bazele de date existente; 

 Implementarea initiaţivelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, 

ghişeul unic pentru cetăţeni,  planificarea serviciilor destinate cetă-ţenilor, managementul 

documentelor, etc); 

 Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii 

barierelor administrative pentru cetăţeni; 

  Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management integrat; 

 Implementarea unor documente care introduc un set de principii generale privind calitatea 

furnizarii de servicii catre cetăţeni); 

 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; 

 Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare; 

 Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor; 

 Instruirea personalului din administraţie; 

 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin norme şi 

reguli care pot fi puse efectiv în aplicare;  
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 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului administrativ şi 

luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia publică; 

 Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri 

pieţe en-gros; 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală şi 

amenajarea de staţii de autobuz; 

 Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu reprezentanţii altor comunităţi; 

 Achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de dezăpezire, 

     întreţinere spaţii verzi etc.); 

 Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a asezămintelor culturale (biblioteci, 

cămine culturale, biserici, centre pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale etc.), 

inclusiv achiziţionarea de costume populare utilizate de acestea în vederea promovării 

patrimoniului cultural imaterial achiziţionarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv 

costurile de instalare şi montaj; 

 Stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de 

dezvoltare locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INDICI DE MONITORIZARE 

• Număr de  petiții ale localnicilor rezolvate; 

• Număr de reclamații înregistrate; 

• Număr de întâlniri organizate cu cetățenii;  

• Număr de participanți la dezbateri; 

• Număr de probleme rezolvate la inițiativa cetățenilor;  

•  Număr de acțiuni realizate în parteneriat cu alte instituții 

(școală, biserică, oameni de afaceri, alte localitați). 
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CAPITOLUL 7 

SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 
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Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod fundamental de 

capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare pentru a finanţa acţiunile selectate 

şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Măsurile propuse în strategie sunt coerente 

cu Programele Operaţionale şi PNDR pentru perioada 2007-2013, precum şi cu finanţările ce vor 

face obiectul Memorandumului pentru perioada 2014 - 2020. Absorbţia fondurilor disponibile 

depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi 

de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.  

Strategia de dezvoltare a comunei Grebănu reprezintă un document legal de lucru al 

Consiliului Local Grebănu. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi angajează la o 

permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva  

evoluţiei realităţilor economice şi sociale.  

Procesul de implementare va include următoarele activităţi: 

 

1 Planuri de acţiune elaborate prin care obiectivele Planului de Dezvoltare Locală se vor realiza 

şi aprobarea acestor planuri prin hotărâre de consiliu local; 

2 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei (fişe de 

proiecte identificate, analiză şi corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele 

sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului 

local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi 

priorităţilor locale propuse; 

3 Urmărirea calendarului de implementare al proiectelor strategice; 

4 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor 

concrete de dezvoltare;  

5 Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei; 

6 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie;  

7 Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate 

şi cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a comunei. 
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Acţiunile şi monitorizarea planificărilor trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în 

cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această monito-

rizare anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate/ în implementare/ care urmează 

să fie implementate la nivelul  local şi efectele pe care le produc la nivelul comunei Grebănu. 

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, 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.  

Strategiei de Dezvoltare Locală i se va implementa într-un proces complex, care necesită un 

management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.  

Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru ale cărui funcţii constau în:  

 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare;  

 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;  

 Propuneri de completare periodică a strategiei;  

 Analizarea şi aprobarea bugetului anual de implementare . 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, a 

programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra 

desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea comunei.  
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CAPITOLUL 8 

 

EVALUAREA ŞI 

MONITORIZAREA STRATEGIEI 

DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
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Evaluarea şi monitorizarea strategiei de dezvoltare se realizează prin intermediul planului 

de măsuri şi acţiuni. Planul de acţiune este detaliat pe structura obiectiv general – obiectiv specific 

– măsură – resurse necesare – indicatori de performanţă – termen – risc asociat. 

Proiectul de planificare strategică al comunei Grebănu va lua în considerare necesitatea unui 

proces de evaluare coerent a programelor şi rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe 

elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul 

de evaluare trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii din Grebănu şi să aibă un caracter 

permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluări finale). 

8.1 Ciclul planificare-evaluare 

În ceea ce priveşte evaluarea nevoilor, pe măsură ce desfăşurăm o monitorizare a acestora 

apare necesitatea să acţionăm prin modificarea programului. Obţinem până la urmă un ciclu iterative 

planificare-evaluare. În prima fază, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme, 

conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale acţiunii şi a implicaţiilor lor, 

evaluarea alternativelor şi selectarea celei mai bune şi de implementarea alternativei alese. A doua 

fază se referă la formularea obiectivelor, scopurilor şi ipotezelor programului, conceptualizarea şi 

operaţionalizarea componentelor principale ale evaluării:  

- programul,  

- participanţii,  

- condiţiile şi măsurătorile,  

- designul evaluării,  

- detalierea modului în care vor fi coordonate aceste componente,  

- analiza informaţiei şi  

- utilizarea rezultatelor. 

Sistemul de monitorizare a strategiei, odată instituit, poate realiza adaptarea la 

modificările care apar pe parcurs în urma implementării acţiunilor precum şi înglobarea 

prevederilor legislative care vor apărea sau vor surveni modificări pe parcursul întregii perioade. 

de planificare. 
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Se propune realizarea programelor operaţionale, precum şi a planurilor de acţiune pe baza 

evaluării nevoilor existente în fiecare domeniu. Adoptarea programului se va face doar după 

efectuarea unei analize ex-ante, care poate duce la revizuirea programului.  

La acest nivel se impune efectuarea unor analize ale gradului de realism al programului şi 

al obiectivelor lui, analize cost-beneficiu sau cost eficienţă (după caz).  

După implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe baza unui set de 

indicatori specifici fiecărui program. 

Pentru programele cu o desfăşurare mai îndelungată de timp se impune efectuarea unor 

analize intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg bine şi la timp, 

precum şi în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele programului. Pe baza acestei evaluări se pot 

impune modificări ale programului şi implementarea acestor modificări. 

La încheierea programului sau a unui ciclu al programului se va efectua o evaluare sumativă 

(orientată spre performanţa programului, valoarea sa pentru societate), care să ne spună în ce măsură 

programul poate sau trebuie să fie continuat. 

 

8.2 Etapele evaluării 
 

Evaluarea unui program poate fi atunci când: 

 Scopurile şi obiectivele programului sunt plauzibile; 

 Scopurile şi obiectivele programului, cele mai importante efecte secundare care ar putea să apară, 

informaţiile necesare pentru evaluare sunt bine definite; 

 Informaţiile necesare pot fi obţinute; 

 Beneficiarii evaluării au ajuns asupra unui acord asupra modului în care vor fi utilizate rezultatele 

acesteia.  

Modul în care se desfăşoară o evaluare diferă de la program la program. Etapele generale 

ale unei evaluări pot fi: 

1 Identificarea scopului evaluării şi a beneficiarilor acesteia; 

2 Clarificarea obiectului evaluării (programul); 

3 Prezentarea rezultatelor; 

4 Identificarea datelor necesare; 

5 Analiza datelor; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

157 

 

6 Alegerea şi aplicarea metodelor de culegere a datelor. 

 Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate toate părţile 

implicate în program (beneficiarii programului, organizaţia care a implementat programul, 

partenerii şi finanţatorii programului). 

           Avantajele acestei abordări sunt: 

 Metode de apreciere rapidă; 

 Scopul este învăţarea; 

 Participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori; 

 Design flexibil; 

 Accent pe participanţi; 

 Gamă largă de beneficiari care participă. 

 

8.3. Indicatori ai programelor 

 

Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau măsurate 

şi care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii obiectivelor unui program. 

Obiectivele sunt aşteptări exprimate în termeni cantitativi (de exemplu, se aşteaptă o creştere 

economică anuală de 5%) iar indicatorii sunt măsurători reale, sunt fapte (indicatorul creştere 

economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea obiectivului; dacă este mai mare sau egal 

cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit).  

               Pot exista mai mulţi indicatori pentru fiecare obiectiv şi de aceea este foarte important ca 

indicatorii propuşi să fie cu adevărat cele mai bune măsuri ale îndeplinirii obiectivelor. 

 

8.4. Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este:  

 

 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local. 

 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile. 

 Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la 

procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei 

Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare respectând responsabilităţi bine 
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determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În 

plan instituţional principalii actori ai implementării strategiei vor fi:  

 Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria;  

 Agenţii economici; 

 Investitorii; 

 Societatea civilă. 

Performanţa implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice, 

elaborate de Unitatea Administrativ Teritoriala Grebănu. În elaborarea raportului strategic se va 

avea în vedere includerea de date relevante pentru evaluarea eficacităţii şi eficienţei măsurilor 

aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2016, 2019 şi 2022, fiind prezentate în cadrul 

şedinţelor şi transmise autorităţilor de la nivel regional.  

În cadrul raportului vor fi evidenţiate: 

Situaţia şi evoluţia socio-economică la nivelul local  

Realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea 

Exemplele de bună practică 

Orice propuneri de modificare a strategiei de dezvoltare locală şi a tabelelor financiare 

  

            Raportul va sintetiza evoluţiile relevante în implementarea Strategiei, deficienţele constatate 

şi recomandările pentru remediere prin ajustarea Strategiei şi a Planului de Acţiune, care vor fi, la 

rândul lor, supuse aprobării Consiliului local. 

 

8.5 Evaluarea ex-post a impactului strategiei 

 

Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze: 

 modul de folosire a resurselor,  

 realizarea impactului aşteptat şi  

 eficienţa intervenţiilor.  

Se vor evalua factorii de succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea rezultatelor şi impactului 

strategiei. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor strategiei evaluarea ex-post trebuie realizată 

după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori 

externi. 
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Fiṣe de proiect ale Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Grebănu  

2014-2020   

 

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT ṢI DE UTILITĂȚI 

1 Asfaltare drumuri comunale în toate satele 

2 

Amenajarea de trotuare ṣi alei pietonale pe drumurile principale 

 în toate satele 

3 

Amenajare sisteme colectare apă ṣi scurgere către centrele de  

colectare (rigole) 

4 Pietruire drumuri exploatare agricola 

5 
Introducerea sistemului de alimentare cu apă, a rețelei de canalizare, epurare ṣi 

tratare a apelor reziduale în toate satele component comunei Grebănu 

6 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze in toate satele componente  

7 
Modernizarea sistemului de iluminat public , inclusiv prin introducerea de LED-uri 

ecologice 

8 
Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate străzile marginale ale  

satelor 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

9 Regularizare curs râu Râmnicu Sărat 

10 Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de teren și a inundațiilor 

11 

Parazăpezi în zona satelor și amenajarea 

 lizierelor de protecție a zonelor agricole și a zonelor de locuit 

12 

Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

 cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate 

13 

Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare video,  a 

mijloacelor de semnalizare luminoase ṣi a indicatoarelor stradale, semnalizarea 

trecerilor de pietoni din apropierea unităților de învățământ 

14 Finalizarea elaborarii Planului Urbanistic General 

EDUCAȚIE 

15 Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale 

16 

Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile  

de învăţământ 

17 Modernizarea si dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ 
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18 Amenajarea curților interioare a școlilor și grădinițelor din toate satele componente 

19 Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar 

ECONOMIE 

20 Amenajarea sistemelor de irigații pentru dezvoltarea agriculturii 

21 Reconversia plantațiilor viticole și pomicole 

22 Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetica) 

23 Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice  

24 

Utilizarea terenurilor neproductive pentru obținerea mijloacelor alternative 

 de energie verde 

25 

Achiziţionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereal) 

 cu scopul de a sprijini micii producători din comună 

26 

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru  

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor 

27 

Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea  

demarării de activităţi in domeniul industrial 

28 

Sprijinirea investitorilor in energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice, si 

promovarea energiilor verzi si a importanței acestora în rândul cetățenilor  

29 

Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru procesarea și 

conservarea produselor din carne și a celor lactate 

30 

Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația pentru 

 accesarea fondurilor nerambursabile 

31 

Programe de formare profesionala în rândul tinerilor pentru 

 reconversie profesională 

32 Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale 

33 Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe si legume 

34 Sprijinirea asociaţiilor agricole 

35 Centrul  de informare ṣi consultanţă agricolă 

36 Utilizarea de soiuri adecvate climatic 

37 Sprijinirea agriculturii conservative 

SĂNĂTATE 

38 

Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța 

alimentației, a igienei și a sportului pentru a avea o viață sănătoasă 

39 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical  
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40 Parteneriat public privat pentru înființarea unei noi farmacii veterinare  

41 

Achiziționarea instrumentarului necesar pentru buna desfășurare a activității intr-un 

cabinet stomatologic 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

42 Sprijin pentru minorităţi ṣi categorii defavorizate 

43 

Construirea unui centru de permanenţă pentru copiii defavorizati (cu vârste cuprinse 

între 3 ṣi 10 ani) unde aceṣtia să poată avea diferite activităţi muzicale, artistice, 

educaţionale.  

44 Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 

45 Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar 

46 Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

47 

Programe de consiliere ṣi orientare profesională pentru ṣomeri,  

persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

48 Bază de date a profesiilor 

49 Acte de identitate ṣi de stare civilă 

50 

Sprijinirea grupurilor etnice minoritare și a persoanelor defavorizate prin  

implementarea de proiecte privind incluziunea socială și prin consilierea acestora 

51 Construirea unui centru pentru persoane vârstnice in Grebănu 

52 Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari 

MEDIU 

53 Înființarea serviciului public de salubrizare 

54 Fiecare gospodarie prevăzută cu pubelă ecologică 

55 Promovarea colectării selective si a procesului de reciclare 

56 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 

57 Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 

58 Salubrizarea zonelor adiacente comunei 

59 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi si a unei vidanje 

CULTURĂ SPORT ṢI AGREMENT 

60 Amenajarea spaţiilor de joacă în toate satele componente 

61 Amenajarea curtilor interioare ale bisericilor din comună 

62 Dotarea fiecărei biserici cu o casa praznicală 

63 

Amenajarea unui teren multifuncţional prevăzut cu vestiare, 

 bănci de rezervă, bănci pentru public în cadrul comunei 

64 

Construirea unei baze sportive dotate corespunzator, refacerea covorului 

vegetal/covor sintetic 

65 Reabilitarea căminelor culturale din comună 
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66 Consolidarea Bibliotecii Comunale 

67 Înființarea unei echipe de handbal, volei, tenis de masa, baschet 

68 

Introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi acces nelimitat în mediul 

online la volumul de carte din biblioteca comunală și județeană tuturor celor 

interesați de lectura 

69 

Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din  

biblioteca comunală 

TURISM 

70 Promovarea la nivel județean a sărbătorii locale  

71 
Înființarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei pentru promovarea  

dansurilor și a cântecelor populare 

72 
Înființarea unui centru pentru turism de afaceri (dotat cu sală de conferință, sală de 

ședințe, restaurant etc) 

ȊNTĂRIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

73 Adaptarea structurii organizatorice 

74 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie 

75 Schimb de experienţă ṣi vizite de studii 

76 

Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea 

drumurilor ṣi a islazului comunal (in special este nevoie de un autogreder și de un 

buldoexcavator) 

77 Reabilitarea sediului Primariei Grebănu 

78 Definitivarea problemei retrocedărilor în baza hotărârilor existente 

79 Înfrățire cu o comună similară din Uniunea Europeană 

80 

Completarea organigramei prin angajari conform legislației în vigoare, în  

limita posturilor aprobate 

81 Intocmirea cadastrului general 

82 Aderarea la un Grup De Acțiune Locala 

83 

Îmbunătățirea paginii de Internet a Primăriei Comunei Grebănu prin oferirea de 

servicii suplimentare: newslettere, posibilitatea plăţilor online 
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1. Asfaltarea drumurilor comunale în toate satele 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

Proiectul propus Asfaltarea drumurilor comunale în toate satele; 

 

Cadrul general Pe raza comunei există drumuri deschise circulației publice cu un trafic în continuă 

creștere care necesită a fi rehabilitate; 

Creșterea gradului de siguranță rutieră și micșorarea timpului de deplasare între 

localități sunt unele din obiectivele Primăriei comunei Grebănu; 

Pe raza comunei Grebănu se desfășoară o intensă activitate cu material 

lemnos,amenjarea drumurilor de exploatare forestieră venind în sprijinul acestor 

activități    

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 

Obiective Facilitarea și fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 

Micșorarea timpilor de deplasare între satele comunei, precum și între alte localități 

limitrofe; 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme (inundații, 

ninsori abundente, etc); 

Păstrarea curățeniei pe raza comunei și estetizarea spațiului comunal; 

Creșterea nivelului de siguranță rutieră; 

Facilitarea accesului la servicii de orice natură; 

Dezvoltarea turismului prin crearea unei infrastructure adecvate; 

Sprijinirea transportatorilor; 

Dezvoltarea transportului în comun; 

Estetizarea spațiului comunei; 

Protejarea mediului prin eliminarea prafului; 

Dezvoltarea comerțului cu material lemnos; 

Facilitarea exploatării materialului lemnos.  

Motivația proiectului O infrastructură rutieră și de exploatare dezvoltată favorizează progresul economic 

și social al comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea drumurilor comunale și asfaltarea acestora; 

Construirea canalelor pentru scurgerea și colectarea apelor; 

Construirea de podețe pentru accesul în curțile imobilelor similare pentru toate 

locuințele, 

Amenajarea trotuarelor, 

Amenajarea drumurilor forestiere; 

Marcarea drumurilor forestiere. 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia; 

Mărirea numărului de kilometrii de drumuri asfaltate; 

Calitatea traficului rutier; 

Numărul de kilometri de drumuri acoperite cu covor asfaltic; 

Gradul de folosință al drumurilor forestiere. 

 

2. Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale din satele 

comunei 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale din satele 

comunei 
 

Cadrul general Pentru prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietonii trebuie în 

primul rând asigurată o infrastructură corespunzătoare care să le permită acestora 

deplasarea în condiții de siguranță; 

Asigurarea siguranței deplasării elevilor către unitățile de învățământ.  

 

Grup ţintǎ Populația comunei (pietoni); 

Participanții la trafic. 

Obiective Prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietoni; 

Facilitarea accesului elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ; 

Fluidizarea traficului prin eliminarea numărului de pietoni care se deplasează pe 

partea carosabilă; 

Estetizarea spațiului comunal; 

Eliminarea disconfortului din timpul deplasărilor efectuate pe timp ploios.  

 

Motivația proiectului Deplasarea localnicilor pe raza comunei, pe distanțe scurte, se face și pe jos fapt ce 

necesită amenajarea de trotuare pentru desfășurarea acesteia în condiții de siguranță. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea și amenajarea trotuarelor; 

Realizarea de marcaje rutiere de atenționare; 

Montarea de borduri și parapeți de protecție a trotuarelor; 

Realizarea unui spațiu verde între trotuar și partea carosabilă (pentru estetizarea 

spațiului și protejarea mediului). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Numărul de kilometri de trotuare amenajate; 

Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni; 

Aspectul comunei. 

 

3. Amenajarea sistemelor de colectare a apei și scurgere către centrele 

de colectare (rigole) 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Amenajarea sistemelor de colectare a apei și scurgere către centrele de colectare 

(rigole) 

 

Cadrul general Pe raza comunei nu există drumuri prevăzute un sistem performant de colectare a 

apelor provenite din fenomene naturale; 

Inundațiile pot produce pagube însemnate de aceea, având în vedere că ploile nu pot 

fi prevenite, se dorește prevenirea/reducerea pagubelor care se pot produce în urma 

unor astfel de fenomene meteo; 

Refolosirea apei provenite de la fenomenele meteo pentru irigații. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agricultorii;  

Participanții la trafic. 

 

Obiective Protejarea gospodăriilor de inundații; 

Estetizarea spațiului comunal (eliminarea depunerilor de apă care se pot forma în 

urma ploilor); 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

166 

 

Șanțurile construite de-a lungul drumurilor pot preveni pe timpul iernii depunerea  

zăpezii pe partea carosabilă;  

Fluidizarea traficului rutier prin eliminarea depunerilor de apă pe partea carosabilă; 

Colectarea apelor provenind de la ploi și topirea zăpezilor, în scopul refolosirii 

acesteia pentru irigații; 

Estetizarea spațiului comunei.  

 

Motivația proiectului Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube materiale și umane însemnate, de 

aceea este necesară prevenirea evenimentelor negative cauzate de cantitățile 

însemnate de apă (poate fi mai ieftin să previi decât să repari daunele produse) 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea de șanțuri pentru colectarea apelor de-a lungul întregii rețele de drumuri 

sătești și comunale; 

Construirea de rigole care colecteze apele naturale rezultate în urma precipitațiilor, 

precum și să permită accesul în curțile imobilelor de pe raza comunei; 

Realizarea unui sistem de irigații care să folosească apa colectată în urma 

precipitațiilor; 

Atragerea de capital privat pentru realizarea acestui proiect (în special de la 

agricultori). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Suprafața de canale construite; 

Aspectul comunei în timpul și după căderea precipitațiilor; 

Evitarea inundațiilor și a pagubelor materiale ce pot apărea în urma lor; 

Cantitatea de apă colectată și folosită pentru irigații. 

 

4. Pietruire drumuri de exploatație agricolă 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

Proiectul propus Pietruire drumuri de exploatație agricolă  

 
Cadrul general Necesitatea sprijinirii agricultorilor prin crearea unei infrastructuri adecvată; 

Zona comunei Grebănu este foarte important din punct de vedere agricol. 
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Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agricultorii. 

