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„Strategia de dezvoltare a 

comunei Puiești, 2014 – 2020” este 

realizată în cadrul unui proiect 

finanțat din fonduri proprii, 

proiect inițiat şi derulat de 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Puiești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitatea acestei lucrări apare în 

contextul României ca țară a Uniunii Europene 

şi a accesării fondurilor comunitare. Acest lucru 

crează pe de o parte oportunitatea dezvoltării 

durabile a comunităţilor cu ajutorul fondurilor 

europene, dar în același timp se crează noi 

presiuni asupra competitivității economiei 

locale. 

 

Principalul obiectiv este elaborarea 

acestui document care să exprime aspiraţiile de 

dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze cu 

onestitate 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 Puiești. 

 

Valorificarea acestor noi oportunităţi 

cere însă alocarea unor resurse semnificative 

din partea actorilor locali, atât la nivelul 

capacității administrative necesare pentru 

accesarea, implementarea şi monitorizarea 

adecvată a acestor fonduri, cât şi de ordin 

financiar, de furnizare a co-finanțării 

obligatorii. 

 

În consecință, este necesară o 

prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, 

fundamentată pe o analiză riguroasă a situației 

locale specifice, astfel încât să fie maximizat 

impactul socio-economic al acestor investiții, în 

contextul resurselor inevitabil limitate 

disponibile pentru mobilizare în orizontul de 

timp 2014 - 2020. 
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  1.1 CORELAREA CU STRATEGIA EUROPA 2020 

 

 Europa 2020 reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii 

zece ani.  

Obiectivul general al acestei strategii este transformarea din punct de vedere economic a 

Uniunii Europene într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un 

nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea 

economică, socială şi teritorială. Cele trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii sunt: 

1. Creştere inteligentă; 

2. Creştere durabilă; 

3. Creştere favorabilă incluziunii sociale. 

Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără: 

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

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

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

o emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul inregistrat in 1900; 

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

o creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

 ponderea tinerilor cu varsta 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;  

 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%. 

 

 Strategia Europa 2020 are 11 obiective tematice: 

1. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 

2.  Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele; 

3. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 

4. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor; 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 

6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie; 
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8. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

9. Investiţii in competenţe, educaţie şi invăţare continuă; 

10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

11. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică. 

 

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene indică trei priorităţi: 

 

1. Încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin 

promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC. 

2. Îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunătăţirea 

accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului 

înconjurător. 

3. Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în procesul de 

ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a firmelor şi 

investiţiile în capitalul uman. 

 

 Conectarea Europei – are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate, 

reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă: 

1. Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UNIUNII EUROPENE, 

care să faciliteze furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cat şi a energiei provenind din 

surse regenerabile. 

2. Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii în proiecte de infrastructură menite să 

faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei. Investiţiile 

se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile. 

3. Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză – crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea de 

servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare în 

vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor electronice în 

domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi 

pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale. 

 

 

 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

5 

 

 

1.2. CORELAREA CU CADRUL STRATEGIC 

 DE DEZVOLTARE AL ROMÂNIEI 2014 – 2020 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea, 

într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată 

înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere şi inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a 

calității vieții oamenilor şi a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 

termen scurt, mediu şi lung : 

 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile. 

 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 

membre ale UNIUNII EUROPENE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 

 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 

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

o 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 

o creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 

o rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 

 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000;  

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, 

de cel puţin 26,7%. 

 

Strategia Europa 2020, la nivelul Statelor Membre, este implementată prin intermediul 

Programelor Naţionale de Reformă (PNR). 

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 şi 2020, 2030 – obiective: 

 modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional; 
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 creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor; 

 liberalizarea pieţei interne de transport; 

 stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii; 

 întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional; 

 compatibilitatea cu mediul inconjurător. 

 

Strategia de transport intermodal în România 2020 – obiective avute în vedere: 

 modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a infrastructurii aferente; 

 realizarea unor servicii intermodale de calitate; 

 implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului; 

 intermodal de marfă, utilizand sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă 

 stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal. 

 

 Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 are ca 

principale obiective transformarea României intr-o destinaţie turistică de calitate pe baza 

patrimoniului său natural şi cultural. 