 

Obiective Sprijinirea economiei locale (agriculturii); 

Crearea infrastructurii necesară pentru desfășurarea agriculturii; 

Atragerea investitorilor interni și externi în agricultură; 

Sprijinirea agricultorilor prin ușurarea accesului spre terenurile agricole pentru 

asigurarea lucrărilor (însămânțat, recoltat, irigat, stropit, etc); 

Sprijinirea transportatorilor; 

Facilitarea lucrărilor agricole; 

Evitarea unor evenimente rutiere negative.  

Motivația proiectului O infrastructură dezvoltată de drumuri agricole va favoriza dezvoltarea acestei 

ramuri a economiei, atrăgând investitorii externi 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de studii în teren pentru identificarea zonelor agricole unde trebuie 

realizat accesul pe drumuri amenajate;  

Amenajarea drumurilor de exploatare agricolă prin pietruire și tasare; 

Realizarea de canale de scurgere și colectare a apelor naturale și folosirea acestora 

pentru irigații; 

Montarea de indicatoare de informare cu privire la hotarele parcelelor de teren 

agricol; 

Delimitarea proprietăților pentru a prevenire ca transportatorii să intre pe suprafața 

acestora. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Îmbunătățirea transportului de produse agricole; 

Numărul de kilometrii de drumuri de exploatare agricolă amenajați. 

 

5. Introducerea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, de 

epurare și tratare a apelor reziduale în toate satele comunei 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 
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Proiectul propus Introducerea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, de epurare și tratare a 

apelor reziduale în toate satele comunei 

 

Cadrul general Existența alimentării cu apă și a unui sistem de canalizare, epurare și tratare a apelor 

va conduce la dezvoltarea zonei din punct de vedere social și economic; 

Existența apei va crește nivelul de trai pe raza satului; 

Îmbunătățirea nivelului de trai al localnicilor și crearea tuturor condițiilor de 

dezvoltare economică și social a zonei; 

Respectarea cerințelor UE cu privire la protejarea mediului. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii satului; 

Dezvoltarea turismului și creșterea calității serviciilor turistice de cazare; 

Prevenirea părăsirii localității de către tineri; 

Asigurarea purității apei; 

Asigurarea sursei de apă pentru agenții economici din zonă și crearea condițiilor de 

atragere a investitorilor;  

Asigurarea tuturor condițiilor de igienă și hidratare pentru elevii instituțiilor de 

învățământ de pe raza satului; 

Prevenirea poluării apei; 

Prevenirea transmiterii de boli și infecții prin intermediul apei. 

Motivația proiectului Existența rețelei de alimentare cu apă poate ajuta la dezvoltarea economică a zonei 

prin facilitarea producției; 

Apa este necesară pentru desfășurarea activităților zilnice sociale și economice, fiind 

un factor important în dezvoltarea zonei pe toate planurile; 

Crearea tuturor condițiilor pentru învățământ, servicii medicale, etc la standarde 

europene. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Introducerea sistemului de alimentare cu apă și a unui sistem de canalizare, epurare 

și tratare a apelor în satele  comunei pentru locuințe și agenți economici; 

Promovarea necesității introducerii sistemului de canalizare, epurare și tratare a 

apelor în satele comunei; 

Atragerea de capital privat pentru sprijinirea acestui proiect; 

Construirea rețelei de canalizare, epurare și tratare a apelor; 

Construirea de stații de epurare, tratare a apelor reziduale;  

Refacerea locurilor din zonele unde au fost efectuate lucrările pentru rețeaua de apă 

și canalizare. 

Sursa de finanţare 

 

Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Realizarea rețelei de canalizare, epurare și tratare a apelor în satele  comunei; 

Numărul de locuințe și agenți economici racordați la rețeaua canalizare; 

Gradul de puritate al apei. 

 

6. Introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan în toate satele 

comunei Grebănu 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan în toate satele comunei Grebănu 

 

Cadrul general Existența alimentării cu gaze pe raza satelor comunei va conduce la dezvoltarea 

comunei din punct de vedere social și economic. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii comunei, 

precum și asigurarea condițiilor necesare încălzirii pe timpul iernii; 

Asigurarea alimentării cu gaz metan pentru agenții economici din zonă;  

Asigurarea căldurii în timpul perioadelor reci în locuințe, unități de învățământ, de 

alimentație publică, etc; 

Dezvoltarea turismului; 

Dezvoltarea economiei locale. 

 

Motivația proiectului Gazul metan poate ajuta la dezvoltarea economică a comunei prin facilitarea 

producției; 

Crearea tuturor condițiilor pentru un învățământ la standarde europene; 

Comuna Grebănu este amplasată în zonă de câmpie, deci procurarea materialului 

lemons necesar încălzirii, preparării alimentație, etc este dificilă. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Introducerea sistemului de alimentare cu gaze pe întreaga suprafață a comunei, 

pentru locuințe și agenți economici; 

Atragerea de fonduri private pentru realizarea acestui proiect; 

Realizarea proiectelor tehnice pentru introducerea sistemului de alimentare cu gaze. 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan; 

Numărul de locuințe și agenți economici racordați la rețeaua de alimentare cu gaz 

metan. 

 

 

7. Modernizarea sistemului de iluminat public 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Modernizarea sistemului de iluminat public, inclusive introducerea tehnologiei LED 

 

Cadrul general Sistemul de iluminat public de pe raza comunei este învechit, acesta necesitând 

lucrări de eficientizare a luminii produse, precum și de minimalizarea a consumului 

de energie electric prin folosirea energiei solare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 

Obiective Implementarea tehnologiei LED pentru iluminatul public; 

Realizarea de importante economii de energie și bani, prin reabilitarea sistemului de 

iluminat public degradat, consumator de energie și degradat; 

Estetizarea spațiului urban; 

Creșterea calității vieții prin implementarea unui sistem de iluminat public modern, 

eficient din punct de vedere energetic și economic; 

Iluminarea tuturor zonelor publice de pe raza comunei; 

Scăderea fenomenului infracțional favorizat de existența întunericului pe anumite 

zone și crearea unui climat de siguranță stradală; 

Îmbunătățirea vizibilității pe timp de noapte, intemperii, ceață, etc. pentru 

particpanții la trafic; 

Dotarea stâlpilor de iluminat cu panouri solare pentru reducerea costurilor necesare 

pentru iluminatul public; 
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Protejarea mediului înconjurător prin folosirea energiei verzi; 

Reducerea costurilor aferente înlocuirii becurilor de pe stâlpi (durata de viață a LED-

urilor este mult mai mare). 

Motivația proiectului Iluminatul stradal este o necesitate a comunei Grebănu pentru ca aceasta să se ridice 

la standarde europene; 

Eficienţă 

Lumina generată de LED utilizează mult mai eficient energia electrică decât în cazul 

surselor cu incandescenţă, unde aproape 90% din energie este utilizată pentru a 

încălzi filamentul până la incandescenţă. Pe lângă aceasta, sistemul optic utilizat este 

superior din punct de vedere al pierderilor. Eficienţa surselor de alimentare este un 

alt factor foarte important. Toate acestea, cumulat, duc la o eficienţă mult superioară 

faţă de soluţiile clasice. Aceasta se va reflecta în consumul de energie electrică. 

Economia de energie depăşeşte frecvent 50% faţă de sursele tradiţionale. 

Durata de viaţă 

Durata de viaţa a LED-urilor (35.000-100.000 ore) este o măsură a degradării 

nivelului de lumină. Durata de viaţă LED-urilor o depăşeşte substanţial pe cea a 

surselor de iluminat cu incandescenţă (1000-2000 ore) sau fluorescente (8.000-

15.000 ore). În plus sursele de iluminat cu LED sunt mult mai rezistente la variaţii 

de temperatură, vibraţii şi şocuri mecanice, fiind deci mai fiabile decât cele 

tradiţionale; 

Capacitate de a rezista la numeroase cicluri aprindere-stingere 

Lămpile tradiţionale se ard mai rapid dacă sunt supuse la cicluri de aprindere-

stingere frecvente întrucât, în cazul lămpilor cu incandescenţă filamentele subţiate 

în timpul funcţionării se ard la aprindere, iar în cazul celor fluorescente şi cu 

descărcare în gaze tensiunile de pornire erodează învelişul emiţător al electrodului. 

Perioada de viaţă a LED-ului şi fluxul său luminos nu este afectat de ciclurile rapide. 

Această caracteristică face lămpile cu LED adecvate pentru aplicaţii cu senzori de 

prezenţă sau semnalizatoare; 

Nu au emisii infraroşii sau ultraviolet 

LED-urile pentru iluminat nu emit radiaţii infraroşii sau ultraviolet. Lămpile cu 

incandescenţă convertesc cea mai mare parte din energie în radiaţie infraroşie, doar 

mai puţin de 10% fiind convertită în lumină vizibilă. Lămpile fluorescente 

convertesc cam 20% din energie în lumină, iar cele economice emit radiaţii 

ultraviolet care fac necesare dispozitive speciale de protecţie pentru a nu afecta 

ocupanţii încăperii. Radiaţiile infraroşii pot produce arsuri, iar cele ultraviolete 

deteriorează obiectele de artă, artefactele, stofele si ochii. 

Impactul redus asupra mediului 

LED-urile conservă energia şi nu conţin substanţe periculoase pentru mediul 

înconjurător spre deosebire de sursele de iluminat cu descărcare în gaze care conţin 

mercur. Durata de viaţă mult mai îndelungată face ca sursele de iluminat cu LED sa 

fie mult mai atractive din punct de vedere al protejării mediului.  

Tendinţa mondială este de renunţare la sursele de lumină clasice, neeficiente 
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energetic şi promovarea surselor de lumină performante, categorie din care fac parte 

LED-urile. Legislaţia europeană prevede înlocuirea până în 2017 a surselor de 

iluminat cu incandescenţă şi descărcare în gaze 

  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Introducerea sistemului de iluminat public cu tehnologie pe LED, precum și 

înlocuirea celui deja existent cu această tehnologie; 

Implementarea alimentării cu energie verde a sistemului de iluminat. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Modernizarea sistemului de iluminat stradal și pietonal, precum și crearea unui surse 

de alimentare alternativă, cu energie solară; 

Scăderea consumului de energie; 

Numărul de stâlpi de iluminat public dotați cu tehnologie LED. 

 

8. Extinderea rețelei actuale de iluminat public  

pe toate străzile marginale din satele comunei 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Modernizarea sistemului de iluminat public pe toate străzile marginale din satele 

comunei 
 

Cadrul general Pe unele străzi marginale din unele sate ale comunei nu există un sistem de 

iluminat public, unul performant din punct de vedere al energiei consumate și 

luminii emise; 

Iluminatul public stradal este definit ca: „o instalație fixă de iluminat destinată să 

asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor 

publice exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului, 

precum și siguranța publică”.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 
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Obiective Estetizarea spațiului local; 

Creșterea calității vieții prin implementarea unui sistem de iluminat public modern, 

eficient din punct de vedere al luminii produse și economic din punct de vedere al 

energiei consumate; 

Iluminarea tuturor zonelor publice de pe raza satelor comunei; 

Scăderea fenomenului infracțional favorizat de existența întunericului pe anumite 

zone și crearea unui climat de siguranță stradală; 

Îmbunătățirea vizibilității pe timp de noapte, intemperii, ceață, etc. pentru 

particpanții la trafic. 

 

Motivația proiectului Iluminatul stradal este o necesitate pentru asigurarea unui climat de siguranță și 

confort, precum și crearea unei imagini europene a satelor comunei  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Introducerea sistemului de iluminat public; 

Implementarea alimentării sistemului de iluminat cu energie regenerabilă și 

nepoluantă. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Sistemul de iluminat public din comună; 

Numărul de stâlpi pentru iluminat public montați 

 

9. Regularizare curs râu Rimnicu Sarat 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Regularizare curs râu Rimnicu Sarat 

 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în vederea 

atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor 

europene în vigoare si conform PUG. 

Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde 

programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare a 
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localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, 

respectiv judeţul Buzău 

Grup ţintă Comunitatea locală;  

Agenţii economici / potenţialii investitori; 

Aparţinătorii familiilor stabilite în comună; 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon.  

Obiective Îmbunătăţirea sistemelor de management al inundaţiilor; 

Definirea zonelor de creştere şi dezvoltare economică în afara zonelor 

existente cu risc la inundaţii; 

Protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului de 

inundaţii  pentru locuitorii comunei. 

Motivaţia 

proiectului 

Afluenţii direcţi ai râului sunt scurţi, agresivi, capricioşi şi dinamici 

numai în perioadele de ploi prelungite şi mai ales ale acelora cu caracter 

torenţial. În aceste situaţii ei deversează în râul Râmnicu Sărat  mare 

cantitatea de apă şi un debit solid, impresionant, ce este depus în patul 

albiei majore.  

Situaţia de pericol este declanşata în momentul în care pericolul devine 

iminent şi este necesară luarea unor măsuri excepţionale pentru limitarea 

efectelor inundaţiilor (evacuarea populaţiei, a animalelor, a unor bunuri 

materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu 

rol de apărare împotriva inundaţiilor, restricţii de circulaţie pe unele 

drumuri şi poduri). 

De aceea sunt necesare lucrări specifice de regularizări, îndiguiri ori 

apărări de mal pentru cursul râului Ramnicu Sarat, in vederea 

preîntâmpinării unor astfel de situaţii. Acestea se încadrează în categoria 

lucrărilor de complexitate redusă. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, consideră că activitatea de 

exploatare a agregatelor minerale de râu din albia minoră a râului este o 

necesitate pentru decolmatarea albiei minore a râului Râmnicu Sărat, 

reprofilarea şi regularizarea scurgerii prin extragerea controlată de 

agregate minerale din albia râului realizându-se în vederea reducerii 

semnificative a eroziunii de mal drept. Pentru regularizare, proiectul va 

prevedea si lucrări de investiţii de mare complexitate, cu costuri, evident, 

mult mai mari, pentru punctele critice identificate. 

Acest proiect ar preîntâmpina si situaţii de risc precum acelea in care 

regularizarea excesivă a cursurilor de apă şi construcţia de diguri lungi şi 

înalte a provoacat eroziune activă a albiei râurilor, si a dus mai departe la 

cedarea unor poduri. 

Activităţile de management a inundaţiilor constituie o problemă de 

politică, de planuri şi programe pe termen scurt, mediu şi lung, având ca 

scop protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului de 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

175 

 

inundaţii, acestea având la bază legislaţia în vigoare aliniată la legislaţia 

europeană. 

Modul de implementare al  

proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute prin 

proiect; 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Numărul de kilometrii de râu pentru care s-au realizat lucrări de 

regularizare prin proiect. 

 

10. Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor și a 

inundațiilor 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor și a inundațiilor  

 

Cadrul general Alunecările de teren pot fi preîntâmpinate dacă sunt făcute din timp investigaţiile 

necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi de dezvoltare a lor, precum și prin fixarea 

naturală sau artificială a solului.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Protejarea avutului public și privat; 

Creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor; 

Prevenirea catastrofelor naturale; 

Eficientizarea folosirii spațiului comunal; 

Prevenirea defrișărilor. 

Motivația proiectului Prevenirea pierderilor materiale și umane în cazul alunecărilor de teren; 

Prin aparitia bruscă și neprevazută, prin pagubele mari pricinuite centrelor populate, 

căilor de comunicatii, alunecarile de teren sunt incluse în categoria cataclismelor 

naturale, alături de inundații și cutremure. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea informării populaţiei cu privire la zonele de risc; 

Efectuarea unor studii în teren pentru determinarea zonelor cu risc de alunecări și a 

gradului de risc; 

Implementarea programele de împădurire a versanților, cu predispoziție la acțiunea 

porniturilor de teren, reîmpăduriri (refaceri de spații ori parchete forestiere, unde  

defrișările au fost scăpate de sub control); 

Prevenirea defrișărilor; 

Drenarea apelor din pânzele freatice existente în cadrul versanților; 

Reducerea cât mai mare a greutății determinată de efectuarea unor construcții grele 

amplasate în diferite porțiuni; 

Evitarea tăierii de drumuri transversale pe versanți;  

Consolidarea prin baraje de rezistență de tipul unor parapete masive și cât mai  

profund fixate; 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Lucrările de consolidare finalizate; 

Suprafața de teren consolidat. 

 

11. Construirea de parazăpezi și amenajarea lizierelor de protecție a 

zonelor agricole și a zonelor de locuit 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Construirea de parazăpezi și amenajarea lizierelor de protecție a zonelor 

agricole și a zonelor de locuit 
 

Cadrul general Traficul rutier poate fi perturbat din cauza depunerilor masive de zăpadă, viscolului, 

poleiului; 

În timpul precipitațiilor abundente sub formă de zăpadă sau viscolului, locuințele 

șiculturile agricole de pe raza comunei (intra și extravilan) pot fi grav afectate.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Participanții la trafic; 

Agenții economici. 

Obiective Eficientizarea și securizarea traficului rutier; 

Prevenirea înzăpezirii drumurilor județene; 
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Prevenirea accidentelor rutiere cauzate de fenomenele meteo specifice anotimpului 

rece; 

Prevenirea înzăpezirii autovehiculelor; 

Prevenirea distrugerilor provocate la nivelul imobilelor de locuit și anexelor 

acestora, instituțiilor publice sau sediilor societăților comerciale; 

Prevenirea distrugerii suprafețelor agricole plantate; 

Asigurarea folosirii căilor de comunicație între localități; 

Asigurarea tuturor serviciilor pe timpul anotimpului rece (servicii medicale, 

educaționale, etc), precum și a necesităților de hrană, apă, etc.  

 

Motivația proiectului Fenomenele meteo apărute în perioada rece a anului pot perturba traficul rutier, 

activitatea societăților economice, procesul educațional, asigurarea serviciilor 

medicale;  

De asemenea, datorită viscolului și căderilor abundente de zăpadă pot fi afectate 

imobilele de locuit.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea unui studiu pentru a identifica zonele predispuse înzăpezirii, poleiului, 

viscolului, etc;  

Construirea de parazăpezi; 

Plantarea unei liziere în jurul zonelor de locuit și a celor agricole care să formeze 

parazăpezi naturale.  

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Situația comunei, a activităților din cadrul acesteia, starea drumurilor pe timpul 

ninsorilor abundente, viscolului, etc. 

 

 

 

12. Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

cadastrare, parcelare și atribuire a titlurilor de proprietate 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare și atribuire a titlurilor de proprietate 
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Cadrul general Existența unui plan cadastral actualizat pentru cunoașterea realității din teren în ceea 

ce privesc poziția, mărimea și configurația economică și juridică a loturilor, 

parcelelor, etc, precum și a stării și destinației imobilelor de pe raza comunei.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Administrația publică; 

Agenții economici. 

Obiective Fundamentarea proprietății asupra terenurilor și identificarea limitelor proprietăților 

proprietate a persoanelor fizice sau juridice, ori a patrimoniului de stat; 

Corectitudinea sumei colectate pentru impozitul anual pe teren; 

Furnizarea de informații privind calitatea și cantitatea terenurilor agricole în vederea 

îndrumării activității agricole; 

Prevenirea infracțiunilor cu privire la patrimoniul privată și de stat (tulburarea de 

posesie, furtul, etc); 

Dezvoltarea infrastructurii; 

Crearea și dezvoltarea unei piețe reale a terenurilor agricole; 

Prevenirea infracțiunilor silvice; 

Cunoașterea imobilelor care necesită lucrări de consolidare . 

Motivația proiectului Necesitatea cunoașterii datelor tehnice și economice asupra terenurilor și imobilelor 

de pe raza comunei, actualizate sistematic cu toate modificările ce au loc, pentru 

stabilirea priorităților și măsurilor adecvate în funcție de specificul zonei; 

Elaborarea corectă de proiecte de organizare și amenajare a teritoriului  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea unui sistem informatic de cadastru și carte funciară; 

Realizarea de măsurători în teren. 

  

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Cunoașterea resurselor de orice natură disponibile, evoluția acestora în timp modul 

de folosire și extracție, respectarea cerințelor procesului de dezvoltare, respectarea 

legilor privind protecția mediului.  
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13. Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, 

a mijloacelor de semnalizare luminoase și a indicatoarelor rutiere 

stradale 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 

de semnalizare luminoase și a indicatoarelor rutiere stradale  

Cadrul general Traficul rutier pe raza comunei este în continuă creștere, asemenea numărului de 

posesori de autovehicule, fapt ce duce la necesitatea luării de măsuri de 

supraveghere, control și dirijare a traficului pentru creșterea siguranței rutiere.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Participanții la trafic; 

Agenții economici. 

Obiective Eficientizarea și securizarea traficului rutier; 

Sporirea gradului de informare al participanților la trafic, precum și al pietonilor; 

Creșterea gradului de siguranță a persoanelor aflate în spațiile publice; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite în locuri publice; 

Crearea unui climat de siguranță în jurul instituțiilor de învățământ.  

Motivația proiectului Accidentele de circulație sunt o cauză majoră a deceselor, de aceea trebuiesc luate 

toate măsurile pentru reducerea sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente 

negative pe raza comunei  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Instalarea unui sistem video performant de monitorizare a traficului rutier, precum 

și a spațiilor publice; 

Actualizarea marcajelor rutiere; 

Montarea de indicatoare rutiere de informare și reglementare, precum și a 

mijloacelor de semnalizare rutieră acolo unde este cazul (treceri de pietoni, zona 

unităților de învățământ și de alimentatție public, a parcurilor, etc).  

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 
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Indicatori Scăderea numărului de accidente de circulație și modernizarea traficului rutier și 

pietonal. 