  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 

2020, respectiv 2030: 

 Obiectivele pentru 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

 Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 – are următoarele obiective: 

 Valorificarea periferialităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel 

continental şi intercontinental; 

 Racordarea la reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare; 

 Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane; 

 Afirmarea solidarităţii urban-rural; 

 Dezvoltarea rurală; 

 Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale; 

 Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii; 

 Creşterea competitivităţii teritoriale; 
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 Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

 

Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor şi 

problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat demult să mai fie 

atributul exclusiv al elitelor politice, economice şi intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea 

durabilă a ţării priveşte pe fiecare cetăţean al României şi, în consecinţă, necesită antrenarea, 

implicarea şi participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalităţi, potrivit cu interesele şi 

capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi social al ţării. 

Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezintă singura alternativă 

de a pune bazele unei platforme comune de acţiune la scară naţională şi locală, care să dea 

consistenţă eforturilor comune, să modeleze viitorul României şi să influenţeze în bine viaţa 

oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condiţiile şanselor, oportunităţilor şi rigorilor 

generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană şi extindere a societăţii bazate pe 

tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă eficient şi 

prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne şi externe, la 

constrângerile existente şi la cele generate de noul statut al României, de membru cu drepturi 

depline al comunităţii europene şi euro-atlantice. 

Trecerea de la viziunile pe termen scurt care îşi au virtuţile, dar şi limitele lor, la viziunile 

pe termen mediu şi lung, care să armonizeze cerinţele şi direcţiile dezvoltării României cu cele ale 

integrării euro-atlantice, a devenit o necesitate evidentă. 

Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului urban şi rural românesc la cerinţele 

UE, prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere economic şi social în 

contextul perioadei ulterioare integrării, strategia stabileşte principale direcţiile pentru dezvoltare 

ale României. 

Situaţia actuală este caracterizată de o multitudine de factori care provoacă schimbări 

continue, atât interni cât şi externi, schimbări cărora Uniunea trebuie să le facă faţă şi deci să se 

afle într-o continuă adaptare. 
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  1.2.1. Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020 

 

Proiectul legislativ al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 face referire la 

următoarele aspecte care stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene 

nerambursabile alocate în viitorul exerciţiu financiar: 

 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere 

inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european; 

 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit 

Contract/Acord de Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale şi 

fondurile destinate dezvoltării rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 

Maritime); 

 posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării 

instrumentelor structurale; 

 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

 un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor; 

 impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru 

accesarea/cheltuirea fondurilor; 

 simplificarea procesului de implementare şi un mai bun management al fondurilor. 

 

1.2.2. Repere procesului de programare 2014 – 2020 

 

 Programarea integrată a fondurilor destinate politicii de coeziune şi a celor 

destinate dezvoltării rurale şi pescuitului într-un singur document strategic la nivel naţional – 

„Contractul de Parteneriat”; 

 Corelarea cu documentele strategice naţionale (CSDR – Cadrul Strategic de 

Dezvoltare a României pentru perioada 2014 – 2020 şi CSDTR – Cadrul Strategic de 

Dezvoltare Teritorială pentru perioada 2014 – 2020); 

 Corelarea permanentă cu îndeplinirea ex-dante (tematice şi orizontale); 

 Utilizarea mai extinsă a instrumentelor de inginerie financiară; 
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 Definirea interesului privind instrumentele de planificare teritorială prevăzute de 

regulamente europene; 

 Orientarea spre dezvoltarea urbană şi crearea unei platforme de dezvoltare urbană; 

 Iniţiative gestionate la nivel de comunitate; 

 Investiţii Teritoriale Integrate; 

 Utilizarea asistenţei tehnice pe scară largă, inclusiv din partea IFI şi JASPERS; 

 Identificarea nevoilor de dezvoltare şi a priorităţilor de dezvoltare; 

 Elaborarea documentelor de programare şi implementare; 

 Dezvoltarea portofoliului de proiecte; 

 Definirea cadrului instituţional. 

 

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. 

 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, 
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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 

ecocondiţionalitate 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. 

Noutăți în materie de mediu și politici climatic 

 

 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, 
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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.  

 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 
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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 a bugetului 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 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 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 miliarde 

EUR, în funcţie de reacţiile pieţei. 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.  

Acestor priorităţi internaţionale şi naţionale tematice li se adăugă componenta teritorială, 

care trebuie urmărită ca o prioritate orizontală. Această componentă teritorială este cea care va fi 

analizată în strategia de dezvoltare locală, pentru a fundamenta şi justifica cererile de finanţare 

pentru atragerea ulterioară de resurse nerambursabile din diferite fonduri special. 
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Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:  

 

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

proiectelor; 

 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, inclusive 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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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).  

 

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. 

 

1.2.3. Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020 (CSDR) defineşte 

viziunea cu privire la domeniile în care România ar trebui să investească cu prioritate (politica 

naţională de investiţii). 

 

Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020 

 

Creştere durabilă 

1. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

2. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării 

riscurilor; 
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Creştere inteligentă  

5. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

6. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi 

a celui de pescuit şi acvacultura; 

7. Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor; 

 

Prioritate orizontală 

8. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 

 

 

Crestere favorabilă a incluziunii 

9. lnvestiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

10. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

11. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. 

 

1.2.4. Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritorială (CSDT România)  stabileşte liniile 

directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, naţională, prin 

integrarea relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional, corelând conceptele de 

coeziune şi competitivitate la  nivelul teritoriului. 

Scopul CSDT România este de a pune în evidenţă, din perspectivă teritorială integrată, 

modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de 

dezvoltare faţă de ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României şi de a 

consolida rolul României ca Stat Membru al Uniunii Europene şi ca actor activ în zona Europei 

Centrale şi de Est. Documentul urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor străine şi naţionale, 

orientându-le către zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice naţionale şi a politicilor 

publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia. 

Obiectivul general al CSDT România este asigurarea integrării României în structurile 

Uniunii Europene prin afirmarea identităţii regional-continentale, rolului său în regiune, creşterea 

coeziunii spatiale şi a competitivităţii și asigurarea unei dezvoltări durabile a României. Obiectivul 

general este detaliat în cinci linii directoare majore, obiective strategice majore:  

 Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială; 
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 Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 

 Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată categoriilor de teritorii; 

 Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale; 

 Valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

 

 

 

1.3. CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD- 

EST  2014-2020 

 

PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică 

regională şi având drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie 

prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, îşi promovează priorităţile şi 

interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la 

elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2014-2020. 

ADR Sud-Est, împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor relevante în domeniul dezvoltării 

regionale, elaborează Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca bază pentru fundamentarea 

strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a documentelor de programare necesare pentru 

următoarea perioadă de programare 2014- 2020.  

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. 

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. 
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1.4. PREZENTAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE 2007-2013 

 

 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Puiești pentru perioada 2007 – 2013 şi-a atins o 

parte dintre obiectivele ţintite, urmând ca în perioada 2014-2020 să realizeze proiectele care nu s-

au implemetat, cât şi noi proiecte. 

 

1.4.1 Proiecte finalizate în perioada 2007-2013 

 

Asigurarea accesului la asistenţă stomatologică în mediu rural: În perioada 2007-2012 

au fost înfiinţate ṣi înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale un număr de 18 cabinete 

stomatologice în mediul rural din judeţul Buzău , unul fiind în localitatea Puieṣti. 

Înființarea sistemului de alimetare cu apă și extinderea acestuia: Valoarea totală a 

acestui proiect a fost de 2.452.544 lei. 

Întreținerea, reabilitarea și reconstrucția școlilor din comună:  În perioada 2008-2012 

au fost investiţi 2.295.859 lei pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la nivelul comunei 

Puieṣti. 

Execuția de lucrări de balastare, reprofilare și întreținerea drumurilor locale: 

Infrastructura rutieră, o prioritate pentru dezvoltarea mediului rural din Puieṣti a fost modernizată 

prin lucrări de balastare, reprofilare ṣi întreţinere a drumurilor comunale în valoare totală de 

838.924 lei. 

Achiziția unui autogreder pentru întreținere și construcția drumurilor locale: 

Primăria comunei Puieṣti a investit 454.000 lei pentru achiziţionarea unui autogreder ce poate fi 

folosit atât la întreţinerea drumurilor comunale cât ṣi la întreţinerea păṣunilor ṣi islazului. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Puiești 2014 – 2020 

va avea o viziune comună ca cele 11 obiective ale Cadrului Strategic 

de Dezvoltare al României şi ca cele 5 linii directoare ale obiectivelor 

strategice majore ale Cadrului Strategic de Dezvoltare Teritorială. 
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Asigurarea funcționalității sistemului de iluminat public și extinderea acestuia, proiect 

cu o valoare totală de 347.640 lei. 