 

 

14. Finalizarea Planului Urbanistic General  

  

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Finalizarea Planului Urbanistic General  

 

Cadrul general Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, precum și asigurarea cadrului 

necesar dezvoltării economice a comunei depind în mare măsură de întocmirea 

actualizată a Planului Urbanistic General 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și 

dezvoltare urbanistică a localității; 

Utilizarea rațională a terenurilor necesare funcțiilor locale; 

Precizarea zonelor cu riscuri natural (alunecări de teren, inundații, neomogenități 

geologice, etc); 

Evidențierea fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia în 

interesul localității; 

Creșterea calității vieții, în special în domeniul locuirii și serviciilor; 

Fundamentarea unor investiții de utilitate publică; 

Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiului; 

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; 

Stabilirea și delimitarea zonelor construibile și a zonelor funcționale; 

Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de 

construcție; 

Stabilirea zonelor protejate și de protecție a acestora; 

Modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; 

Stabilirea obiectivelor de interes public.  

 

Motivația proiectului Dezvoltarea unei comunități implică principiile dezvoltării durabile și îndeplinirea 

cerințelor actuale facilitând generațiilor viitoare propria lor dezvoltare 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea studiilor de fundamentare a Planului Urbanistic General care trebuie să 

prezinte date și concluzii actuale; 

Realizarea studiilor de implementare a Planului Urbanistic General; 
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Monitorizarea implementării planurilor din punct de vedere al impactului asupra 

calității vieții economice și sociale a comunei. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Finalizarea Planului Urbanistic General. 

 

 

15. Educație rutieră pentru elevi cu sprijinul poliției din comună 

 

Domeniu Educație  

Proiectul propus Susținerea de cursuri de educație rutieră în rândul minorilor care frecventează 

unitățile de învățământ de pe raza comunei, cu sprijinul lucrătorilor Postului de 

Poliție Grebănu 

 

Cadrul general Minorii sunt persoanele cele mai predispose a fi victime ale accidentele de circulație; 

Comuna Grebănu prezintă un grad de circulație de nivel mediu. 

 

Grup ţintǎ Elevii și minorii din comună 

 

Obiective Reducerea numărul de accidente de circulație în care sunt implicați minori; 

Creșterea nivelului de educație rutieră. 

Motivația proiectului Arterele rutiere de pe raza comunei sunt traversate de minori, adeseori 

nesupravegheați, (în drum spre sau dinspre școală, terenuri de sport, aflați în timp 

liber) care în lipsa unei educații rutiere corespunzătoare pot fi victime ale 

accidentelor de circulație; 

Conștientizarea de către minori a riscului la care sunt expuși atunci când traversează 

neregulamentar un drum deschis circulației publice.  

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de cursuri de educție rutieră prin sprijinul Postului de Poliție Grebănu și 

al Serviciului de Poliție Rutieră Buzău; 

Participarea părinților împreună cu copii acestora la întâlniri organizate pentru 

implementarea cunoștințelor de educație rutieră, precum și exemplificarea unor 

accidente și urmările acestora, în care au fost implicați minori; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

182 

 

Realizarea de materiale informaționale (pliante, afișe) ce vor fi distribuite sau afișate 

pe teritoriul comunei cu principalele reguli pe care trebuie să le respecte minorii 

când sunt pietoni; 

Crearea unui afișier la sediul primăriei și postului de poliție din comună. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea nivelului de educație rutieră și eliminarea cazurilor de accidente de 

circulație în care sunt implicați pietoni minori. 

 

16. Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane 

din unitățile de învățământ  

 

Domeniu Educație și învățământ 

Proiectul propus Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de învățământ  

Cadrul general Pregătirea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie continuă și adaptată la 

cerințele actuale; 

Responsabilitatea tuturor față de viitorul intelectual al tinerilor din comună  

 

Grup ţintǎ Cadrele didactice care își desfășoară activitatea zilnică pe raza comunei 

 

Obiective Susținerea unor cursuri teoretice și practice necesare desfășurării procesului de 

pregătire profesională continuă în rândul cadrelor didactice care activează pe raza 

comunei; 

Ameliorarea calității educației și încurajarea inovației didactice; 

Pregătirea cadrelor didactice în raport cu cerințele și nevoile actuale de pregătire; 

Sprijinirea pregătirii educaționale viitoare. 

 

Motivația proiectului Accesul elevilor la servicii educaționale ridicate calitativ; 

Creșterea încrederii populației în sistemul educațional; 

Asigurarea tuturor premiselor pentru elevii care frecventează unitățile de învățământ 

de pe raza comunei pentru ca aceștia să pot accede ulterior la instituții de învățământ 

superior. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de către specialiști în formare și educație a unor cursuri teoretice și 

practice la care să participe cadrele didactice din unitățile de învățământ de pe raza 

comunei; 

Efectuarea de schimburi de experiență cu alte cadre didactice, la nivel județean și 

național. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2016 

Indicatori Ridicarea calității învățământului; 

Formarea de elevi cu o capacitate educațională ridicată; 

Gradul de pregătire a cadrelor didactice; 

Numărul de cursuri susținute. 

 

17. Modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ 

de pe raza comunei 

 

Domeniu Educație  

Proiectul propus Modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de pe raza 

comunei 

Cadrul general Unitățile de învățământ de pe raza comunei necesită lucrări de amenajare, 

consolidare, termoizolare, precum și dotarea materială la standarde europene a 

spațiilor interioare destinate procesului educațional 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Crearea unui climat propice (siguranță, igienă, bază material corespunzătoare) 

pentru desfășurarea programelor educaționale 

 

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optimi; 

Necesitatea asigurării unei dotări materiale corespunzătoare pentru susținerea 

tuturor cursurilor indiferent de complexitatea acestora;  

Mărirea gradului de educaţie în rândul populației comunei; 

Asigurarea unei locații care să respecte toate normele sanitare și de siguranță la cele 

mai ridicate standarde. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea unităților de învățământ (lucrări de refacere a acoperișului, 

termoizolare, înlocuire a tâmplăriei, lucrări de consolidare a pereților, etc); 

Refacerea instalațiilor sanitare; 

Dotarea unităților de învățământ cu mijloace tehnice și didactice care să permită 

desfășurarea procesului educațional la standarde europene (schimbarea mobilierului, 

montarea de aparatură care să ajute procesul educațional, montarea unei instalații de 

climatizare automată, achizionarea de cărți și manuale, de rechizite,etc.). 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Reabilitarea unităților de învățământ, precum și asigurarea desfășurării procesului 

educațional în parametrii optimi din punct de vedere al  locației, dotărilor și 

respectarea tuturor normelor de igienă; 

Nivelul procesului educațional; 

Imaginea cetățenilor față de serviciile educaționale oferite pe raza comunei. 

 

18. Amenajarea curților interioare ale școlilor și grădinițelor de pe raza 

comunei Grebănu 

 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Amenajarea curților interioare ale școlilor și grădinițelor de pe raza comunei 

Grebănu  

Cadrul general Necesitatea asigurării unui spațiu pentru petrecerea timpului liber dintre orele de 

curs, precum și a spațiilor necesare susținerii cursurilor în aer liber din programa 

școlară 

Grup ţintǎ Populația satului și a comunei 

 

Obiective Asigurarea condițiilor pentru un sistem de învățământ european; 

Crearea unui spațiu unde copii se pot juca în condiții civilizate, moderne și sigure; 

Desfășurarea procesului educativ la standarde europene; 

Crearea tuturor condițiilor pentru susținerea cursurilor didactice; 

Lărgirea modalităților de petrecere a timpului liber; 

Prevenirea părăsirii instituției de învățământ pe durata pauzelor din timpul 

cursurilor. 
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Motivația proiectului Crearea unor spații de joacă pentru copii care să răspundă tuturor cerințelor de 

dotare, siguranță, igienă; 

Prevenirea accidentelor în care sunt implicați copii datorate folosirii unui spațiu de 

joacă neamenajat corespunzător pentru practicarea diferitelor jocuri și desfășurarea 

procesului educațional; 

Dezvoltarea capacităților comunicative și fizice la copii; 

Necesitatea măririi numărului posibilităților de petrecere a timpului liber. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Identificarea locului pretabil pentru amenajarea locului de joacă; 

Construcția unor spații de joacă; 

Amenajarea spațiilor de joacă cu saltele, leagăne, balansoare, trambuline, etc; 

Realizarea unui sistem de supraveghere și monitorizare video a locurilor de joacă și 

curților interioare pentru evitarea accidentelor și prevenirea accidentelor; 

Realizarea amenajării solului pentru curțile interioare (realizarea terasamentului și 

nivelarea acestuia); 

Montarea de bănci, coșuri de gunoi, umbrele, etc, precum și realizarea iluminatului 

acestora. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii, care să respecte normele de siguranță 

actuale, precum și dotarea acestora astfel încât să permită practicarea unui număr cât 

mai mare de activități sportiv – educaționale; 

Nivelul de amenajare a curților interioare; 

Condițiile și posibilitățile de petrecere a timpului liber pe raza comunei. 

19. Achiziționarea unui microbuz pentru transportul școlar  

 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Achiziționarea unui microbuz destinat transportului școlar pe raza comunei Grebănu 

Cadrul general Pe raza comunei Grebănu există elevi care pe perioada anului școlar fac naveta spre 

și dinspre unitățile de învățământ, neavând niciun mijloc de deplasare  

Grup ţintǎ Elevii și cadrele didactice în mod individual; 

Populația comunei, în mod general. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

186 

 

Obiective Facilitarea accesului la învățământ; 

Securizarea deplasării elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ; 

Scurtarea timpului necesar spre și dinspre unitățile de învățământ; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite asupra elevilor care fac deplasarea spre și dinspre 

școală; 

Reducerea cheltuielilor părinților cu școlarizarea copiilor; 

Prevenirea abandonului școlar.  

 

Motivația proiectului Accesul tuturor elevilor la serviciile educaționale; 

Creșterea încrederii populației în sistemul educațional; 

Asigurarea tuturor premiselor pentru ca minorii de pe raza comunei să frecventeze 

cursurile unităților de învățământ; 

Eficientizarea cheltuielilor pentru combustibil. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unui microbuz; 

Atragerea de sponsorizări în vederea realizării acestui proiect; 

Crearea unor funcții de șofer pentru asigurarea funcționării microbuzului; 

Susținerea de cursuri de educație rutieră pentru șoferii care vor folosi microbuzul. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Achiziționarea unui microbuz destinat transportului școlar pe raza comunei 

Grebănu; 

Numărul de elevi care folosesc acest microbuz. 

 

 

20. Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii  

Domeniu Economie 

 

Proiectul propus Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii 

 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în vederea 

atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor 

europene în vigoare si conform PUG. 
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Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde 

programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare a 

localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază 

Lucrările de imbunătăţiri funciare cuprind un ansamblu de lucrări tehnice 

şi agro-pedo-ameliorative care urmăresc valorificarea agricolă a unor 

terenuri neproductive sau slab productive, crearea şi menţinerea unui 

raport favorabil între apă şi aer.  

 Practicarea unei agriculturi moderne de înalt randament este legată de 

asigurarea unei umidităţi optime în sol.  

În acest sens trebuie aplicat un ansamblu de lucrări tehnice, îndeosebi de 

îmbunătăţiri funciare dar şi organizatorice, sociale şi de altă natură prin 

care să îmbunătăţească condiţiile pedologice, hidrologice, 

hidrogeologice, etc 

Grup ţintă Comunitatea locală;  

Agenţii Economici; 

Agricultorii;   

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite pe raza comunei. 

Obiective Asigurarea de surse de apă pentru irigarea culturilor agricole, amenajări 

ce contribuie, prin efectul lor, la protecţia şi ameliorarea mediului; 

Amenajarea de irigaţii care cuprind lucrări de captare, pompare, transport, 

distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului;  

Determinarea precisă a elementelor tehnice ṣi a tehnologiilor de execuţie 

ṣi de exploatare a acestor lucrări cu rol extins ṣi benefic, privit din toate 

unghiurile posibile de cercetare, ṣi anume agricol, hidrologic ṣi 

pedoameliorativ; 

Definirea zonelor de creştere şi dezvoltare economică în afara zonelor 

existente cu risc la exces de umiditate. 

Motivaţia 

proiectului 

Precipitaţiile insuficiente şi, mai ales, distribuţia aleatorie a acestora în 

perioada de vegetaţie – în strânsă corelaţie cu evoluţia altor elemente 

climatice-determină pe anumite zone intervale de secetă cu repercursiuni 

nefavorabile asupra producţiei agricole şi securităţii alimentare a 

populaţiei. Amenajările pentru irigaţii constituie soluţia tehnică pentru 

acoperirea deficitului de apă necesar creşterii şi dezvoltării culturilor 

agricole. Pentru a fi accesibilă apa în sol, aceasta trebuie să să se afle la o 

umiditate corespunzătoare intervalului umidităţii active. Prin irigaţie 

solul trebuie menţinut la o umiditate cuprinsă între plafonul minim şi 

capacitatea de câmp pentru apă. Având in vedere că la nivelul comunei 

Grebănu această problematică a fost identificată ca ṣi soluţie pentru 

practicarea unei agriculturi moderne de înalt randament, autoritatea 

publică locală a demarat un proiect de executare de sisteme de irigaţii 

pentru înlăturarea consecinţelor dăunătoare ale secetelor.  
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Proiectul îṣi propune elaborarea unui studiu de specialitate pentru 

colectarea, transportul şi evacuarea debitelor de apă din perimetrul 

desecabil pe tot parcursul anului calendaristic şi cu precadere primăvara, 

când are loc suprapunerea între fenomenul firesc al topirii zăpezii şi 

excesul de apă provenit din căderile masive de precipitaţii. 

De asemenea, proiectul include si o latura investiţională, rezultată ca 

urmare a implementării soluţiilor tehnice identificate prin studiul de 

specialitate. Lucrările avute în vedere prin proiect constau în: amenajarea 

unei suprafeţe de teren cu construcţii, instalaţii şi echipamente prin care 

se captează debitele necesare din sursa de apă, se asigură transportul apei 

la suprafaţa de irigat, se realizează distribuţia apei la plante conform 

graficului udărilor şi se elimină surplusul de apă de pe terenul irigabil.  

Activităţile avute în vedere prin proiect cuprind si lucrări de captare, 

pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de 

nivelare a terenului.  

Modul de implementare al  

proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnica, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute prin 

proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Sursa de finanţare Buget local  

Buget de stat/Fondul de Mediu  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local; 

Primăria. 

Termen de realizare - kmp de suprafaţă pentru care s-au realizat lucrări de captare, pompare, 

transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a 

terenului 

Indicatori Prin proiect se vor asigura studiile de specialitate (studiu de specialitate 

pentru colectarea, transportul şi evacuarea debitelor de apă din perimetrul 

desecabil pe tot parcursul anului calendaristic) ce ofera soluţii de 

îmbunătăţire a sistemelor decizionale în ceea ce priveṣte acest fenomen.  

De asemenea, se vor asigura lucrările de captare, pompare, transport, 

distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului 

in comuna Grebănu. 
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21. Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole 

Domeniu Economie 

 

Proiectul propus Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole  

 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în vederea 

atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor 

europene în vigoare si conform PUG. 

Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde 

programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare a 

localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază 

Grup ţintă Comunitatea locală; 

Agenţii economici; 

Potenţialii investitori; 

Aparţinătorii familiilor stabilite în comună; 

Turisti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Grebănu; 

Creşterea competitivităţii economice şi de mediu în toate tipurile de 

plantaţii (superintensive, intensive, extensive şi ecologice); 

Dezvoltarea unui sector pomicol competitiv;  

Restructurarea/modernizarea fermelor pomicole; 

Instalarea tinerilor agricultori care să sprijine înnoirea generaţiilor din 

pomicultură (tinerii care se instalează sau preiau o fermă pomicolă vor 

primi o plată unică); 

Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea micilor exploataţii pomicole 

(se va aloca o plată unică pentru investiţiile în modernizarea, dezvoltarea 

şi diversificarea activităţii micilor ferme pomicole) 

Stimularea conversiei de la agricultura convenţională la cea în regim 

ecologic, 

„Rezervarea şi valorificarea bazei genetice“ prin prezervarea livezilor 

tradiţionale, cu condiţia respectării normelor de igienă fitosanitară, 

protejarea şi valorificarea speciilor şi soiurilor tradiţionale, dezvoltarea 

interesului consumatorilor pentru fructele de altădată; 

Acordarea unui sprijin pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor 

viticole; 

Creşterea competitivităţii producătorilor de vin prin adaptarea producţiei 

la cererea pieţei; 

Îmbunătăţirea calitativă a producţiei acestor plantaţii prin programe de 

reconversie a soiurilor, replantare sau îmbunătăţire a tehnicilor de 

conducere; 
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Crearea de locuri de muncă ṣi stabilitate la nivelul populaţiei din mediul 

rural aferent zonelor de deal (intr-o abordare macro-economică) 

Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe ṣi impozite 

Motivaţia 

proiectului 

Abordarea autorităţii publice locale în acest proiect, va fi o abordare 

integrată, va viza mai multe linii de finanţare simultan, ṣi se va realiza pe 

două direcţii: pomicultura ṣi viticultura. Promovarea proiectului se va 

realiza, în funcţie de condiţiile de eligibilitate oferite de programele de 

finanţare, fie de către autoritatea publică locală, fie de către beneficiarii 

privaţi. 

În ceea ce priveṣte pomicultura, prin acest proiect vor fi vizate spre 

finanţare mai multe activităţi, printre care: 

1. reconversia plantaţiilor, renovarea sau construcţia clădirilor 

specializate, reabilitarea pepinierelor sau a instituţelor de cercetare, 

investiţii în cercetare şi inovare, lucrări de ameliorare a solului, 

achiziţionarea sistemelor de susţinere din plantaţii, a sistemelor de 

irigaţii, utilaje aferente înfiinţării, întreţinerii şi recoltării, lucrări de 

amenajare a solului etc.;  

2. achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor pentru condiţionare, răcire, 

conservare, sortare, ambalare în fermă şi transport; echipamente de 

prelucrare a fructelor, ambalare şi transport; renovarea clădirilor 

specializate; realizarea/reabilitarea infrastructurii din ferme (drumuri de 

acces, furnizarea energiei, gestionarea apelor); realizarea structurilor de 

comercializare directă;  

3. pentru pomicultura ecologică va fi alocată o plată anuală pe care o vor 

primi administratorii exploataţiilor pomicole care se supun unui proces 

de conversie de la agricultura convenţională la cea în regim ecologic, a 

celor nou înfiinţate în acest sistem, precum şi pentru menţinerea în acelaşi 

regim a exploataţiilor care au primit deja certificarea ecologică;  

În ceea ce priveṣte viticultura, prin acest proiect vor fi vizate spre 

finanţare mai multe activităţi, printre care: reconversia soiurilor, 

reamplasarea parcelelor, modernizarea exploataţiilor 

Modul de implementare al  

proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute prin 

proiect; 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului. 

Sursa de finanţare Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 
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Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Prin proiect se va realiza reconversia plantaţiilor pentru: suprafeţe de 

plantaţii pomicole si viticole, în conformitate cu soluţiile identificate în 

documentaţia tehnică achiziţionată prin proiect; 

Suprafața de teren pentru care s-au realizat lucrări de reconversie a 

plantaţiilor, prevăzute in documentaţia tehnică a proiectului. 

 

22. Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetică)  

Domeniu Economie 

 

Proiectul propus Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetică) din 

comuna Grebănu 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în vederea 

atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor 

europene în vigoare  

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Agenţii economici / potenţialii investitori; 

Aparţinătorii familiilor stabilite din comună; 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon. 

Obiective Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autorităţi publice ṣi 

asociaţii/investitori privaţi în scopul cultivării plantelor energetice, 

producerii ṣi valorificării plantelor energetice; 

Promovarea culturilor energetice - salcie energetică , plop energetic , 

miscanthus , paulownia , salcâm energetic etc; 

Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, conferinţe ṣi dezbateri 

publice în domeniul culturilor energetice, producerii ṣi valorificării 

biomasei; 

Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local  

Motivaţia 

proiectului 

Plantele energetice au început să stârnească de ceva vreme interesul 

oamenilor de afaceri din România, în principal din provincie, 

reprezentând chiar o alternativă de succes la culturile agricole 

tradiţionale. Mai mult, par să fie şi mai rentabile, iar piaţa combustibililor 

regenerabili este abia la început pe fondul unei cereri în continuă creştere 

ca urmare a cerinţelor comunitare de acoperire a necesarului de energie 

electrică/termică din surse regenerabile, sector aflat pe locul doi în topul 

sectoarelor care atrag investiţii în Europa. 
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Paleta de posibilităţi este variată, cei interesaţi de culturile de plante 

energetice având de ales dintre mai multe specii precum Salcia 

energetică, Plopul energetic, Miscanthus Giganteus (iarba elefantului sau 

stuful chinezesc) sau Paulownia. Şi dacă Salcia energetică este deja 

binecunoscută printre amatorii autohtoni de afaceri eco, Paulownia şi-a 

făcut intrarea mai recent pe piaţa din România, câştigând notorietate ca 

arborele cu cea mai rapidă creştere la ora actuală. Acesta poate ajunge, în 

bune condiţii de climă şi îngrijire, la o înălţime de 20 metri în trei-cinci 

ani si ar fi rezistent până la -30/+50 grade Celsius. 

Aceasta oportunitate de dezvoltare a sectorului economic a fost avută în 

vedere de autorităţile publice locale din comuna Grebănu, care 

promovează un astfel de proiect pilot, în parteneriat cu agenţii economici 

interesaţi. 