Înființarea a circa 100 ha pășune, întreținerea celor existente, execuția țarcurilor 

pentru animalele scoase la pășunat,  proiect în valoare totală de 325.914 lei. 

Realizarea bazei sportive și susținerea activităților competiționale: Promovarea 

sportului ṣi susţinerea acestuia prin dezvoltarea unei infrastructuri moderne compatibile cu nevoile 

populaţiei este o prioritate pentru autorităţile publice locale din comuna Puieṣti. Acest lucru reiese 

ṣi din investiţia consistentă, în valoare totală de 280.640 lei a acestui proiect. 

Montarea centralelor termice în toate școlile din comună , biserici, dispensar,  post 

poliție, primărie: Valoare totală proiect 271.000 lei. 

Asigurarea combustibilului necesar dispensarului, școlilor și altor instituții publice:  

Valoae totală proiect 198.000 lei. 

Reparația capitală a dispensarului uman și redeschiderea farmaciei:  Serviciile 

medicale de pe raza comunei Puieṣti s-au îmbunătăţit simtitor în urma acestei investiţii de 189.000 

lei. În prezent locuitorii comunei beneficiază de un cabinet medical salubru, unde activitatea 

medicală poate fi desfăṣurată în condiţii optime. Sunt necesare investiţii ṣi în perioada următoare 

pentru a îmbunătăţi ṣi pe viitor facilităţile existente. 

Organizarea  și susținerea a 7 ediții a sărbătorii ”Hora satului la Puiești”: Valoare 

totală a proiectului 150.430 lei. Sărbătoarea comunală, devenită deja tradiţie pentru puieṣteni este 

un eveniment cultural, care promovează valorile culturale ṣi patrimoniul cultural al comunei.  

Închiderea fostelor platforme de gunoi și  înființarea serviciului de salubrizare a 

comunei: Valoare totală investiţie 75.000 lei. Ca urmare a aderării la uniunea Europeană ṣi din 

cauza necesităţii de a proteja mediul înconjurător ṣi stoparea ilegală a deversărilor ilegale pe sol, 

Primăria Puieṣti a făcut demersurile pentru închiderea platformelor de gunoi, existente încă de la 

începutul anilor ’90: 

  

Denumirea drumului Elemente de identificare 

Platforme de gunoi sat Puieștii de Sus Amplasată în partea de nord a satului 

Suprafața = 1,9 ha 

Platforme de gunoi sat Puieștii de Jos Amplasată în partea de vest a satului 

Suprafața =3 ha 

Platforme de gunoi sat Nicolești Amplasată pe drumul Nicolești - Vîlcelele 
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Suprafața = 5,4 ha 

Platforme de gunoi sat Dăscălești Amplasată în partea de est a satului 

Suprafața =  1,6 ha 

Platforme de gunoi sat Măcrina Amplasată în partea de sud a satului 

Suprafața = 3,5 ha 

Platforme de gunoi sat Plopi Amplasată în partea de vest a satului 

Suprafața = 1 ha 

Platforme de gunoi sat Lunca Amplasată în partea de nord a satului 

Suprafața = 1 ha 

 

În urma acestor măsuri au fost salubrizate așadar o parte dintre zonele adiacente ale 

comunei, a sporit gradul de conṣtientizare a populaţiei cu privire la urmările negative pe care 

deversările în locuri neamenajate le au asupra calităţii solului, a apelor subterane ṣi implicit asupra 

nivelului sănătăţii lor ṣi a sănătăţii animalelor din propria gospodărie. Protecţia mediului este însă 

un aspect al vieţii din Puieṣti care trebuie permanent îmbunătăţit. Prezenta Strategie propune 

măsuri permanente pentru aceasta, măsuri dezvoltate atât în capitolul “Strategia de Dezvoltare 

Locală 2014-2020” cât ṣi în anexele ce cuprind fiṣele de proiect. 

Amplasarea stației Wireless pentru asigurarea conexiunii gratuite la rețelele de 

internet și monitorizare trafic,  proiect cu o valoare totală de 59.262 lei. Acest proiect arată 

deschiderea autorităţilor publice locale ṣi dorinţa lor de a transforma Puieṣti într-o comună 

modernă, unde populaţia să aibă acces atât la utilităţi tehnico-edilitare dar ṣi la servicii de 

comunicaţie corespunzătoare anului 2013. 