Proiectul vizează: promovarea cultivării plantelor energetice, producerii 

ṣi valorificării plantelor energetice ṣi amenajarea unor suprafeţe de teren 

ce se preteaza la aceste plantaţii cu specii adaptate zonei Grebănu. 

Proiectul, prin investiţia pe care o vizează, nu pune în pericol alte culturi 

agricole, având in vedere ca pentru aceste plantaţii sunt recomandate 

suprafeţele cu potenţial agricol scăzut (de ex. terenuri mlăştinoase, fâşii 

din lunci de rîuri,etc.), care oricum nu au altă întrebuinţare. 

Având in vedere perioada de crestere/dezvoltare a plantaţiilor (se 

recomandă tăierea acestora după cel putin 4-5 ani), proiectul a fost 

conceput astfel încât să abordeze ṣi activităţile legate de 

exploatarea/valorificarea culturilor. 

Întrebuinţarea acestora ar fi următoarea: fabricarea bio-combustibililor 

(lemnul de Paulownia poate fi utilizat ca lemn de foc, dar şi la brichete 

pentru că, deşi arde la temperaturi mari, degajă multă energie. Căldura 

rezultată prin arderea a două kilograme de lemn Paulownia echivalează 

cu cea degajată în urma arderii unui litru de motorină. Biomasa rezultată 

din cultivarea arborelui poate fi vândută firmelor sau persoanelor care 

deţin centrale termice pe biomasă); valorificarea lemnului (arborele oferă 

un lemn de bună calitate, fără noduri, şi cu un grad superior de 

prelucrabilitate. În ciuda esenţei dure, este cu 30% mai uşor decât orice 

alt lemn de esenţă tare. Nu întâmplător a fost supranumit „aluminiul din 

lemn”). 

Astfel, se poate asigura si valorificarea acestuia firmelor de pe piaţa 

produselor de lux din lemn – pentru fabricarea de mobilier, decorarea 

interioarelor din avioane uşoare şi iahturi, pentru fabricarea 

instrumentelor muzicale şi a articolelor sportive. 

Avantajele implementării acestui proiect rezultă din valoarea adăugata a 

acestuia, faptul ca proiectul se încadreaza în categoria investiţiilor 

generatoare de venituri imediate pentru comunitate ṣi faptul că acesta 
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aduce ṣi numeroase beneficii calităţii mediului inconjurator 

(imbunătăţeşte calitatea solului şi menţine sistemele subterane de apă, 

frunzele sale sunt foarte bune pentru furajarea animalelor iar un hectar cu 

500 arbori absoarbe circa 100 tone de CO2 /an şi produce în jur de 75 

tone de oxigen, adică echivalentul necesarului zilnic de oxigen pentru 205 

oameni). 

Modul de implementare al  

proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnica, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute prin 

proiect; 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului. 

Sursa de finanţare Buget local;  

Buget de stat;  

Fonduri europene / structurale; 

Parteneriate. 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Suprafețele amenajate cu aceste culturi achiziţionate prin proiect; 

Productia to/ha obţinută în urma recoltării acestora; 

Rata de rentabilitate a investiţiei. 

 

23. Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea investitorilor în agroturism și în ferme ecologice 

Cadrul general Comuna Grebănu prezintă potențial în ceea ce privește agroturismul și crearea, 

dezvoltarea fermelor ecologice 

 

Grup ţintǎ Agenții economici; 

Populația comunei prin înființarea de noi ferme. 

 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

194 

 

Atragerea investitorilor; 

Promovarea produselor eco și astfel creșterea stării de sănătate pe plan local, 

național; 

Dezvoltarea economiei. 

Motivația proiectului Cererea tot mai mare de produse bio face ca agricultura ecologică să aibă perspective 

tot mai profitabile; 

Agricultura bilogică este unul din domeniile unde mai este loc de investiții; 

Prin agroturism zona comunei va fi promovată.  

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite); 

Promovarea fermelor eco și a importanței acestora; 

Promovarea folosirii de produse alimentare eco. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale; 

Numărul fermelor eco nou înființate;  

Nivelul de dezvoltare al agroturismului; 

Creșterea aportului adus la economia locală.  

 

24. Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor 

alternative de energie verde  

Domeniu Economie 

 

Proiectul propus Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor 

alternative de energie verde 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în vederea 
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atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor 

europene în vigoare  

Grup ţintă Comunitatea locală;  

Agenţii Economici;  

Potenţialii investitori. 

Obiective Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autorităţi publice ṣi 

asociaţii/investitori privaţi în domeniul energiei regenerabile; 

Promovarea culturilor energetice necesare pentru obţinerea biomasei etc; 

Amenajarea unei instalaţii de producere a biocombustibililor la nivelul 

comunei; 

Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, conferinţe ṣi dezbateri 

publice în domeniul culturilor energetice, producerii ṣi valorificării 

biomasei; 

Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local  

Motivaţia 

proiectului 

Sursele de energie regenerabilă au început să stârnească tot mai mult 

interesul autorităţilor locale, implicit ṣi a celor din comuna Grebănu. În 

plus, acestea par să fie şi mai rentabile, iar piaţa combustibililor bio este 

abia la început pe fondul unei cereri în continuă creştere ca urmare a 

cerinţelor comunitare de acoperire a necesarului de energie 

electrică/termică din surse regenerabile, sector aflat pe locul doi în topul 

sectoarelor care atrag investiţii în Europa. 

Conṣtienţi de limitarea resurselor actuale de energie, s-a optat pentru 

iniţierea unui proiect ce are în vedere: amenajarea la nivelul comunei 

Grebănu a unor suprafeţe de teren cu plante utilizate la producerea 

combustibililor bio.  

Biomasa, constă în plante ṣi materiale derivate din plante care se 

utilizează la producerea de biocombustibili, bioenergie ṣi produse 

chimice biologice fără să genereze emisii de gaze cu efect de seră. 

Biomasa este o sursă de energie regenerabilă deoarece energia pe care o 

conţine provine de la soare. Prin procesul de fotosinteză, clorofila din 

plante captează energia solară prin convertirea dioxidului de carbon din 

aer ṣi a apei din sol în hidraţi de carbon (CH2O), compuṣi complecṣi 

formaţi din carbon, hidrogen ṣi oxigen. 

Această oportunitate de dezvoltare a sectorului economic a fost avută în 

vedere de autorităţile publice locale din comuna Grebănu, care 

promovează un astfel de proiect pilot, în parteneriat cu agenţii economici 

interesaţi. 

Proiectul vizează ṣi etapa de valorificare ulterioară a acestor culturi, în 

sensul amenajării unei instalaţii de producere a biocombustibililor la 

nivelul comunei Grebănu.  

Biomasa utilizată pentru procesul de producţie a biocombustibilului este 

obţinută din: lemn, sub toate formele sale; paie şi plante celulozice; resturi 
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agricole după culegerea recoltelor; deşeuri din gospodării (aprox. 40% 

din deşeurile solide sunt constituite din material organic); deşeuri 

provenite de la purificarea apelor uzate şi din crescătoriile de animale; 

culturi de plante cu conţinut de zahăr (trestia de zahăr, sfecla de zahăr, 

sorg dulce etc); culturi de plante oleaginoase (floarea soarelui, rapiţă, soia 

etc.) 

Proiectul, prin investiţia pe care o vizează, nu pune în pericol/ameninţă 

alte culturi agricole, având în vedere că pentru aceste plantaţii sunt 

recomandate suprafeţele cu potenţial agricol scăzut (de ex. terenuri 

mlăştinoase, fâşii din lunci de rîuri,etc.), care oricum nu au altă 

întrebuinţare. 

Avantajele implementării acestui proiect rezultă din valoarea adăugată a 

acestuia, faptul ca proiectul se încadrează în categoria investiţiilor 

generatoare de venituri imediate pentru comunitate ṣi faptul că acesta 

aduce ṣi numeroase beneficii calităţii mediului înconjurător. 

Modul de implementare al  

proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnica, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute prin 

proiect; 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului; 

Prin proiect se vor realiza: campanii de promovare a proiectului, atât în 

comuna Grebănu, cât ṣi în localităţile învecinate – se are în vedere 

inclusiv o promovare a proiectului la nivel regional. 

De asemenea, tot prin proiect va fi elaborata documentaţia tehnică 

necesară pentru realizarea investiţiei propriu-zise: înfiinţarea plantaţiilor, 

monitorizarea perioadei de vegetaţie a culturilor, recoltarea propriu-zisa 

ṣi amenajarea/achiziţionarea liniilor tehnologice necesare pentru 

realizarea instalaţiei de producere a biocombustibililor. 

Sursa de finanţare Buget local  

Buget de stat /Fondul de mediu 

Fonduri europene / structurale 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul local 

 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Suprafeţele amenajate cu culturi specifice; 

Producţia to/ha obţinută în urma recoltării acestora; 

Instalaţia de biocombustibili amenajată ṣi funcţională; 

Rata de rentabilitate a investiţiei. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

197 

 

25. Achiziționarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) 

cu scopul de sprjini micii producători din comună  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Achiziționarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu 

scopul de sprjini micii producători din comună 

 
Cadrul general Instituția primăriei trebuie să fie un factor activ în sprijinirea micilor producători 

pentru lansarea și menținerea acestora pe piața economică 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Prevenirea șomajului; 

Sprijinirea micilor producători; 

Dezvoltarea economiei locale; 

Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a raportului 

preț - ofertă; 

Realizarea de venituri suplimentare pentru bugetul local prin închirierea utilajelor; 

Atragerea investitorilor în zonă.  

 

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea de utilaje cu întrebuințări multiple; 

Închirierea acestora către micii producători la prețuri subvenționate; 

Căutarea de parteneri din mediul privat pentru realizarea acestui proiect; 

Întocmirea unei oferte de închiriere a utilijelor; 

Asigurarea mentenanței pentru utilijele achiziționate. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea economiei locale și a gradului de ocupare a forței de muncă; 

Numărul utiliajelor achizionate; 

Numărul de activități de sprijinire a micilor producători. 
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26. Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor, în special dezvoltarea tinerilor  

 

Cadrul general Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârgie importantă pentru creșterea 

inovării și dezvoltării în afaceri, pentru mărirea profitului în mediului economic 

  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Prevenirea șomajului; 

Dezvoltarea economiei bazată pe cunoașterea acesteia; 

Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a raportului 

preț - ofertă; 

Promovarea unei dezvoltări locale echilibrată; 

Formarea profesională continuă a populației; 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale.  

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau căminelor comunale; 

Realizarea de materiale promoționale; 

Realizarea unui afișier la primărie cu ofertele antreprenoriale și beneficiile unei 

astfel de activități; 

Elaborarea unei pagini web; 

Urmărirea constantă a rezultatelor. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Creșterea economiei locale și a gradului de ocupare a forței de muncă; 

Activitatea fermelor de pe raza comunei. 
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27. Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat în 

vederea demarării de activități în domeniul industrial  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat în vederea demarării de 

activități în domeniul industrial 

 

Cadrul general Întotdeauna există domenii de activitate neexploatate la capacitate maximă, fiind loc 

pe piață pentru noi „jucători” economici 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Prevenirea șomajului; 

Dezvoltarea economiei locale; 

Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a raportului 

preț - ofertă; 

Folosirea la maxim a capacităților economice ale zonei; 

Atragerea de capital extern.  

 

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau căminelor comunale pentru 

promovarea ofertei economice a zonei; 

Efectuarea de studii economice pentru investigarea pieței și a ofertei existente; 

Identificarea necesităților economice din zonă ce merită a fi exploatate; 

Promovarea comunei Grebănu pe plan județean, național și internațional. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2018 

Indicatori Creșterea economiei locale și a gradului de ocupare a forței de muncă; 

Nivelul de dezvoltare al parteneriatului public - local. 
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29. Sprijinirea investitorilor în energie verde și promovarea energiilor 

verzi și a importanței acestora în rândul cetățenilor  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Sprijinirea investitorilor în energie verde și promovarea energiilor verzi și a 

importanței acestora în rândul cetățenilor 

 

Cadrul general Prin alegerea unor surse de energie regenerabilă consumatorii pot susține 

dezvoltarea unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat 

generării energiei conventionale și vor crește independența energetic 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Dezvoltarea econimiei prin reducerea costurilor pentru energie; 

Promovarea protejării mediului înconjurător; 

Atragerea investitorilor; 

Prevenirea șomajului prin crearea de noi locuri de muncă în domeniile nou înființate.  

 

Motivația proiectului Comuna Grebănu dispune de un potențial solar si eolian ridicat care poate fi usor 

valorificat;  

Energia fotovoltaică și eoliană reprezintă o solutie viabilă pentru locațiile care nu 

beneficiază în prezent de racordare la rețeaua natională de electricitate. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de evenimente pentru promovarea importanței energiei verzi; 

Oferirea de teren pentru construcția unor parcuri de producere a energiei verzi; 

Efectuarea de studii economice pentru investigarea pieței și a ofertei existente; 

Identificarea terenurilor pretabile pentru construcția parcurilor destinate producției 

de energie verde; 

Realizarea de broșuri pentru promovarea energiei verzi. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Numărul producătorilor de energie verde și a agenților economici care o folosesc în 

procesul de producție; 

Producția de energie verde. 
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29. Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru 

procesarea și conservarea produselor din carne și a celor lactate 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru procesarea și 

conservarea produselor din carne și a celor lactate 

 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de crescători de animale, de ferme de 

procesare a cărnurilor și a produselor lactate. Prin sprijinirea acestora este sprijinită 

implicit economia locală 

 

Grup ţintǎ Agenții economici 

 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunității; 

șomajul poate influența pozitiv fenomenul infracțional.  

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 

Oferirea de subvenții și sprijin material micilor întreprinzători; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Construirea și darea în funcțiune a unui abator pentru animale; 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale; 

Creșterea economiei locale prin dezvoltarea fermelor de procesare a cărnurilor și 

produselor lactate.  
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30. Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația privind accesarea 

fondurilor nerambursabile 

 

Domeniu Economia  

Proiectul propus Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația privind accesarea fondurilor 

nerambursabile 

 

Cadrul general Comuna Grebănu prezintă toate premizele dezvoltării unei economii zonale 

profitabile, de aceea economia locală trebuie sprijinită prin accesarea unui număr 

mare de fonduri nerambursabile, însă cu respectarea prevederilor legale 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Facilitarea accesului la informațiile privind fondurile europene; 

Prevenirea infracțiunilor economice; 

Sprijinirea accesării de fonduri nereambursabile și implicit a economiei zonale; 

agriculturii; 

Creșterea gradului de implicare a instituției primăriei în viața economică; 

Eficientizarea exploatării economice a comunei; 

Obținerea de fonduri nerambursabile; 

Ocuparea forței de muncă.  

 

Motivația proiectului Acordarea de Uniunea Europeană de fonduri nerambursabile poate sprijini 

economia comunei Grebănu 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea unui centru de informare cu privire la legislația accesării de fonduri 

nerambursabile; 

Distribuirea de materiale cu privire la legislația  fondurilor nerambursabile, dar și 

repercursiunile nerespectării prevederilor referitoare la fondurile accesate; 

Înființarea în cadrul primăriei a unui serviciu care să aibă drept obiect de activitate 

facilitarea accesării de fonduri nerambursabile; 

Elaborarea unui ghid legislativ pentru accesarea de fonduri nerambursabile. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 
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Termen de realizare  2016 

Indicatori Înființarea unui centru de informare legislativă în vederea accesării de fonduri 

nerambursabile; 

Dezvoltarea economică a comunei și numărul de creditări acordate; 

Numărul și valoarea fondurilor nerambursabile atrase. 

 

31. Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru 

reconversie profesională 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversie profesională 

Cadrul general La nivelul comunei există șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă, în special tineri, care au nevoie de sprijinul angajaților primăriei 

pentru a avea un loc de muncă, cât și un venit lunar 

Grup ţintǎ Tinerii de pe raza comunei, în special cei fără ocupație sau șomeri 

 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei; 

Reorientarea profesională a tinerilor, în special a șomerilor; 

Facilitarea găsirii unui loc de muncă; 

Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă; 

Creșterea profesionalismului în rândul tinerilor; 

Creșterea numărul de abilități profesionale ale tinerilor. 

 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul locuitorilor comunei; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale.  

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de programe de consiliere și orientare profesională; 

Identificarea persoanelor care au nevoie de consiliere în vederea obținerii unui loc 

de muncă; 

Identificarea persoanelor care nu au aptitudinile necesare pentru angajare și 

orientarea/reorientarea  profesională a acestora; 

Evaluarea profesională a persoanelor care nu au un loc de muncă. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei în general și în particular la 

nivelul persoanelor inactive sau care nu au un loc de muncă. 

 

 

32. Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescătorilor de animale 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea agricultorilor, sivicultorilor, a crescătorilor de animale 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de crescători de animale, agricultori, 

sivicultori care au nevoie de sprijin în dezvoltarea activității lor. Prin sprijinirea 

acestora este sprijinită implicit economia locală 

 

Grup ţintǎ Agricultorii, silvicultorii, crescătorii de animale; 

Agenții economici. 

 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunității; 

Șomajul poate influența pozitiv fenomenul infracțional; 

Comuna Grebănu oferă premizele dezvoltării fermelor zootehnice (suprafețe mari 

de pășune, spații pentru construcție fermelor, etc).  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Construirea și darea în funcțiune a unui abator pentru animale; 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale; 

Creșterea aportului adus de agricultori, silvicultori, crescători de animale la 

economia locală.  

 

33. Sprijinirea fermelor de procesare și uscare a fructelor și legumelor 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea fermelor de procesare și uscare a fructelor și legumelor 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de hectare de livezi cu pomi fructiferi care 

trebuiesc exploatate la intensitate maximă. Prin susținirea acestora este sprijinită 

implicit economia locală; 

Numeroase gospodării de pe raza comunei se ocupă cu cultivarea legumelor, și 

implicit cu comerțul cu acestea. 

 

Grup ţintǎ Proprietarii fermelor de procesare și uscare a frcutelor; 

Agenții economici; 

Populația comunei. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale.  

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Construirea și darea în funcțiune a unui linii de procesare și uscare a fructelor; 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite); 

Realizarea unor campanii de relații publice în interiorul primăriei. 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale; 

Creșterea aportului adus de fermele de procesare și uscare a fructelor la economia 

locală.  

 

34. Sprijinirea asociațiilor agricole 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea asociațiilor agricole 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de hectare de teren agricol, precum și mici 

agricultori care nu pot folosi terenurile din proprietate la capacitate maximă întrucât 

nu au mijloacele materiale necesare 

Grup ţintǎ Proprietarii fermelor agricole; 

Proprietarii de terenuri agricole; 

Agenții economici; 

Populația comunei. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Estetizarea spațiului comunei prin eliminarea terenurilor neprelucrate; 

Elaborarea și aprobarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor; 

Monitorizarea derulării proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară de 

utilitate publică, transport local și a protectiei mediului; 

Constituirea interfaței pentru discuții în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și 

de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes 

general; 

Elaborarea caietelor de sarcini în domeniul agriculturii. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale; 

Agricultura poate fi o sursă important de venit pentru populație și bugetul local.  
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea agriculturii; 

Oferirea de consiliere despre asociațiile agricole și sprijinirea înființării acestora; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri pentru agricultură; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite); 

Realizarea unor campanii de relații publice cu privire la asociațiile agricole în 

interiorul primăriei; 

Realizarea de întâlniri cu specialiști în domeniul asociațiilor agricole. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale și a agriculturii; 

Creșterea aportului adus de fermele agricole la economia locală.  

 

35. Centrul de informare și consultanță agricolă 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă  

 

Cadrul general În comuna Grebănu există un număr mare de persoane care se ocupă cu agricultura, 

sub toate formele ei 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agricultori.  

 

Obiective Creșterea nivelul de implicare a instituției primăriei în activitățile de agricultură 

desfășurate de localnici; 

Prevenirea șomajului; 

Sprijinirea agriculturii; 

Creșterea gradului de încredere al localnicilor (în speță agricultori) în instituția 

primăriei; 

Eficientizarea exploatării agricole a resurselor comunei; 
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Luarea deciziilor corecte cu privire la activitățile legate de agricultură; 

Accesarea unui număr mare de fonduri; 

Folosirea adecvată a soiurilor pentru însămânțare.  

 

Motivația proiectului Pe raza comunei există numeroase persoane care se ocupă cu agricultura și care își 

asigură condițiile materiale de trai prin această îndeletnicire. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea unui centru de informare și consultanță în agricultură; 

Instruirea personalului care să poată oferi consultanță în domeniul agriculturii; 

Promovarea existenție unui astfel de centru pe raza comunei. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Înființarea unui centru de in formare și consultanță agricolă; 

Dezvoltarea agriculturii pe raza comunei. 

 

36. Utilizarea de soiuri adecvate climatic 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Utilizarea în agricultură de soiuri adecvate climatic și corespunzătoare cu tipul de 

sol unde sunt însămânțate 

 

Cadrul general Pentru o agricultură prosperă trebuiesc folosite soiuri care să fie adecvate climei și 

solului comunei Grebănu 

 

Grup ţintǎ Agricultorii 

 

Obiective Sprijinirea agriculturii; 

Prevenirea pierderilor datorate neutilizării unui soi de semințe corespunzător 

condițiilor de sol și climă; 

Creșterea veniturilor populației rezultate în urma practicării agriculturii.  
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Motivația proiectului Pe raza comunei există persoane care se ocupă cu agricultura și care nu posedă 

suficiente cunoștințe despre alegerea soiului adecvat condițiilor de climă și sol din 

zonă (unde acestea sunt însămânțate) 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea unui centru de consiliere cu privire la alegerea culturilor adecvate 

condițiilor de sol și climă; 

Realizarea de sedințe de consiliere cu ingineri agricoli și agricultorii din zonă;  

Cunoașterea situației reale din teren; 

Pregătirea unor specialiști în domeniul seminologiei. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Reducerea semnificativă a suprafețelor agricole cultivate neadecvat condițiilor de 

climă și sol; 

Creșterea producției agricole. 

 

37. Sprijinirea agriculturii conservative 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea agriculturii conservative 

 

Cadrul general Agricultura conservativă urmărește intensificarea producției agricole prin 

optimizarea resurselor agricole și prin contribuirea la reducerea degradării 

terenurilor agricole prin gestionarea integrată a solului, a apei și resurselor biologice 

Grup ţintǎ Agricultorii; 

Populația comunei. 

Obiective Perturbarea minimă a solului pentru a conserva structura, fauna și material organic 

a acestuia; 

Acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci) pentru a 

proteja solul şi pentru a contribui la eliminarea buruienilor;  

Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează microorganismele din sol şi 

elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi bolile; 

Menținerea fertilității solului; 

Creșterea veniturilor populației rezultate în urma practicării agriculturii.  
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Motivația proiectului Protejarea solului pentru folosirea cât mai îndelungată a acestuia; 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci) pentru a 

proteja solul şi pentru a contribui la eliminarea buruienilor;  

Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează microorganismele din sol şi 

elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi bolile; 

Înlocuirea lucrării mecanizate cu amestecarea biologică a solului. Microorganismele 

din sol, rădăcinile şi fauna solului vor prelua funcţia de lucrare şi de echilibrare a 

substanţelor nutritive din acesta; 

Gestionarea acoperii solului, rotaţia culturilor şi controlul buruienilor pentru a se 

menține fertilitatea acestuia; 

Pregătirea unor specialiști în domeniul agriculturii conservative. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului Consiliul Local 

Termen de realizare 2016 

Indicatori Creșterea producției agricole și a gradului de conservare a solului; 

Gradul de utilizare al agriculturii conservative. 

 

 

38. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la 

importanța alimentației, a igienei și a sportului pentru a avea o viață 

sănătoasă  

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța 

alimentației, a igienei și a sportului pentru a avea o viață sănătoasă 

 

Cadrul general Alimentaţia, sportul și igiena omului reprezintă unii dintre stâlpii fundamentali ai 

construcţiei sale.  Sănătatea şi echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă dintre 

hrană, igienă și mișcare. Deprinderea unei alimentaţii, igiene și condiții fizice  

adecvate, aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă 

sănătoasă 

Grup ţintǎ 
Populația comunei 

http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html
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Obiective Creșterea gradului de sănătate în rândul populației; 

Promovarea termenului de alimentație corectă și de asigurare a numărului de calorii 

zilnice necesare organismului; 

Prevenirea riscului transmiterii de boli sau a răspândirii unei epidemii; 

Prevenirea bolilor cauzate de obezitate, pasivitate, etc; 

Menţinerea unei stări optime de sănătate;  

Favorizarea dezvoltării fizice armonioase. 

Motivația proiectului Alimentația constituie un factor foarte important în menținerea sănătății. O mare 

parte dintre boli își are cauza într-o alimentație nerațională sau în exces. Spre 

exemplu, obezitatea duce la îmbolnăvirea articulațiilor, a aparatului motor și are 

influență asupra scheletului; 

Lipsa igienei şi transmiterea microbilor prin intermediul mâinilor murdare sunt 

principalele cauze ale bolilor digestive şi ale infecţiilor respiratorii, dar şi ale 

afecţiunilor cutanate; 

Efectuarea efortului fizic zilnic previne apariția mai multor boli (obezitate, diabet, 

boli ale ficatului, inimii, astm și alte probleme respiratorii). 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de acțiuni (întâlniri, lecții deschise, etc) pentru promovarea termenilor de 

igienă și alimentație corectă cu specialiști în alimentație (nutriționiști), medici. etc; 

Efectuarea unor studii în teren pentru stabilirea situației concrete de respectare a unei 

igiene și alimentații corespunzătoare; 

Realizarea de controale în cadrul unităților de învățământ, alimentație public, etc de 

pe raza comunei pentru verificarea modului de respectere a normelor de igienă; 

Distribuirea de materiale despre rolul unei igiene și alimentații corespunzătoare. 

Sursa de finanţare Buget local/Fonduri europene. 

 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Nivelul educației fizice, alimentației și igienei în rândul populației comunei; 

Numărul de îmbolnăviri de pe raza comunei.   

39. Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului medical  

 

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului medical din comună 
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Cadrul general Dispensarul care funcționează în comună este depășit din punct de vedere al 

aparaturii medicale și nu poate asigura desfășurarea serviciilor medicale cu 

respectarea tuturor necesităților de igienă;  

Numărul mare de persoane arondate de dispensarul medical; 

Evitarea deplasării pacienţilor la alte cabinete medicale de pe raza altor localităţi. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele medicale. 

 

Obiective Dotarea dispensarului medical din comună cu aparatură medicală; 

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene;  

Reducerea timpului de reacție în situații de urgențe medicale; 

Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor; 

Creșterea capacității de tratament; 

Asigurarea serviciilor medicale complete; 

Creșterea încrederii în sistemul sanitar și în instituția primăriei pe plan local. 

 

Motivația proiectului Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor Uniunii Europene; 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la cele mai înalte 

standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reablitarea clădirii în care funcționează în prezent dispensarul medical (reabilitarea 

acoperișului, lucrări de termoizolare, amenajarea interiorului, amenajarea grupurilor 

sanitare, dotarea cu mobilier multifuncțional, instalarea unor sisteme de 

monitorizare a temperaturii interioare, etc); 

Achiziționarea aparaturii medicale necesare pentru funcționarea la capacitate 

maximă a dispensarului; 

Dotarea cabinetului cu aparatură medicală de ultimă generație; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale medicale generale; 

Atragerea de investiţii din mediul privat pentru reabilitarea dispensarului; 

Promovarea necesității reabilitării dispensarului uman. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Dotarea dispensarului medical; 

Nivelul serviciilor medicale oferite de dispensarul medical. 
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40. Parteneriat public – privat pentru construirea și înființarea unei noi 

farmacii veterinare în comună 

 

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Parteneriat public – privat pentru construirea și înființarea unei farmacii veterinare 

Cadrul general Pe raza comunei Grebănu zootehnia și creșterea păsărilor de curte sunt activități 

dezvoltate. De asemenea există numeroase animale de companie, toate acestea 

necesitând servicii veterinare adecvate 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Crescătorii de animale. 

 

Obiective Asigurarea de servicii veterinare la standarde europene;  

Sprijinirea crescătorilor de animale; 

Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor transmise de animale; 

Eliminarea deplasărilor populației pentru ajutor veterinar pe raza altor localități; 

Asigurarea unui serviciu permanent de asistență veterinară; 

Asigurarea medicamentației necesară pentru tratamentele veterinare; 

Creșterea încrederii populației în instituția primăriei. 

 

Motivația proiectului Necesitatea unui sistem veterinar care să corespundă cerințelor Uniunii Europene; 

Garantarea drepturilor animalelor la servicii veterinare. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei clădiri în care să funcționeze farmacia veterinară; 

Dotarea farmaciei cu aparatură corespunzătoare; 

Angajarea de personalul cu studii de medicină veterinară; 

Asigurarea continuă a stocului de medicamente; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe veterinare. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Construirea și darea în funcțiune a unei farmacii veterinare; 

Activitatea farmaciei veterinare. 
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41. Achiziționarea instrumentarului necesar pentru buna desfășurare a 

activității într-un cabinet stomatologic 

 

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Achiziționarea instrumentarului necesar pentru buna desfășurare a activității într-un 

cabinet stomatologic 

Cadrul general Necesitatea asigurării de servicii medicale stomatologice care să respecte normele 

de igienă și dotare; 

Pe raza comunei Grebănu nu există un cabinet stomatologic dotat la cele mai înalte 

standarde; 

Evitarea deplasării pacienţilor la alte cabinete stomatologice de pe raza altor 

localităţi; 

Necesitatea asigurării de servicii medicale de urgență. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele medicale. 

Obiective Dotarea dispensarului medicale din satul Grebănu cu aparatură medical 

stomatologică; 

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene;  

Reducerea timpului de reacție în situații de urgențe medicale, stomatologice; 

Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor; 

Creșterea capacității de tratament; 

Asigurarea serviciilor medicale stomatologice; 

Creșterea încrederii în sistemul sanitar și în instituția primăriei pe plan local. 

Motivația proiectului Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor Uniunii Europene; 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la cele mai înalte 

standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reablitarea clădirii în care funcționează în prezent dispensarul medical (reabilitarea 

acoperișului, lucrări de termoizolare, amenajarea interiorului, amenajarea grupurilor 

sanitare, dotarea cu mobilier multifuncțional, instalarea unor sisteme de 

monitorizare a temperaturii interioare, etc); 

Achiziționarea aparaturii medicale necesare pentru funcționarea la capacitate 

maximă a unui cabinet stomatologic; 

Dotarea cabinetului cu aparatură medicală de ultimă generație; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale medicale generale și 

stomatologice; 

Atragerea de investiţii din mediul privat pentru construirea cabinetului și reabilitarea 

dispensarului; 

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor din cadrul cabinetului 

stomatologic; 
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Promovarea necesității reabilitării dispensarului uman și a înființării unui cabinet 

stomatologic. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Dotarea dispensarului medical pentru servicii medicale stomatologice; 

Activitatea cabinetului stomatologic; 

Calitatea serviciilor medicale stomatologice ale cabinetului medical. 

 

 

42. Sprijinirea grupurilor etnice minoritare și a persoanelor 

defavorizate  

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Sprijinirea grupurilor etnice  minoritare și a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea socială și prin consilierea acestora  

 

Cadrul general Pe teriroriul comunei Grebănu trăiesc persoane care fac parte din categoria 

minorităților (rromi), precum și persoane/familii defavorizate care au nevoie de 

sprijin pentru integrarea social și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, 

participarea la cursuri educaționale, etc 

 

Grup ţintǎ Grupurile de minorități; 

Persoane/familii defavorizate; 

Populația comunei. 

 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor care fac parte din minorități entice; 

Prevenirea conflictelor între etniile de pe raza comunei; 

Prevenirea abandonului școlar; 

Egalitate în drepturi, accesul la beneficii și servicii pentru întreaga comunitate; 

Sprijinirea persoanelor favorizate pentru ocuparea unui loc de muncă, 

Crearea de condiții de trai decente.  

Motivația proiectului Sprijinirea tuturor categoriilor sociale, indiferent de apartenența etnică a acestora; 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Evaluarea situaţiei prezente a rromilor pentru a cunoaşte în ce direcţie de acţiune 

trebuiesc luate măsuri; 

Susținerea de activități în comunitate pentru eliminarea prejudecăţilor şi 

stereotipurilor asupra minorității și persoanelor defavorizate; 

Realizarea de întâlniri de mediere între membrii comunităților majoritare și 

minoritare; 

Oferirea de sprjin material persoanelor defavorizate; 

Oferirea de burse de studiu copiilor provenind din familii defavorizate; 

Eliminarea abandonului școlar prin stimularea prezenței la cursuri. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea nivelului de trai și incluziune socială pentru minorități și persoanele 

defavorizate; 

Numărul persoanelor minoritare și al celor defavorizate care au beneficiat în urma 

activității centrului. 

 

 

43. Construirea unui centru de permanență pentru copiii defavorizați 

unde aceștia să poată avea diferite activități muzicale, artistice, 

educaționale 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui centru de permanență pentru copiii defavorizați unde aceștia să 

poată avea diferite activități muzicale, artistice, educaționale (cu vârste între 3 și 10 

ani) 

Cadrul general Pe teriroriul comunei Grebănu trăiesc copii defavorizați fapt ce le îngrădește accesul 

la educație, cultură, sănătate, trai decent, copilărie fericită, etc. 

 

Grup ţintǎ Familii defavorizate; 

Minorii (3 – 10 ani) provenind din familiile defavorizate. 

 

Obiective Asigurarea unor condiții decente de trai; 

Prevenirea abandonării copiilor; 
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Prevenirea abuzurilor săvârșite asupra minorilor; 

Prevenirea abandonului școlar; 

Dezvoltarea psiho – didactică a copiilor; 

Asigurarea accesului la educație, sănătate, cultură și învățământ; 

Sprijinirea în a avea o copilărie frumoasă; 

Prevenirea fenomenului infracțional datorat sărăciei.  

Motivația proiectului 
Oferirea unei șanse în viitor pentru copiii provenind din familii defavorizate; 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Evaluarea situaţiei prezente a copiilor pentru a cunoaşte în ce direcţie de acţiune 

trebuiesc luate măsuri; 

Identificarea spațiului unde se poate construi centrul; 

Construirea clădirii care va deservi centrul de permanență pentru copiii defavorizați; 

Dotarea materială a centrului de permanență la standarde complete, ca de exemplu: 

- dotare ambientală, mobilier, aparatură electronică, jocuri; 

- camere de supraveghere a copiilor în timpul desfășurării diferitelor jocuri; 

- cabinet medical permanent; 

- construirea unei bucătării proprii și utilarea acesteia; 

- amenajarea unei săli de mese; 

- amenajarea unui săli de spectacole, mini cinematograf; 

- amenajarea unei săli de sport; 

- amenajarea unui grup sanitar; 

- amenajarea unei camere pentru duș și îmbăiere; 

- amenajarea de săli cu jocuri, etc; 

Crearea de posturi pentru cadrele didactice care să deservească acest centru 

(specializate în muzică, desen, comunicare, educație civică, etc); 

Specializarea salariaților care își vor desfășura activitatea în centru; 

Agtragerea de capital privat pentru susținerea acestui proiect prin organizarea de 

mese rotunde, activități artistice, etc;    

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului Consiliul Local 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Creșterea nivelului de trai și incluziune socială pentru copii provenind din familii 

defavorizate; 

Acțiunile de sprijin efectuate; 

Activitatea centrului; 

Numărul de copii sprijiniți de centru. 
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44. Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap  

 

Cadrul general Crearea tuturor premiselor de egalitate în drepturi și șanse pentru persoanele cu 

handicap locomotor 

 

Grup ţintǎ Persoanele cu handicap locomotor temporar sau permanent 

 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap a căror deplasare este dependentă 

de căruciorului cu rotile; 

Prevenirea discriminării persoanelor cu handicap; 

Respectarea legislației care prevede ca obiectivele de interes comun să fie prevăzute 

cu rampe de acces pentru persoane cu handicap; 

Asigurarea dreptului la circulație liberă pentru persoanele cu handicap; 

Asigurarea accesului la toate serviciile sociale.   

 

Motivația proiectului Singuri, fără un sprijin din partea societății și a instituțiilor publice, persoanele cu 

un handicap locomotor permanent sau temporar nu pot avea acces la toate serviciile 

sociale și nu pot beneficia de toate drepturile conferite prin constituție; 

Șanse egale pentru toți locuitorii comunei. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Construirea de rampe pentru cărucioarele cu roți care să respecte toate standardele 

și mărimile cerute de legislație; 

Modificarea ușilor instituțiilor publice și de interes general astfel încât să fie permis 

accesul cărucioarelor cu rotile. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Nivelul de trai, educație și incluziune socială pentru persoanele cu handicap 

locomotor permanent sau temporar. 
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45. Combaterea fenomenului de abandon şcolar 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Combaterea fenomenului de abandon școlar 

Cadrul general Absenteismul și abandonul școlar sunt probleme sociale caracterizate prin conduită 

evazionistă, cronică, care reflect atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, 

încredere în educația școlară;  

Fuga de la ore este o problem predominant emoțională, o formă de evadare fizică și 

psihologică din situația percepută ca traumatizantă.  

Grup ţintǎ Elevii care studiază pe raza comunei 

 

Obiective Creșterea gradului de educație în rândul minorilor și asigurarea tuturor premiselor 

pentru ca aceștia să urmeze cursurile unor instituții de învățământ superior; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite de minori; 

Lipsa educației școlare poate duce la apariția unor alte aspecte negative pe raza 

comunei (infracționalitate, șomaj, etc). 

Motivația proiectului Evitarea situațiilor în care familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au 

probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori 

nevoia de forţă de muncă; 

Abandonul școlar înregistrează o creștere la nivel național; 

Abandonul școlar poate sta la baza creșterii gradului de infracționalitate pe raza 

comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Stabilirea cauzelor care duc la absenteeism și abandon școlar; 

Pregătirea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie pentru a face faţă 

problemei abandonului şcolar; 

Efectuarea de către organele de poliție, susținute de cadrele didactice, în timpul 

orelor de curs a unor razii în unitățile de alimentație publică de pe raza comunei 

pentru depistarea elevilor care lipsesc nemotivat de la cursuri;  

Creșterea gradului de comunicare dintre cadrele didactice și părinți; 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, 

precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; 

Realizarea unor raportări lunare de către unitățile de învățământ care să evidențieze 

gradul de abandon școlar;  

Prezentarea urmărilor care pot apărea în cazul săvârșirii de infracțiuni de către 

minori. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Rata abandonului școlar. 

 

 

46. Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Burse sociale pentru tinerii provenind din familii sărace  

 

Cadrul general Tinerii ce provin din familii sărace au dreptul la egalitate de șanse pentru dezvoltarea 

socială, intelectuală și profesională 

 

Grup ţintǎ Tinerii provenind din familii sărace; 

Populația comunei. 

 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor pentru o dezvoltare profesională corespunzătoare; 

Asigurarea accesului la învățământ indiferent de nivelul acestuia; 

Eliminarea plafonării intelectuale a tinerilor provenind din familii sărace; 

Sprijinirea educaţională şi terapeutică a copiilor care fac parte din familii 

defavorizate; 

Crearea de condiții de trai decente; 

Creşterea valorii profesionale a tinerilor şi copiilor defavorizaţi social; 

Eliminarea abandonului școlar. 

 

Motivația proiectului Singuri, fără o pregătire profesională adecvată, pe o piaţă a muncii foarte 

competitivă şi fără o politică socială cuprinzătoare care să le uşureze integrarea, 

tinerii provenind din familii sărace ajung adesea să se implice în activităţi antisocial 

sau să își întrerupă/limiteze dezvoltarea profesională; 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Evaluarea situaţiei prezente a tinerilor săraci; 

Efectuarea de cursuri gratuite pentru copiii provenind din familii defavorizate; 

Oferirea de burse de studiu tinerilor provenind din familii defavorizate. 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru tinerii provenind din 

familii sărace. 

 

47. Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, 

persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Susținerea de programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, 

persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

Cadrul general La nivelul comunei există șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă care au nevoie de sprijinul angajaților primăriei pentru a avea un 

loc de muncă, cât și un venit lunar 

Grup ţintǎ Șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă aflate 

pe raza comunei  

 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei; 

Reorientarea profesională a șomerilor; 

Facilitarea găsirii unui loc de muncă; 

Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă. 

 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul locuitorilor comunei; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale.  

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de programe de consiliere și orientare profesională; 

Identificarea persoanelor care au nevoie de consiliere în vederea obținerii unui loc 

de muncă; 

Identificarea persoanelor care nu au aptitudinile necesare pentru angajare și 

orientarea/reorientarea  profesională a acestora; 

Evaluarea profesională a persoanelor care nu au un loc de muncă. 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2016 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei în general și în particular la 

nivelul persoanelor inactive sau care nu au un loc de muncă; 

Numărul de persoane care au beneficiat în urma acestui program. 

 

 

48. Bază de date a profesiilor 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Crearea unei baze de date a profesiilor 

Cadrul general O bază de date a profesiilor disponibile la nivelul comunei și ulterior la nivel 

național, va asigura accesul mai ușor la un loc de muncă; 

La nivel național, șomajul înregistrează un trend ascendant 

 

Grup ţintǎ Persoanele de pe raza comunei, precum și alte persoane care vor să locuiască pe raza 

comunei în vederea găsirii unui loc de muncă 

 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei; 

Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă; 

Dezvoltarea economică a comunei; 

Prevenirea infracțiunilor cauzate de lipsa unei surse de venit sigure. 

 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul locuitorilor comunei; 

Promovarea locurilor de muncă vacante; 

Șomajul influențează negativ viața comunității.  
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Crearea unui baze de date care să poate fi accesată de toți locuitorii comunei de pe 

calculatoarele proprii sau de la un calculator special destinat instalat la primărie; 

Desfășurarea de activități în teren pentru identificarea posturilor de muncă vacante 

și implementarea acestora în baza de date. 

Promovarea pe plan local a existenței bazei de date. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare 2018 

Indicatori Punerea în funcțiune a bazei de date și numărul de accesări al acesteia; 

Numărul de locuri de muncă ocupate ca urmare a accesării bazei de date. 

 

 

49. Acte de identitate și de stare civilă actualizate 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Actualizarea situației actelor de identitate și de stare civilă la nivelul locuitorilor 

comunei Grebănu 

Cadrul general Verificarea situației actuale a actelor de identitate și de stare civilă ale persoanelor 

care au domiciliul pe raza comunei   

Grup ţintǎ Locuitorii de pe raza comunei 

 

Obiective Crearea unui climat de siguranță la nivelul comunei; 

Cunoașterea persoanelor care își au domiciliul pe raza comunei; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite de persoane voiajoare; 

Acordarea corectă a ajutoarelor din partea primăriei. 