Transportul copiilor și a cadrelor didactice la și de la școală: Educaţia stă la baza 

piramidei sociale, ca element ce contribuie major la dezvoltarea copiilor ṣi a membrilor societăţii. 

Din acest motiv a fost investită suma de 58.000 lei pentru facilitarea accesului tuturor elevilor ṣi a 

cadrelor didactice către unităţile de învăţământ. 

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a bibliotecii comunale: valoare totală 

proiect: 25.000lei 

 

Toate aceste proiecte au fost realizate în perioada 2008-2012. Aṣa cum reiese analizând 

suma totală a proiectelor de investiţii este de 8.021.213 lei, investiţii ce au contribuit la 

dezvoltarea comunei ṣi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru toţi membrii comunitătii din 

Puieṣti. 
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Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2007-2013 propunea ca fiṣe de proiect 18 

măsuri urgente ce trebuiau luate pentru dezvoltarea comunei Puieṣti. Precizăm că prin realizările 

menţionate mai sus au fost atinse peste 70% dintre obiectivele stabilite pentru perioada 2007-

2013, iar cele 30% care nu au putut fi rezolvate din cauza insuficienţei bugetare a comunei Puiexti 

au fost preluate inclusiv în prezenta Strategie ( reabilitarea ṣi dotarea căminelor culturale, 

realizarea infrastructurii de utilităţi : apă, gaze, canalizare pentru toate satele componente comunei 

Puieṣti, realizarea sistemului de colectare/transport deṣeuri menajere, realizarea de alei pietonale 

în toată comuna, dotarea cu utilaje ṣi echipamente pentru serviciul de salubrizare, dotâri pentru 

intervenţii în caz de situaţii de urgenţă) 

 

1.4.2 Proiecte în derulare: 

 

Reabilitare ṣcoala Nicoleṣti comuna Puieṣti – proiect in derulare; 

   

1.4.1 Proiecte aflate în etapa de monitorizare a CJ Buzău 

- „Reparare pod pe DJ 202 km 13+ 500, Puieşti  

Phare 2005 CES, Domeniu infrastructură (inundaţii) "Măsuri împotriva dezastrelor 

provocate de inundaţii" 

Scopul proiectului: acordarea de asistenţă imediată comunităţii locale din judeţul Buzău, a 

cărei infrastructuri rutiere de transport a fost afectată de inundaţii. 

Perioada de implementare: 30.05.2007 - 30.11.2009 

Perioada de monitorizare: 1.12.2009 – 1.12.2014 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Puiești pentru perioada 2014 – 2020 

va urma direcţiile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de Dezvoltare Regională 

Sud - Est 2014-2020. Reprezentanţii comunei Puiești doresc ca prin proiectele 

propuse şi implementate să contribuie la dezvoltarea socio-economice a regiunii 

Sud – Est.  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Puiești pentru perioada 2014 – 2020 

respectă structura standard a metodologiei Planului de Dezvoltare Regională 2014-

2020, transmisă de către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice. 
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1.5. NECESITATEA UNUI PROCES DE PROGRAMARE LOCAL 

 

O comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa viitoare, iar lipsa ei duce la o activitate administrativă dezordonată, în 

cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă inutil resurse preţioase. Experienţa 

internaţională a demonstrat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine 

atunci când fac parte dintr-un cadru definit, asumat, coordonat şi implementat în interesul 

comunităţii pe care o reprezintă. 

Procesul de planificare a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii 

Puiești pe o perioadă de 7 ani, respectiv 2014-2020. Etapele metodologice principale au fost 

următoarele:  

 

1.5.1 Colectarea datelor şi analiza acestora 

 

În această etapă s-a urmărit evaluarea şi nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică a 

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

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

comunei Puieṣti) şi 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. 

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 natural, 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, 
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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. La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru 

elaborarea strategiei viitoare a localităţii. 

 

      1.5.2 Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

 

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

(Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Puieṣti. 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 

câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in 

identificarea obiectivelor operaţionale; 

b) Obiective operaţionale 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 dezvoltare 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. 
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1.5.3. 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 dedezvoltare, 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 comune Puieṣti, 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 si al nevoilor populaţiei.  