 

Motivația proiectului Pe teritoriul comunei pot exista persoane care nu au actualizat actul de identitate 

(viză de flotant sau reședință); 

Prevenirea faptelor infracționale de persoane care nu își au domiciliul pe raza 

comunei 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Colaborarea cu organele competente (poliție, Serviciul Județean de Evidență 

Informatizată a Populației Buzău, Ofițerul de stare civilă) pentru întocmirea unei 

evidențe reale a situații cu privire la actele de identitate a persoanelor de pe raza 

comunei  

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Un număr redus de persoane care posedă acte de identitate neconforme cu situația 

reală a acestora. 

 

 

50. Sprijinirea grupurilor entice minoritare și a persoanelor 

defavorizate prin implementarea de proiecte privind incluziunea socială 

și prin consilierea acestora  

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Sprijinirea grupurilor entice minoritare și a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea socială și prin consilierea 

acestora 

  

Cadrul general Pe teriroriul comunei trăiesc persoane care fac parte din categoria 

minorităților (rromi), precum și persoane/familii defavorizate care au nevoie 

de sprijin pentru integrarea socială și sprijin pentru găsirea unui loc de 

muncă, participarea la cursuri educaționale, etc 

Grup ţintǎ Grupurile de minorități; 

Persoane/familii defavorizate; 

Populația comunei. 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor care fac parte din minorități etnice; 

Prevenirea conflictelor între etniile de pe raza comunei; 

Prevenirea abandonului școlar; 

Egalitate în drepturi, accesul la beneficii și servicii pentru întreaga 

comunitate; 

Sprijinirea persoanelor favorizate pentru ocuparea unui loc de muncă, 

Crearea de condiții de trai decente.  
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Motivația proiectului Sprijinirea tuturor categoriilor sociale, indiferent de apartenența etnică a 

acestora; 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Evaluarea situaţiei prezente a rromilor pentru a cunoaşte în ce direcţie de 

acţiune trebuiesc luate măsuri; 

Susținerea de activități în comunitate pentru eliminarea prejudecăţilor şi 

stereotipurilor asupra minorității și persoanelor defavorizate; 

Realizarea de întâlniri de mediere între membrii comunităților majoritare și 

minoritare; 

Oferirea de sprjin material persoanelor defavorizate; 

Oferirea de burse de studiu copiilor provenind din familii defavorizate; 

Eliminarea abandonului școlar prin stimularea prezenței la cursuri. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Creșterea nivelului de trai și incluziune socială pentru minorități și 

persoanele defavorizate; 

Nivelul de incluziune socială a minorităților de pe raza comunei. 

 

51. Construirea unui centru pentru persoane vârstnice  

în comuna Grebănu 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui centru pentru persoane vârstnice în comuna Grebănu 

 

Cadrul general Proiectul are în vedere rezolvarea problemelor reale, legate de izolarea 

socială, sentimentul de inutilitate şi accesul la serviciile de sănătatte ale 

persoanelor vârstnice prin înființarea unui centru pentru bătrâni; 

Numărul mare de persoane vârstnice care nu își pot asigura singuri condiții 

decente de trai și care au fost abandonați de familiile aparținătoare 

Grup ţintǎ Bătrânii de pe raza comunei 

 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru un trai decent; 

Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare; 
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Prevenirea fenomenului infracțional care pot avea victime persoanele 

vârstnice; 

Prevenirea bolilor psihice datorate singurătății; 

Asigurarea de servicii de îngrijire pentru situaţii de urgenţă, de sprijin şi de 

acompaniere, urmărind integrarea activă în viaţa socială a bătrânilor cu 

probleme sociale;, prin; 

Crearea de noi locuri de muncă. 

Motivația proiectului Fără un venit suficent și ajutorul familiei persoanele vârstnice nu își pot 

asigura condiții de trai decente 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Identificarea locului unde va fi construit centrul; 

Construirea unui centru pentru persoanele vârstnice; 

Dotarea materială a centrului la cele mai ridicate standarde; 

Identificarea, evaluarea şi selectarea beneficiarilor; 

Elaborarea procedurilor de monitorizare şi evaluare periodică a evoluţiei 

beneficiarilor; 

Înfiinţarea unei echipe mobile care să coordoneze activitatea comitetelor 

filantropice, existente pe lângă parohiile din comună. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Numărul persoanelor vârstnice care vor beneficia de serviciile centrului 

rezidenţial; 

Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere, suport şi informare la 

domiciliu din partea echipei mobile. 

  

52. Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari  

 
Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari  

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în vederea 

asigurării unor condiţii decente de locuire, conform cerinţelor 

europene în vigoare  
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Grupul țintă Comunitatea locală; 

Agenţii Economici. 

 

Obiectivele proiectului Alocarea/amenajarea unor spaţii pentru adăpostirea cainilor 

comunitari;  

Angajarea personalului administrativ pentru asigurarea 

funcţionalităţii acestor spaţii; 

Cooptarea partenerilor privaţi/ONG –urilor în asigurarea resurselor 

necesare pentru funcţionarea/întreţinerea acestor spaţii; 

Asigurarea serviciilor de asistenţă veterinară în cadrul acestui 

adăpost; 

Derularea unei activităţi de informare ṣi educare în rândul populaţiei. 

Motivația proiectului Experienţa anterioară a unor asociaţii de profil, cooptate ca parteneri 

în acest proiect, a demonstrat că există o serie de  metode infailibile 

pentru a rezolva definitiv problema câinilor străzii.  

Acestea au fost luate în considerare la stabilirea direcţiilor de acţiune 

în cadrul proiectului, ṣi anume faptul că metodele identificate trebuie 

folosite în acelaṣi timp ṣi continuu iar una fără cealaltă nu rezolva 

problema. 

Amenajarea unui astfel de adăpost pentru cainii comunitari trebuie 

abordată ca o acţiune complementară, pe lângă altele de acest fel: 1. 

Sterilizarea tuturor câinilor cu stăpân fara pedigree de la nivelul 

comunităţii. Aceṣtia reprezintă sursa principala a cainilor de pe stradă, 

căci puii acestora sunt aruncaţi – în multe situaţii - pe stradă. 

Nesterilizarea acestora ar trebui sa atragă de la sine măsuri precum 

aplicarea unei taxe ce determină, în acest fel, responsabilizarea 

stăpânilor acestor câini. Va fi adoptată la nivelul consiliului local al 

comunei Grebănu o hotărâre de consiliu prin care se va aloca de la 

bugetul local o anumita sumă pentru sterilizarea gratuită a câinilor cu 

stăpân (pentru persoanele lipsite de posibilităţi financiare). 

2. Sterilizarea ṣi reteritorializarea tuturor câinilor fără stăpân blânzi. 

3. Adăpostirea iniţială a tuturor câinilor reclamaţi ṣi crearea unei 

comisii pentru ei, compusă din dresori, etologi (specialisti in 

comportamentul canin) ṣi din protectorii de zonă (protectorii de zonă 

sunt persoanele care le dau de mâncare ṣi care îi cunosc foarte bine). 

Comisia trebuie să investigheze cauzele agresivităţii. Cei care au 

muṣcat datorită unor conjuncturi trebuie să fie trataţi, sterilizaţi, ṣi, 

după caz, să fie propuṣi spre adopţie ori reteritorializaţi. (Dacă dispare 

conjunctura ei nu mai sunt agresivi. Aceṣti câini trebuie oferiţi spre 

adopţie mai ales pentru pază, fiind foarte dinamici ṣi vigilenti).  

4. Realizarea recensământului tuturor cainilor.  
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5. Propunerea spre adopţie a tuturor câinilor de pe stradă ṣi din 

adăposturi. Aceasta presupune fotografierea tuturor cu ajutorul 

protectorilor de zona ṣi postarea fotografiilor pe site-urile de 

specialitate ale serviciilor de stat pentru câini ṣi pe site-urile ONG-

urilor.  

6. Amenajarea de ţarcuri temporare în instituţiile publice 

7. Ȋn administrarea adăpostului pentru câinii comunitari, precum ṣi în 

echipa de implementare a proiectului se vor angaja specialiṣti în 

domeniu, specialiṣti care vor avea consultări lunare cu ONG-urile 

pentru protecţia animalelor. 

8. Procurarea de microcipuri pentru identificarea (prin microcipare) ṣi 

înregistrarea tuturor câinilor, cu ṣi fără stăpân, într-o bază unică de 

date, o baza de date locală cu extensie la cea naţională. (Pe baza 

microcipului va putea fi identificată numele persoanei care 

abandonează câinii ṣi aceasta va suporta rigorile legii pentru faptele 

comise). 

Experienţa a demonstrat că orice alte metode (eutanasiere, simpla 

adăpostire, etc) nu dă niciodata roade, decât nesemnificative ṣi pe 

termen scurt. 

Modul de implementare al  

proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Interventie, Proiect Tehnic); 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevazute 

prin proiect; 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului; 

Prin proiect se vor realiza: un adăpost pentru câinii comunitari, va fi 

angajat personal de întreţinere ṣi administrare a acestui adăpost, se va 

realiza achiziţia de microcipuri ṣi implantarea acestora, se va realiza 

o bază de date pentru operarea proiectului, bază de date ce include ṣi 

un recensământ al acestor animale, se va derula o campanie de 

educare la nivelul comunităţii, se vor amenaja ţarcuri temporare de 

adăpost  

Sursa de finanţare Buget local;  

Buget de stat;  

Fonduri europene / structural; 

Parteneriate. 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul local; 

Primăria.  

Termen de realizare 2020 
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Indicatori Numărul de tarcuri amenajate prin proiect; 

Spațiile amenajate pentru activităţile proiectului; 

Dotările necesare pentru realizarea activităţilor; 

Numărul de câini incluṣi în acest program. 

 

53. Înființarea serviciului public de salubrizare 

 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Înființarea serviciului public de salubrizare 

 

Cadrul general Serviciile publice de salubrizare fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi 

publice necesare pentru asigurarea condițiilor de trai decent, precum și asigurarea 

protecției mediului înconjurător 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Satisfacerea nevoii de salubrizare a populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor 

economici de pe teritoriul comunei; 

Fiecarea gospodărie să dispună de serviciu de saluvrizare; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

Stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

Dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

Protejarea şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 

Respectarea cerinţelor din legislaţia actuală privind protecţia mediului referitoare la 

salubrizarea localităţilor; 

Dezvoltarea turismului și creșterea calității serviciilor turistice.  

 

Motivația proiectului Serviciul de salubrizare este o activitate de utilitate publică și interes economic 

general care are drept scop asigurarea serviciilor de salubrizare pentru toții locuitorii 

comunei, și implicit îmbunătățirea nivelului de trai 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea serviciului public de salubrizare; 

Pregătirea specialiștilor care să își desfășoare activitatea în acest serviciu; 

Urmărirea situației din teren pentru a se vedea progresele aduse de la înființarea 

serviciului; 

Promovarea serviciului de salubrizare. 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Înființarea și funcționarea optimă a serviciului de salubrizare; 

Numărul persoanelor fizice și juridice conectate la serviciului public de salubrizare; 

Activitatea serviciului de salubrizare. 

 

 

54. Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică  

 

Cadrul general Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei 

 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 

Depozitarea deșeurilor menajere în condiții de igienă; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Evitarea costurilor datorate necolectării selective a gunoiului; 

Estetizarea spațiului sătesc. 

 

Motivația proiectului Colectarea selectivă și ecologică a gunoiului aduce beneficii economice comunității 

locale; 

Există familii care nu au mijloacele materiale pentru achiziționarea de pubele 

ecologice. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către populație; 

Efectuarea de activități cu populația comunei care să aibă drept scop conștientizarea 

acestora cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Creșterea numărului de gospodării care colectează gunoiul în pubele ecologice; 

Numărul de gospodării dotate cu pubele ecologice; 

Nivelul de curățenie pe raza comunei. 

 

 

55. Promovarea colectării selective și a procesului de reciclare  

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Promovarea colectării selective și a procesului de reciclare 

 

Cadrul general Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune 

depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării; 

Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi 

procesarea unora dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în 

produse utile. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Evitarea costurilor datorate selectării deșeurilor; 

Îndeplinirea obiectivelor anuale de colectare și reciclare conform HG 621/2005 

modificată prin HG 1872/2006. 

Motivația proiectului Colectarea selectivă a gunoiului aduce beneficii economice comunității locale; 

Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor natural, 

precum și al nivelului emisiilor nocive în aer; 

Implementarea selectivă a deșeurilor face parte din angajamentele României față de 

UE. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către populație; 

Montarea de pubele de gunoi selective pe raza comunei; 

Promovarea locurilor unde sunt montate pubele de colectare selectivă a gunoiului; 

Promovarea beneficiilor care apar în urma colectării selective a gunoiului prin 

întâlniri la nivelul primăriei, afișe, etc; 

Efectuarea de activități cu populația comunei care să aibă drept scop conștientizarea 

acestora cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

232 

 

Eliminarea depozitării necontrolate prin încheierea de contracte de prestări servicii 

şi promovarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv; 

Eficientizarea reciclării; 

Cantitatea de gunoi colectată selectiv. 

 

 

56. Tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Promovarea tehnologiilor nepoluante, conforme cu standardele europene 

 

Cadrul general Folosirea tehnologiilor nepoluante reduce costurile aferente energiei electrice; 

Tehnologiile nepoluante protejează mediul înconjurător. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenţii economici. 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Asigurarea unui mediu curat pentru locuitorii comunei; 

Micşorarea costurilor aferente energiei electrice (iluminat public, costuri pentru 

producţie, etc); 

Asigurarea unei creşteri economice regenerative şi inovative. 

 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 

Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 

domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse; 

Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea folosirii de tehnologii nepoluante 

în industrie, agricultură, etc; 

Asigurarea de consiliere pentru implementarea tehnologiilor nepoluante; 

Folosirea energiei regenerabile (eoliană, solară, a apei); 

Atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiilor regenerabile; 

Sprijinirea agenţilor economici pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 

producerea energiei alternative; 

Efectuarea de controale în teren pentru depistarea surselor de poluare. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Calitatea mediului înconjurător. 

 

 

57. Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol  

 

Cadrul general Deversările necontrolate de deşeuri pe sol pot avea urmări grave asupra populaţiei 

din zonă (afectarea pânzei freatice, afectarea culturilor, crearea unui miros neplăcut, 

transmiterea unor viruşi pe calea aerului, etc) 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenţii economici. 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător, a solului în special, la nivelul comunei; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția solului; 

Asigurarea unui mediu curat pentru locuitorii comunei; 

Prevenirea poluării. 

 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 

Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 

domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse; 

Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Supravegherea şi intreţinerea terenurilor care au fost puse în posesie şi ai căror  

proprietari nu au luat măsuri de limitare a accesului în zonă, fapt ce crează 

posibilitatea apariţiilor de depozitări necontrolate de deşeuri; 

Conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea protejării solului; 

Sprijinirea agenţilor economici pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 

colectarea deşeurilor; 

Efectuarea de controale în teren pentru depistarea surselor de poluare a solului. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Creșterea calităţii solului; 

Acțiunile de prevenire efectuate. 

 

 

58. Salubrizarea zonelor adiacente ale comunei Grebănu 

 
Domeniu Mediu 

Proiectul propus Salubrizarea zonelor adiacente ale comunei Grebănu 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea programelor 

existente în infrastructura de interes public în vederea atingerii în ritm 

accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor europene în vigoare si 

conform PUG. 

Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde 

programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare a 

localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, respectiv 

judeţul Buzău 

 Grupul țintă Comunitatea locală;  

Agenţii Economici;  

Potenţialii investitori; 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiectivele proiectului Salubrizarea şi amenajarea zonelor adiacente, colectarea, transportarea, 

acumularea, neutralizarea, depozitarea deşeurilor de producţie şi menajere 

în localitatea Grebănu; 
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Evacuarea sistematică a deşeurilor menajere şi a celor produse de agenţii 

economici din teritoriu, fără comandă, cu o periodicitate stabilită, cu 

folosirea pentru evacuarea deşeurilor a transportului care garantează 

condiţiile sanitare necesare, special autorizat după un grafic de rută stabilit. 

Protecţia vieţii şi a mediului înconjurător pentru locuitorii comunei. 

 

Motivația proiectului Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu care se 

confruntă comunitatea din Grebănu în ceea ce priveşte protecția mediului. 

Aceasta se referă la activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare şi 

eliminare a acestora.In zonele adiacente ale comunei, din surse greu de 

controlat, pot fi întâlnite diverse tipuri de deṣeuri: deşeuri periculoase şi 

nepericuloase, deşeuri de ambalaj, deşeuri din construcții şi demolări, 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice ori deşeuri de producție.  

Prin acest proiect, autoritatea administraţiei publice locale va asigura 

deopotrivă colectarea, transportul şi depozitarea acestora pe toată perioada 

de implementare a proiectului,  prin intermediul contractorului serviciului de 

salubrizare al localităților, întrucât colectarea şi transportul deşeurilor 

trebuie realizate în condițiile cerute de normele în vigoare de către operatori 

autorizați.In paralel, autoritatea publică va organiza ṣi o campanie de 

protejare a mediului înconjurător, campanie în cadrul căreia se vor desfăṣura 

ṣi evenimente de genul: strângerea gunoaielor din zonele adiacente ale 

comunei. În acest fel, se asigura responsabilizarea si implicarea /participarea 

activă a tuturor membrilor comunităţii. 

Pe lângă aceasta se vor derula întâlniri publice, în care pliantele ṣi broṣurile 

elaborate în cadrul proiectului vor putea fi distribuite. ONG-urile cooptate în 

acest proiect împreună cu autorităţile în domeniu, vor susţine dezbateri pe 

această temă. 

În paralel, în cadrul ṣcolilor, copiii vor beneficia de manuale de educaţie 

ecologică, în cadrul orelor special introduse în curricula de instruire. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Contractarea proiectului; 

Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute prin 

proiect;- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului: 

Prin proiect se va organiza ṣi desfăṣura o campanie de educaţie ecologică la 

nivelul comunităţii, se vor tipări pliante si broṣuri, manual de educaţie 

ecologică ce vor fi distribuite pentru ciclurile primare ṣi gimnaziale, se vor 

introduce ore de educaţie ecologică în curricula de instruire. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Buget de stat; 

Fondul de Mediu; 

Fonduri europene / structural; 

Parteneriate. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Gradul de curățenie pe raza comunei 

 

59. Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului și a unei 

vidanje 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului și a unei vidanje 

 

Cadrul general Necesitatea achiziţionării unei maşini pentru colectarea gunoiului și a unei 

vodanje vine din obligaţia instituţiilor publice de a proteja mediul 

înconjurător și de a crea premizele unor condiții de igienă în cadrul 

gospodăriilor 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 

Prevenirea depozitărilor ilegale de gunoi; 

Colectarea deşeurilor şi evitarea depozitării acestora în locuri neamenajate; 

Transportarea gunoiului în condiţii de igienă; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Eliminarea costurilor aferente serviciului de salubrizare – colectarea 

gunoiului și a apelor reziduale; 

Estetizarea spațiului comunal. 

Motivația proiectului Colectarea gunoiului previne poluarea mediului înconjurător; 

Există familii care nu au mijloacele materiale pentru achiziționarea 

serviciilor de salubritate private. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unei maşini pentru colectarea gunoiului și a unei vidanje; 

Atragerea de fonduri private pentru achiziţionarea unei maşini destinate 

colectării gunoiului și a unei vidanje. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului și a unei vidanje; 

Orele de folosire a mașinii pentru colectarea gunoiului și a vidanjei. 

 

 

60. Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în toate satele comunei 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în toate satele comunei 

  

Cadrul general Inexistența pe raza satelor comunei Grebănu a unor locuri de joacă 

corespunzătoare din toate punctele de vedere (igienic, siguranță, dotare, etc) 

pentru copii;  

Sprijinirea permanentă a părinților. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Crearea unor spații unde copii, însoțiți de părinții acestora, își pot petrece 

timpul liber în condiții civilizate, moderne și sigure; 

Desfășurarea procesului educativ la standarde europene; 

Crearea tuturor condițiilor pentru susținerea cursurilor didactice; 

Creșterea natalității prin asigurarea unor condiții bune de petrecere a timpului 

liber de către părinți. 

Motivația proiectului Crearea unor spații unde copii se por juca în siguranță; 

Prevenirea apariției obezității prin practicarea de activități sportive 

(obezitatea apare la 13,7 % dintre copii cu vârste între 2-14 ani din România); 

Diminuarea accidentelor în care sunt implicați copii datorate folosirii 

spațiilor de joacă neamenajate corespunzător pentru practicarea diferitelor 

jocuri; 

Dezvoltarea capacităților comunicative și fizice la copii;  

Întărirea relațiilor intersociale pe raza comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construcția de parcuri destinate copiilor în satele comunei; 

Executarea de lucrări de terasament, toaletarea arborilor existenți, 

amenajarea propriu-zisă a locurilor de joacă pentru copii împrejmuit cu un 

gard din lemn (pentru evitarea accidentelor în timpul jocului), realizarea de 

alei care vor lega diferitele zone ale parcului, amenajarea de zone acoperite 

cu pietriș mărunt și zone cu pavaj din lemn; amenajarea unei fântâni 
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arteziene, amplasarea de bănci și coșuri pentru gunoi menajer; amplasare 

unui pavilion cu masă și bănci; amplasarea de ciușmele cu apă potabilă; 

amplasarea de toalete ecologice; 

Realizarea unui sistem de supraveghere și monitorizare video a locurilor de 

joacă pentru evitarea accidentelor și prevenirea fenomenului infracțional. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în satele comunei care să respecte 

normele de siguranță actuale, precum și dotarea acestora astfel încât să 

permită practicarea unui număr cât mai mare de activități sportive. 

 

61. Amenajarea curților interioare ale bisericilor 

 din satele comunei 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea curților interioare ale bisericilor din satele comunei Grebănu 

 

Cadrul general Curtea interioară are un rol important în estetizarea spațiului și în creare 

condițiilor de confort; 

Inexistența gardului împrejmuitor pune în pericol siguranța enoriașilor în 

timpul slujbelor, precum și a patrimoniului bisericilor. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Instituția Bisericii. 

 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor de confort; 

Estetizarea spațiului afferent bisericilor; 

Crearea unui perimetru de acces controlat; 

Prevenirea apariției unor evenimente medicale negative în rândul enoriașilor 

datorate oboselii sau căldurii. 

 

Motivația proiectului Estetizarea spațiului aferent uneia dintre cele mai importante construcții de 

pe raza unei localități; 
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Crearea unui spațiu care să poată permită enoriașilor să se odihneasă sau 

petrece timpul liber. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Amenajarea curții interioare (lucrări de terasare, plantare de gazon, 

amenajare de bănci și coșuri de gunoi, montarea de corpuri de iluminat, 

montarea unei instalații de irigat pentru gazon, etc). 

Instalarea unui sistem video de monitorizare a curții interioare și perimetrului 

bisericii; 

Atragerea investitorilor pentru realizarea acestui proiect. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Amenajarea curților interioare și împrejmuirea cu gard a bisericilor din satele 

comunei; 

Nivelul de satisfacție al populației față de instituția bisericii (din punct de 

vedere al serviciilor oferite).  

 

62. Construirea de case praznicale pentru fiecare biserică de pe raza 

comunei 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea de case praznicale pentru fiecare biserică de pe raza 

comunei 
 

Cadrul general La nivelul satelor comunei nu există suficiente locații care să poată permită 

organizarea de pomeni, parastase, sau de mese pentru oamenii săraci din 

localități; 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru ca persoanele sărace să poată 

lua masa zilnică; 

Sprijinirea persoanelor defavorizate; 

Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare; 
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Sprijinirea persoanelor defavorizate de pe raza comunei; 

Crearea unui spațiu pentru desfășurarea tuturor serviciilor religioase; 

Asigurarea unui loc de desfășurare a meselor bisericșeti (pomeni, parastase, 

etc). 

Motivația proiectului Pe raza comunei  nu există suficiente case praznicale care să deservească 

parohiile celor două localități; 

Dorința cetățenilor din cele două sate de a avea o casa praznicală. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei clădiri care să aibă utilitatea de casă praznicală; 

Dotarea material completă a acesteia la standarde de siguranță, igienă și 

confort; 

Dotarea caselor praznicale cu un sistem de alarmă și de stingere a incendiilor; 

Atragerea de fonduri private pentru construcția și dotarea casei praznicale. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Construcția caselor praznicale, precum și darea în funcțiune a acestora; 

Serviciile oferite de casele praznicale și calitatea acestora. 

 

 

63. Amenajarea unui teren multifuncțional 

 
Domeniu Cultură, sport și agreement 

Proiectul propus Construirea unui teren multifuncțional 

Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a bazei sportive multifuncționale în 

comuna Grebănu pentru asigurarea infrastructurii pentru sport care să permită 

practicarea acestuia la orice vârstă, precum și desfășurarea procesului educațional în 

conformitate cu cerințele actuale; 

Asigurarea pentru populația comunei a tuturor condițiilor materiale pentru 

practicarea diverselor discipline sportive. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Echipele sportive ale școlii sau din comună. 
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Obiective Construirea unei baze sportive care să dispună de un teren de sport multifuncțional; 

Asigurarea tuturor condițiilor pentru practicarea unui număr cât mai mare de 

discipline sportive;  

Amenajarea de vestiare dotate cu grup sanitar; 

Construirea de tribune pentru spectatori; 

Dotarea cu mijloace tehnice moderne a bazei sportive; 

Organizarea de competiții sportive interjudețene sau internaționale; 

Dezvoltarea turismului. 

 

Motivația proiectului Inexistența unui teren sportiv care să permită practicarea unui număr cât mai mare 

de discipline sportive; 

Necesitatea asigurării tuturor premizelor pentru practicarea sportului. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei baze sportive dotată cu un teren care să permită practicarea unui 

număr cât mai mare de discipline sportive (fotbal, atletism – viteză, săritura în 

lungime/înălțime/cu prăjina, etc); 

Construirea de vestiare și dotarea acestora la standarde actuale; 

Înființarea unui centru de recuperare sportivă; 

Construirea de grupuri sanitare pentru spectatori; 

Construirea de tribune pentru spectatori; 

Construirea și montarea unei instalații de nocturnă; 

Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea de fonduri); 

Realizarea de parteneriate public – privat pentru realizarea acestui proiect. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Darea în funcțiune a unui teren în comuna Grebănu și a anexelor acestuia (vestiare, 

tabelă scor, tribune pentru spectator, instalație de nocturnă, grup sanitar); 

Mărirea continuă a numărului de persoane care vor folosi aceste terenuri. 

 

64. Construirea unei baze sportive dotate corespunzător 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea unei baze sportive dotate corespunzător 
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Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a unei bazei sportive în comuna 

Grebănu pentru asigurarea unei baze sportive care să permită practicarea 

sportului la orice vârstă, precum și organizarea de competiții sportive 

județene, naționale și internaționale. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Echipele sportive ale școlilor sau din comună. 

Obiective Crearea unei infrastructure care să permită practicarea sporturilor; 

Construirea unei baze sportive; 

Asigurarea tuturor condițiilor pentru practicarea unui număr cât mai mare de 

discipline sportive;  

Amenajarea de vestiare dotate cu grup sanitar și dușuri; 

Crearea unui centru de recuperare sportivă; 

Construirea de tribune pentru spectatori; 

Dotarea cu mijloace tehnice moderne a bazei sportive; 

Organizarea de competiții sportive interjudețene sau internaționale; 

Dezvoltarea turismului. 

Motivația proiectului Inexistența unei baze sportive care să permită practicarea unui număr cât mai 

mare de sporturi; 

Necesitatea asigurării tuturor premizelor pentru practicarea sportului. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei baze dotată cu mai multe terenuri care să permită practicarea 

unui număr cât mai mare de discipline sportive (fotbal, atletism – viteză, 

săritura în lungime/înălțime/cu prăjina, etc); 

Construirea de vestiare și dotarea acestora la standarde actuale; 

Construirea de tribune pentru spectator; 

Construirea și montarea unei instalații de nocturnă; 

Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea de 

fonduri); 

Realizarea omologării bazei sportive. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Darea în funcțiune a unei baze sportive și a anexelor acestuia (vestiare, tabelă 

scor, tribune pentru spectator, instalație de nocturnă, grup sanitar); 

Mărirea continuă a numărului de persoane care vor folosi aceste terenuri; 

Numărul activităților sportive desfășurate pe acest teren. 
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65. Reabilitarea căminelor culturale de pe raza comunei 

Domeniu Cultură, sport și agreement 

Proiectul propus Reabilitarea căminelor culturale de pe raza comunei 

 

Cadrul general Necesitatea reabilitării căminelor culturale vine din faptul că localitatea este 

o entitate culturală tradițională ce are nevoie de promovarea imaginii socio-

culturale 

Reabilitarea căminelor culturale va facilita accesul populației la cultură și 

educație, fapt ce va duce la dezvoltarea comunei. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Îmbunătățirea condițiilor de viață în comună asigurând creșterea nivelului 

cultural și social al populației, precum și a gradului de confort al acesteia;  

Creșterea nivelului socio-economic al comunei, stimulând menținerea 

populației în mediul rural, în special a tinerilor;  

Crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter 

cultural și de divertisment pe raza comunei;  

Stimularea înființării de ansambluri folclorice, grupuri de muzică și dans, 

care să permită locuitorilor de pe raza comunei practicarea în cadru organizat 

a diferitelor discipline sportive și de divertisment;  

Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultură a tuturor 

cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap), prin 

participarea la evenimente de divertisment, festivaluri folclorice, etc;  

Dezvoltarea activităţilor culturale și de divertisment, în corelaţie cu 

programele naţionale de dezvoltare rurală;  

Creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activităţi cu 

caracter cultural;  

Creşterea numărului de copii şi tineri din comună care participă la festivaluri 

sau competiții de teatru, muzică, dans, ce se desfăşoară în spaţiul rural; 

Sprijinirea populației pentru organizarea de evenimente personale (nunți, 

botezuri, etc). 

Motivația proiectului Pentru a sprijini dezvoltarea educației cultural trebuie ca acesteia să i se 

asigure infrastructura necesară 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 

Reabilitarea căminelor culturale și dotarea materială completă a acestora 

(dotare cu aparatură electronic de sonorizare, videoproiectare, etc, dotare cu 

mijloace de stingere a incendiilor, instalații de climatizare, grupuri sanitare, 

etc).  
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Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Reabilitarea căminelor culturale, asigurarea dotării complete a acestora, 

crearea de condiții optime desfășurării diverselor activități de orice natură 

(educațională, culturală, informațională, etc) din punct de vedere al  

respectării normelor existente în legislația actual; 

Numărul activităților desfășurate în incinta căminelor culturale; 

Numărul de persoane care participă la activitățile găzduite de căminele 

culturale. 

 

66. Consolidarea Bibliotecii Comunale 

 

Domeniu Cultură, sport și agreement 

Proiectul propus Consolidarea Bibliotecii Comunale  

 

Cadrul general Clădirea în care funcționează actualmente biblioteca din comuna Grebănu necesită 

lucrări de reabilitare pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților 

cultural – educaționale în condiții de siguranță, igienă și confort. De asemenea 

trebuie asigurată dotarea materială necesară care să sprijine activitățile cultural – 

educaționale 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele didactice. 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activităților educaționale și 

culturale în incinta bibliotecii; 

Crearea și facilitarea accesului la serviciile oferite de bibliotecă; 

Protejarea patrimoniului și arhivei bibliotecii; 

Estetizarea clădirii și eficientizarea cheltuielilor aferente încălzirii printr-o 

termoizolare corespunzătoare; 
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Estetizarea spațiului exterior și oferirea unui loc adecvat pauzelor din timpului 

programului; 

Crearea unui spațiu adecvat pentru persoanele care vin la bibliotecă; 

Facilitarea accesului la cultură; 

Creșterea gradului de educație și cultură al populației. 

 

Motivația proiectului Clădirea bibliotecii este una dintre cele mai importante clădiri de pe raza comunei 

Grebănu de aceea trebuie să respecte toate standardele de siguranță, igienă și confort 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea acoperișului prin lucrări de refacere și termoizolare a acestuia; 

Efectuarea de lucrări de consolidare; 

Efectuarea de lucrări de amenajări interioare (schimbarea tâmplăriei și a ușilor, 

refacarea grupului sanitar, refacerea pardoselilor, achiziționarea de mobilier 

multifuncțional, etc);  

Montarea unei instalații automate de stingere a incendiilor și de alarmare; 

Amenajarea curții interioare prin lucrări de terasare, plantare de gazon, montarea 

iluminatului public, de bănci și coșuri de gunoi, amenajarea unei ciușmele cu apă 

potabilă, precum și a unui loc de fumat, etc); 

Montarea unui sistem de televiziune cu circuit interior, închis. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Reabilitarea clădirii bibliotecii și amenajarea curții interioare a acesteia; 

Imaginea clădirii bibliotecii. 

 

67. Înființarea unor echipe de fotbal, volei, handbal, baschet, tenis de 

masă și sprijinirea acestora  

 

Domeniu Cultură, sport și agrement  

Proiectul propus Înființarea unor echipe de fotbal, volei, handbal, baschet, tenis de masă și 

sprijinirea acestora  

 

Cadrul general Crearea premizelor de performanță pentru echipele sportive de pe raza 

comunei;  
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Grup ţintǎ Populația comunei; 

Echipele locale. 

 

Obiective Susținerea și promovarea echipelor înființate; 

Promovarea comunei prin intermediul sportului; 

Atragerea de sponsorizări pentru aceate echipe; 

Promovarea turismului la nivelul comunei prin participarea echipelor locale 

la competiții județene, naționale și internaționale. 

 

Motivația proiectului Crearea premizelor pentru echipele locale de a face performanță și de a 

participa la competiții sportive de cel mai înalt nivel; 

Oferirea unor posibilități de petrecere a timpului liber pentru locuitorii 

comunei. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Modernizarea bazei sportive din comună și crearea unei baze sportive 

performante în jurul acestuia (coroborat cu fișa nr. 50); 

Darea în tipar a unei gazete sportive pe raza comunei; 

Achiziționarea unui autocar pentru facilitarea deplasărilor; 

Atragerea de sponsori din mediul privat pentru echipe; 

Promovarea echipelor cu ocazia tuturor acțiunilor întreprinse de primărie; 

Alocarea unei cote din bugetul local pentru sponsorizarea echipelor locale. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Promovarea echipelor locale în competițiile superioare; 

Numărul de participări al echipelor la competiții sportive județene, naționale 

și internaționale; 

Numărul de spectatori prezenți la meciurile echipelor sportive. 
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68. Introducerea sistemului ”E-Bibliotecă”   

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Introducerea sistemului „E-Bibliotecă” în parteneriat cu Biblioteca Județeană Buzău 

Cadrul general Inexistența pe raza comunei a unei E-Biblioteci care să cuprindă manuale școlare, 

dicționare, cărți din literatură română și beletristică, etc; 

Facilitarea accesului la educație și cultură prin orice mijloace. 

Grup ţintǎ Populația comunei (elevi, cadre didactice și părinți) 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea programelor educaționale; 

Creșterea nivelului educațional în rândul elevilor; 

Obținerea de rezultate meritorii la olimpiade, fazele naționale și internaționale; 

Crearea unui mediu facil de a avea acces la cărțile din programa școlară; 

Eliminarea timpului de deplasare spre o bibliotecă normală; 

Asigurarea unui program non-stop la care cei interesați vor putea găsi cărțile căutate; 

Asigurarea unui număr cât mai mare de cărți, precum și evitarea deteriorării în timp 

a acestora sau inexistența unui spațiu suficient de depozitare.  

 

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optimi;  

Mărirea gradului de educaţie și cultură în rândul populației comunei; 

Crearea tuturor premiselor pentru ca elevii să se preocupe de dezvoltarea 

intelectuală; 

Diminuarea costurilor pentru procurarea de manual și cărți. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Crearea și darea în funcțiune a unui server care să aibă funcția de E-Bibliotecă; 

Dezvoltarea unei rețele de internet locale; 

Promovarea existenței sistemului E-Biblionet. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Buget județean; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Introducerea sistemului „E-Bibliotecă” în toate școlile comunei și darea în funcțiune 

a acestuia; 

Mărirea gradului de educație în școli; 
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Mărirea calității procesului educațional; 

Numărul de utilizatori, vizitatori ai acestui sistem. 

 

 

69. Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți aflate 

în posesia Bibliotecii Comunale 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți aflate în posesia 

Bibliotecii Comunale 

  

Cadrul general Pentru a asigura un acces cât mai larg la educație, numărul cărților trebuie mărit și 

actualizat constant; 

Apariția unor noi titluri de cărți. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Actualizarea bazei materiale a bibliotecii; 

Crearea unui climat propice pentru desfășurarea procesului educațional; 

Crearea și facilitarea accesului la cultură, informare, educație; 

Obținerea de către primărie a unor venituri suplimentare prin închirierea cărților din 

dotarea bibliotecii. 

 

Motivația proiectului Pe piața editorial sunt lansate constant cărți care pot folosi procesului educațional, 

unele dintre acestea fiind introduse în programele școlare actuale 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 

Achiziționarea de cărți; 

Organizarea de activități în urma cărora să fie strânse fonduri (spectacole, lansări de 

carte, vernisaje, etc) 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 
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Termen de realizare  2018 

Indicatori Mărirea și actualizarea constantă a numărului de cărți aflate în patrimoniul 

Bibliotecii Comunală; 

Activitatea Bibliotecii Comunale. 

 

 

70. Promovarea la nivel județean a sărbătorilor locale 

 

Domeniu Turism  

Proiectul propus Promovarea la nivel județean a sărbătorilor locale  

Cadrul general Promovarea sărbătorilor locale va atrage turiști în zonă care pot intra în contact cu 

oferta turistică și economică a zonei  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Turisți; 

Agenții economici. 

 

Obiective Promovarea producătorilor autohtoni; 

Promovarea zonei și a produselor autohtone; 

Sprijinirea relațiilor interpesonale pe raza comunei; 

Atragerea de investitori externi; 

Dezvoltarea comerțului și a turismului. 

 

Motivația proiectului Sărbătoarea locală poate fi un prilej de promovare a valorilor autohtone, precum și 

un prilej de închegare a relațiilor dintre membrii acestei comunități   

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Promovarea sărbătorilor locale pe pagina web a primăriei; 

Efectuarea de studii pe teren cu privire la modul de organizare al acestei sărbători; 

Realizarea de materiale promoționale și distribuirea acestora pe raza comunei și a 

localităților limitrofe pentru promovarea sărbătorii; 

Crearea de spații publicitare pentru atragerea de fonduri suplimentare; 

Promovarea prin intermediul mijloacelor mass – media județene. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  Anual  

Indicatori Organizarea sărbătorilor locale anual și creșterea continuă a numărului de 

participanți la aceasta; 

Gradul de dezvoltare al comerțului. 

 

 

71. Înființarea unui ansamblu folcloric pentru promovarea muzicii și 

dansurilor populare 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement  

Proiectul propus Înființarea unui ansamblu folcloric pentru promovarea muzicii și dansurilor 

populare  

 

Cadrul general Promovarea artei pe raza comunei va duce la creșterea gradului de cultură și 

civilizație al populației comunei 

 

Grup ţintǎ Elevii din instituțiile de învățământ locale; 

Părinții de pe raza comunei.  

 

Obiective Înființarea unui ansamblu folcloric; 

Susținerea și promovarea ansamblului folcloric; 

Atragerea de sponsorizări pentru sprijinirea activității acestor grupuri artistice 

(deplasări la competiții, antrenamente, etc); 

Promovarea valorilor culturale încă de la cele mai mici vârste; 

Promovarea comunei prin cultură (prin participarea ansamblului folcloric la 

festivaluri artistice). 

Motivația proiectului Dezvoltarea intelectuală armonioasă a elevilor din comună; 

Promovarea comunei prin orice mijloace. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea ansamblului folcloric prin realizarea unei selecții la nivel local; 

Promovarea la nivel local a selecțiilor ce vor avea loc; 

Realizarea de spectacole în cadrul căminelor culturale la care să participe grupurile 

artistice menționate în prezenta fișă de proiect; 

Realizarea de materiale de promovare a acestora (pliante, afișe, etc); 

Atribuirea de fonduri pentru participarea la competiții și festivaluri artistice; 
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Atragerea de fonduri din mediul privat pentru sprijinirea activității grupurilor 

artistice. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Promovarea grupurilor artistice menționate în prezenta fișă de proiect; 

Numărul de participări al acestora la festivalurile artistice; 

Numărul de spectatori prezenți la reprezentațiile acestor grupuri artistice. 

 

72. Inființarea unui centru pentru turism de afaceri 

 

Domeniu Turism  

Proiectul propus Înființarea unui centru pentru turism de afaceri (săli de conferință, săli de ședință, 

restaurant, spații de cazare, etc) 

 

Cadrul general Zona în care este amplasată comuna Grebănu poate favoriza turismul de afaceri, și 

implicit economia comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Turisți; 

Agenții economici. 

 

Obiective Dezvoltarea turismului; 

Dezvoltarea economiei locale; 

Crearea de noi locuri de muncă și prevenirea șomajului; 

Atragerea de posibili investitori; 

Promovarea producătorilor autohtoni; 

Promovarea zonei și a produselor autohtone. 

 

Motivația proiectului Existența unui centru de afaceri pe raza comunei va atrage agenții economici să 

desfășoare în comună activități de instruire, schimb de experiență, prezentări de 

produse și oferte de produse, bilanțuri ale activităților anuale, semestriale, 

teambuildinguri, etc. 
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Modul de 

implementare al  

proiectului 

Atragerea investitorilor pentru realizarea acestui proiect; 

Efectuarea unor studii în teren pentru identificarea spațiilor și a terenurilor unde se 

vor dezvolta construcțiile necesare practicării turismului de afaceri; 

Efectuarea unor sondaje pentru studierea pieței în acest domeniu; 

Studierea gradului de saturație al pieței turistice în această zonă; 

Construirea unui complex prevăzut cu săli de conferințe, spații de agrement, locuri 

de cazare, etc. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene; 

Capital privat. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Construirea unui centru de afaceri și gradul de dezvoltare al turismului de afaceri. 

 

 

73. Adaptarea structurii organizatorice  

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primăriei 

Cadrul general Inexistența unei structuri organizatorice adaptate la cerințele actuale poate îngreuna 

activitatea instituției primăriei, de asemenea eficiența fiind redusă, crescând astfel 

gradul de nemulțumire al populației față de activitatea primăriei 

Grup ţintǎ Angajații primăriei; 

Populația comunei. 

 

Obiective Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primăriei; 

Cunoașterea tuturor funcțiilor vacante din organigrama primăriei; 

Cunoașterea domeniilor de activitate în care managamentul organizațional 

funcționează/și nu funcționează în parametrii normali; 

Eliminarea unor eventuale cheltuieli salariale nejustificate și reorientarea acestor 

fonduri către alte structure; 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a punctelor slabe din activitatea 

primăriei; 

Efectuatea de studii pentru determinarea exactă a cerințelor actuale.  
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Motivația proiectului Cunoașterea structurii organizatorice actuale la nivelul primăriei face ca 

randamentul funcțional al acesteia să fie la cote majore. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea unui studiu de caz printre angajații primăriei cu privire la modul de 

desfășurare a activității primăriei; 

Actualizarea și adaptarea organigramei primăriei; 

Evaluarea fișelor posturilor pentru angajații primăriei din toate domeniile de 

responsabilitate. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori O structură organizatorică adaptată, actualizată și un management al resurselor 

umane aplicat corect și profitabil; 

Eficienţa funcţiilor publice din cadrul primăriei; 

Activitatea primăriei. 

 

 

74. Programe de formare profesională a funcționarilor publici din 

primărie 

 
Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Perfecționarea și formarea funcționarilor publici, angajați ai primăriei locale 

Cadrul general Pregătirea profesională trebuie să fie continuă și adaptată la cerințele actuale, astfel 

încât angajații primăriei să își îndeplinească cu profesionalism sarcinile ce le revin 

conform fișei postului; 

Schimburile de experiență pot duce la o mai bună conlucrare între primăriile 

județene. 

Grup ţintǎ Funcționarii publici, salariați ai primăriei locale 

 

Obiective Susținerea unor cursuri teoretice și practice la care să participe angajați ai primăriilor 

de pe raza județului, cât și din spațiul extern Buzăului sau chiar României; 

Susținerea de ore de pregătire legislativă; 
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Pregătirea continuă a angajaților primăriei; 

Creșterea gradului de profesionalism și a încrederii populației în instituția primăriei. 

 

Motivația proiectului Îmbunătățirea relațiilor umane și profesionale din instituțiile primăriilor de pe raza 

județului; 

Aflarea unor bune practice ale primăriilor cu care se efectuează schimburile de 

experiență; 

Implementarea pe plan local a unor decizii luate de alte primării, decizii care au avut 

succes în respective localitate (după efectuarea unui studiu de caz/sondaj la nivelul 

populației comunei Grebănu); 

Evitarea erorilor profesionale săvârșite de angajații primăriei locale și care anterior 

au fost săvârșite de angajații altor primării. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de schimburi de experiență profesionale cu angajații primăriilor 

învecinate, primăriilor județene sau din județele limitrofe; 

Realizarea de schimburi de experiență profesionale, colocvii, seminarii la care să fie 

invitaţi angajați ai unor primării din afara României; 

Realizarea de cursuri de specialitate în funcție de nevoile fiecărui angajat; 

Testarea profesională anuală a angajaților din primărie pentru stabilirea direcției de 

dezvoltare profesională a acestora. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2019 

Indicatori Îmbunătățirea activității primăriei; 

Nivelul de pregătire profesională a angajaților din primărie. 

75. Schimb de experiență și vizite de studii  

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Schimb de experiență și vizite de studii 

Cadrul general Pregătirea profesională trebuie să fie continuă și adaptată la cerințele actuale, astfel 

încât angajații primăriei să își îndeplinească cu profesionalism sarcinile ce le revin 

conform fișei postului 
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Grup ţintǎ Funcționarii publici, salariați ai primăriei locale 

 

Obiective Susținerea unor cursuri teoretice și practice necesare desfăsurării procesului de 

pregătire profesională continuă în rândul funcționarilor publici care lucrează în 

cadrul Primăriei Grebănu; 

Organizarea de schimburi de experiență cu angajați ai comunelor limitrofe la nivel 

județean, național sau internațional; 

Cunoașterea modului de lucru al altor primării.  

 

Motivația proiectului Accesul comunității la servicii ridicate calitativ oferite de angajații primăriei; 

Creșterea încrederii populației în instituția primăriei; 

Asigurarea tuturor premiselor pentru persoanele care solicită ajutorul primăriei să îl 

primească cu promptitudine și la cele mai ridicate standarde profesionale; 

Evitarea erorilor profesionale săvârșite de angajații primăriei prin studiul greșelilor 

făcute de alte instituții. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de către specialiști în formare profesională a unor cursuri teoretice și 

practice la care să participe funcționarii publici ai primăriei locale; 

Realizarea de schimburi de experiență profesionale cu angajații altor primării; 

Efectuarea de studii pentru a se vedea modul de soluționare al unor petiții de către 

alte primării. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare Permanent;  

Indicatori Activitatea primăriei să se desfășoare la cele mai ridicate standarde; 

Formarea de funcționari publici cu o pregătire profesională ireproșabilă, în 

concordanță cu legislația și cerințele actuale, europene; 

Numărul de schimburi de experienţă şi vizite de studii organizate. 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 
COMUNA GREBĂNU 

JUDEŢUL BUZĂU 

 

256 

 

94. Achiziționarea utilajelor pentru deszăpeziri, întreţinere a 

drumurilor şi islazului comunal (în special este nevoie de un utilaj 

multifuncțional dotat cu freză pentru zăpadă și echipament întreținere 

spații verzi) 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Achiziționarea de utilaje pentru deszăpeziri, întreținere a drumurilor și 

islazului comunal  

Cadrul general În ultima perioadă anotimpul rece a fost bogat în precipitații sub formă de 

zăpadă, fapt ce poate duce la înzăpezirea căilor de acces sau chiar a 

locuințelor; 

Evitarea unor costuri necesare închirierii de utilaje necesare deszăpeziri sau 

alte lucrări pe raza comunei; 

Amplasarea comunei Grebănu într-o zonă predispusă înzăpezirilor.   

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Prevenirea situațiilor în care unele căi de access sau locuințe pot fi înzăpezite 

pe perioada iernii; 

Eficientizarea cheltuielilor la nivel local prin economisirea sumelor aferente 

închirierii utilajelor menționate mai sus; 

Crearea unei surse de venit (amortizarea investiției la început) prin 

închirierea utilajelor menționate mai sus; 

Prevenirea inundațiilor prin efectuarea de lucrări de întreținere a islazului; 

Estetizarea spațiului communal și întreținerea acestuia; 

Sprijinirea comunității.  

Motivația proiectului Folosirea fondurilor destinate închirierii utilajelor care fac obiectul 

prezentului proiect într-o altă destinație, în folosul comunității; 

Funcționarea 24 din 24 a unui serviciu la nivelul primăriei cară să poată 

interveni cu promptitudine în situații de calamități naturale (înzăpeziri, ploi 

abundente, etc) 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea de utilajelor, cum ar fi basculantă, buldozer, autogreder și în 

special în special este nevoie de un utilaj multifuncțional dotat cu freză pentru 

zăpadă și echipament întreținere spații verzi etc; 

Instruirea personalului destinat să folosească aceste utilaje; 

Oferirea spre închiriere a utilajelor (după achiziționare). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Îmbunătățirea activității primăriei, precum și lărgirea domeniilor de 

intervenție cu mijloace specifice în situații de urgență; 

Numărul de utilaje achiziționate. 

77. Reabilitarea sediului Primăriei Grebănu 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Reabilitarea sediului Primăriei Grebănu 

 

Cadrul general Clădirea în care funcționează actualmente primăria necesită lucrări de reabilitare 

pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților specifice în condiții 

de siguranță, igienă și confort 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Angajații primăriei. 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activității în incinta primăriei; 

Crearea și facilitarea accesului la serviciile oferite de instituția primăriei; 

Protejarea patrimoniului și arhivei primăriei; 

Prevenirea distrugerilor și producerii de victime umane datorate unor fenome natural 

extreme; 

Estetizarea clădirii și eficientizarea cheltuielilor aferente încălzirii printr-o 

termoizolare corespunzătoare; 

Estetizarea spațiului exterior și oferirea unui loc adecvat pauzelor din timpului 

programului; 

Crearea unui spațiu adecvat pentru persoanele care așteaptă rezolvarea unor petiții 

sau cereri adresate instituției Primăriei. 

 

Motivația proiectului Clădirea Primăriei este una dintre cele mai importante clădiri de pe raza comunei 

Brăești de aceea trebuie să respecte toate standardele de siguranță, igienă și confort 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului Reabilitarea acoperișului prin lucrări de refacere și termoizolare a acestuia; 

Efectuarea de lucrări de consolidare; 
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Efectuarea de lucrări de amenajări interioare (schimbarea tâmplăriei și a ușilor, 

refacarea grupului sanitar, refacerea pardoselilor, achiziționarea de mobilier 

multifuncțional, etc)  

Montarea unei instalații automate de stingere a incendiilor și de alarmare; 

Amenajarea curții interioare prin lucrări de terasare, plantare de gazon, montarea 

iluminatului public, de bănci și coșuri de gunoi, amenajarea unei ciușmele cu apă 

potabilă, precum și a unui loc de fumat, etc). 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Reabilitarea clădirii Primăriei și amenajarea curții interioare. 

 

78. Definitivarea problemei retrocedărilor  

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

 

Proiectul propus Definitivarea problemei retrocedărilor în baza hotărârilor existente 

 

Cadrul general Cunoașterea realității din teren în ceea ce privesc poziția, mărimea și configurația  

loturilor, parcelelor, etc, care fac obiectul retrocedărilor, precum și a stării și 

destinației imobilelor de pe raza comunei, pentru evitarea litigiilor pe cale civilă și 

pentru cunoașterea reală a infrastructurii teritoriale.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Administrația publică; 

Agenții economici. 

Obiective Fundamentarea proprietății asupra terenurilor și identificarea limitelor proprietăților 

proprietate a persoanelor fizice sau juridice, ori a patrimoniului de stat; 

Corectitudinea sumei colectate pentru impozitul anual pe teren, cât și a persoanelor 

obligate la plata acestora; 

Rezolvarea litigiilor civile cu privire la dreptul de proprietate apărute din cauza 

retrocedărilor; 

Prevenirea infracțiunilor cu privire la patrimoniul privat și de stat (tulburarea de 

posesie, furtul, etc); 

Prevenirea infracțiunilor silvice. 
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Motivația proiectului Necesitatea cunoașterii datelor tehnice și economice asupra terenurilor și imobilelor 

de pe raza comunei care fac obiectul retrocedărilor, actualizate sistematic cu toate 

modificările ce au loc, pentru stabilirea priorităților și măsurilor adecvate în funcție 

de specificul zonei; 

Eliberarea corectă de titlurilor de proprietate.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Studierea tuturor titlurilor de proprietate ale terenurilor care fac obiectul 

retrocedărilor; 

Realizarea de măsurători în teren; 

Studierea legilor care fac referire la retrocedări; 

Realizarea de broșuri cu privire la legile și hotărârile al căror subiect sunt 

retrocedările. 

  

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Rezolvarea tuturor cazurilor și litigiilor în ceea ce privesc retrocedările. 

  

 

79. Înfrățirea cu o comună similară din Uniunea Europeană  

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Înfrățirea cu o comună similară din Uniunea Europeană 

Cadrul general "Înfrățirea este o reuniune dintre două localități care caută să se asocieze pentru a 

acționa într-o perspectivă europeană, având obiectivul de a rezolva problemele cu 

care se confruntă și dezvoltarea unor legături de prietenie din ce în ce mai strânse 

între acestea" 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Acordarea de oportunităţi în ceea ce priveşte informarea despre viaţa zilnică a 

cetăţenilor din alte state europen; 

Efectuarea de schimburi în domeniile cultură, învățământ, turism, economie, 

urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului inconjurător, formarea 
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profesională, integrarea persoanelor cu handicap, prevenirea delincvenței, politicile 

adoptate față de generațiile tinere, utilizarea noilor tehnologii, promovarea de 

activități agricole, industriale și comerciale.  

Dezvoltarea socio – economică a comunei; 

Atragerea investitorilor; 

Dezvoltarea turismului; 

Promovarea valorilor și produselor autohtone 

 

Motivația proiectului Înfrăţirea între oraşe reprezintă o reţea unică şi compactă pe întreg teritoriul Europei 

şi dincolo de graniţele acesteia, având astfel un rol deosebit în ceea ce priveşte 

provocările cu care se confruntă Europa de astăzi, reflectate în obiectivele acestui 

program; 

Programul de înfrăţire între localități prezintă un potenţial real de intensificare a 

înţelegerii reciproce dintre cetăţeni, cultivând un simţ de posesiune al Uniunii 

Europene şi dezvoltând un sentiment de identitate europeană. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Identificarea barierelor/constrângerilor legate de cadrul normativ din domeniu; 

Înființarea în cadrul primăriei a unui post special destinat acestui gen de activitate; 

Efectuarea unui sondaj de opinie în rândul populației locale pentru a se stabili dacă 

există localități cu care se dorește înfrățirea; 

Efectuarea unui studiu de specialitate pentru identificarea unor localități pretabile 

pentru înfrățire; 

Conceperea unei pagini Web conținând informații despre localitate . 

Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrățirii între localități; 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Numărul de localități înfrățite; 

Numărul de activități comune efectuate. 
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80. Completarea organigramei prin angajări conform legislației în 

vigoare, în limita posturilor vacante 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Completarea organigramei prin angajări conform legislației în vigoare, în limita 

posturilor vacante 

Cadrul general La nivelul primăriei există posturi vacante care pot avea importanță pentru 

asigurarea tuturor serviciilor de către instituție, precum și pentru viața comunității 

Grup ţintǎ Angajații primăriei; 

Populația comunei. 

 

Obiective Cunoașterea tuturor funcțiilor vacante din organigrama primăriei; 

Cunoașterea domeniilor de activitate în care managamentul organizațional nu 

funcționează în parametrii normali datorită lipsei de personal; 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a punctelor slabe din activitatea 

primăriei datorate lipsei de personal; 

Creșterea calității activității primăriei și îmbunătățirea serviciilor oferite; 

Scurtarea timpului de rezolvare a petițiilor cetățenilor; 

Prevenirea aglomerării profesionale a angajaților; 

Promovarea timpului liber petrecut cu familia pentru angajații primăriei prin evitarea 

orelor suplimentare.  

 

Motivația proiectului La nivelul primăriei Grebănu există funcții neocupate care îngreunează activitatea 

instituției sau scad calitatea serviciilor oferite, astfel imaginea instituției primăriei 

fiind pusă într-o lumină negativă 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea unui studiu de caz printre angajații primăriei cu privire la modul de 

desfășurare a activității acesteia; 

Actualizarea și adaptarea organigramei primăriei; 

Evaluarea fișelor posturilor pentru angajații primăriei din toate domeniile de 

responsabilitate; 

Stabilirea priorităților în ocuparea posturilor vacante; 

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Ocuparea întregii scheme organizatorice a primăriei; 

Activitatea primăriei. 

 

81. Întocmirea cadastrului general  
 

Domeniu Ȋntărirea capacităţii administrative 

Proiectul propus Întocmirea cadastrului general în comuna Grebănu 

Cadrul general Ȋntocmirea sistemului unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 

economică şi juridică prin care se realizează identificarea, 

înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor, 

precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, 

indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, în conformitate cu 

prevederile cuprinse în Legea nr. 7/1996 

 Grupul țintă Comunitatea locală;  

Primăria 

Obiectivele proiectului Întocmirea sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 

economică şi juridică prin care se realizează identificarea, 

înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor, 

precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, 

indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, în conformitate cu 

prevederile cuprinse in Legea nr. 7/1996, la nivelul comunei Grebănu 

Motivația proiectului În stabilirea acestui proiect, ca ṣi prioritate pentru perioada 2014-2020 

la nivelul comunei Grebănu, s-a luat în considerare că această 

problematică, având în vedere paṣii necesari ṣi implicarea mai multor 

autorităţi, este una foarte complexă, ca la mai toate nivelele 

autorităţilor locale. 

Lucrările tehnice de cadastru stau în baza eliberării titlurilor de 

proprietate, emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo 

unde acestea n-au fost întocmite şi înmânate. 

Dacă se constată unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de 

proprietate şi situaţia reală din teren, rezultată din măsurătorile 

executate pentru întocmirea cadastrului general, consiliile locale vor 

înştiinţa pe proprietarii interesaţi. 
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Orice neînţelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor 

de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona 

de către instanţele judecătoreşti. 

Existenţa multiplelor probleme de parcelare ṣi a numeroaselor dosare 

înaintate autorităţilor judecătoreṣti stagnează această iniţiativă a 

autorităţii publice locale din comuna Grebănu, datorită unor cauze 

independente de voinţa autorităţii publice locale: existenţa unor 

nereguli găsite în teren, lipsa actelor de proprietate ori existenţa unor 

erori în aceste acte. 

Singurul segment pe care autoritatea publică locală din comuna 

Grebănu poate să-l ia în considerare în acest proiect este acela al 

finalizării planurilor parcelare pentru terenurile din extravilanul 

localităţilor. 

Modul de implementare al  

proiectului 

Paṣii în implementarea acestui proiect sunt următorii:  

 - identificarea, înregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, 

a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, măsurarea 

şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi 

stocarea datelor pe suporturi informatice; 

- asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de 

specialitate; 

- identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători 

legal de terenuri şi de alte bunuri imobile, în vederea asigurării 

publicităţii şi opozabilităţii drepturilor acestora faţă de terţi; 

- furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru 

stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor. 

Prin proiect se va urmări finalizarea planurilor parcelare pentru 

terenurile din extravilanul localităţilor comunei Grebănu, conform 

legislaţiei în vigoare, într-un termen cât mai scurt, pentru a putea 

urgenta finalizarea cadastrului general. 

 

Sursa de finanţare Buget local 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Numărul planurilor parcelare finalizate 
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82. Aderarea la un Grup de Acțiune Locală  

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Aderarea la un Grup de Acțiune Locală (GAL)  
 

Cadrul general Fragmentarea administrativă, insuficiența veniturilor proprii, capacitățile financiare 

proprii limitate de accesare a fondurilor europene sunt probleme care constituie un 

real obstacol în dezvoltarea comunităților rurale din teritoriul vizat; 

Grupurile de acţiune locală sunt un parteneriat public-privat între autorităţile la nivel 

local, societăţi comerciale şi ONG-uri. Odată aprobate proiectele, GAL-urile nou 

formate urmează sa pună în aplicare proiectele pentru care au primit finantarea. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Furnizarea asistenței tehnice necesare, generând idei noi, ajutând la eliminarea 

conflictelor care pot exista în fiecare comunitate; 

Crearea unei culturi de a munci împreună pentru scopuri comune și crearea unei 

imagini și identități puternice a teritoriului; 

Dezvoltarea turistică, socio - economică a zonei;  

Oferirea de posibilităţi suplimentare pentru agenţii economici locali de accesare a 

fondurilor nerambursabile; 

Întărirea relaţiilor cu zonele învecinate, member ale aceluiaşi GAL şi îmbunătăţirea 

capacităţii de absorbţie a fondurilor nerambursabile ale angajaţilor din primării. 

  

Motivația proiectului Un program util pentru economie, în special pentru mediul rural, este cel al 

Grupurilor Locale de Acţiune, prin care companiile, împreună cu autorităţile locale, 

pot "depista" problemele comunităţilor şi orienta banii europeni către rezolvarea 

acestora; 

GAL – ul poate susţine schimbul de experienţă între comune aflate într-un spaţiu 

geografic omogen. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de acțiuni pentru promovarea conceptului de GAL; 

Elaborarea materialelor informative privind GAL şi distribuirea acestora; 

Instruirea personalului implicat în pregătirea și implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală; 

Efectuarea de studii care să furnizeze informații despre teritoriu; 

Organizarea de întâlniri pentru consultarea partenerilor şi stabilirea priorităţilor în 

legatură cu proiectele; 

Organizarea de întâlniri  privind cooperarea cu alte GAL-uri din ţară; 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Înființarea unui Grup de Acţiune Locală; 

Dezvoltarea socio – economică a zonei aferente GAL - ului. 

 

 

69. Îmbunătățirea paginii de internet a Primăriei Comunei Grebănu 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Îmbunătățirea paginii de internet a Primăriei Comunei Grebănu 

 

Cadrul general Îmbunătățirea paginii de internet a Primăriei Comunei Grebănu va conduce la 

îmbunătățirea imaginii instituției primăriei, precum și la promovarea bunelor 

practici ale acesteia 

 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Crearea unei imagini pozitive a activității primăriei, precum și a comunei și 

comunității; 

Dezvoltarea socio – economică; 

Dezvoltarea turismului; 

Asigurarea transparenței, informării, comunicării eficiente consultării permanente 

formării continue; 

Asigurarea promovării imaginii instituției în rândul cetățenilor și realizarea unor noi 

colaborări; 

Facilitarea efctuării de plăți către Primărie. 

Motivația proiectului Promovarea unui sistem de comunicație multilateral prin intermediul căruia procesul 

de comunicare să fie dispersat la toate nivelurile, atât intra cât și extrainstituțional, 

dar în asa fel încât instituția să poată analiza feedback-ul procesului de comunicare 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea unui Departament de Relații Publice care să se ocupe numai de pagina de 

internet a primăriei; 

Actualizarea permanentă a datelor de pe pagina de internet; 

Strângerea continuă de date de interes socio – economic de pe raza comunei; 

Crearea unui forum destinat discuțiilor cu cetățenii; 

Realizarea unei baze de date cu utilizatorii de internet de pe raza comunei; 
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Efectuarea de sondaje on-line pentru îmbunătățirea activității primăriei și a nivelului 

de trai de pe raza localității; 

Achiziționarea unui program pentru efectuarea plăților. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Numărul vizitatorilor paginii de internet a primăriei; 

Calitatea informațiilor furnizate 

 

 
 