 

1.5.4. 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 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. Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect 

este cel legat de rezultatele obţinute ca urmare a implementării cu succes a proiectului. Proiectul 

reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective strategice. 
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Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă nici un 

efect asupra dezvoltării zonei. 

Se finalizează de asemenea şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare 

pentru fiecare proiect – de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru implementarea 

proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar putem considera că etapa de construcţie a 

planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi monitorizare a proiectelor, 

după ce acestea au fost în prealabil identificate.  

 

1.6. ACTORII IMPLICAŢI 

 

 Reprezentanţii departamentelor, Unităţii administrativ teritoriale Puiești, vor face toate 

demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Puiești 

pentru perioada 2014 – 2020.  

 Aparatul de specialitate al Primarului comunei Puiești se prezintă astfel: 
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 În momentul de față există patru posturi vacante, din care două compartimente, Cadastru și  

Achiziții publice și investiții nu dețin niciun angajat. Pe viitor se dorește ocuparea tuturor 

posturilor vacante. 

În cadrul compartimentelor UAT Puiești își desfașoară activitatea următoarele persoane: 

 

DEPARTAMENTUL 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

PRIMAR LEAUA FLORIN-IULIAN 

VICEPRIMAR STANCIU IONEL 

SECRETAR VOICU VALI 

CONSILIERI  LOCALI ENESCU LIVIU –ADRIAN 

  DÎRJAN IRINEL 

  IFRIM GRIGORE 

  MANEA ADRIAN-FLORIN 

  GHERGHE GHEORGHE 
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DEPARTAMENTUL 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

  PREDA CĂTĂLIN- CRISTINEL 

  RALEA NICUŞOR 

  TĂNASE IULIEAN 

  PĂUN COSTEL 

  STANCIU CONSTANTIN 

  TRIFAN LILIANA 

  TURCU MITICĂ 

BIROU  BUGET-CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, RESURSE UMANE 

ȘI SALARIZARE 

  LEAUA STANEL 

  STEFAN IONEL 

  SIMA GABRIELA 

  PURCAREATA MARIAN 

  STEFAN ANCA 

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

  BANU MARIOARA 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

  MANESCU SILVIA 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -DESERVIRE 

  TUNARU CRISTINA-COSTINA 

  DANILA MARIAN 

COMPARTIMENT GOSPODARIRE ȘI PAZĂ COMUNALĂ 

  NEAGU IULIAN 

  VASILESCU FLORENTIN 

  JOITA SANDU 

  ION DUMITRU 

  VACANT 

  BALACIANU LICA 

  MARINESCU VALENTIN 

  NICOLA DANUT 

  IFRIM ROMICA-IULIAN 

COMPARTIMENT CULTURĂ 

  TANASE GEORGETA 
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2.1. Localizare geografică 

 

Comuna Puiești se află în partea de est a județului Buzău, pe cele două maluri ale râului 

Râmnicu Sărat, la o distanţă de circa 20 km de municipiul Râmnicu Sărat. 

Aşezările vecine ale comunei Puiești sunt în: 

 Nord - se află comunele Băleşti şi Sihlea, 

 Nord-Est - comuna Ciorăşti (toate din judeţul Vrancea),  

 Sud - comuna Balta Albă, Boldu şi Ghergheasa,  

 Est - comuna Vâlcelele,  

 Vest - comuna Râmnicelu. 

 

Sursa: googlemaps.com 

Comuna este formată din șapte sate: 

 Puieştii de Jos, fiind satul de reşedinţă aşezat în partea central-nordică a teritoriului 

comunei, la 14 km Est de oraşul Râmnicu Sărat pe malul stâng al râului Râmnic; 

 Puieştii de Sus aşezat tot pe malul stâng al râului Râmnic în partea central-vestică a 

teritoriului comunei la distanţa de doi km Vest de satul Puieştii de Jos, satul de 

reşedintă; 

 Macrina, aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea central-vestică a 

teritoriului comunei; 

 Plopi, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea sud-vestică a teritoriului 

comunei; 
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 Nicoleşti, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea central-estică a 

teritoriului comunei; 

 Dăscăleşti, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea de est a comunei; 

 Lunca, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea sud-vestică a teritoriului 

comunei. 

 

Obiectivele cele mai apropiate de comuna Puiești sunt: 

 Calea ferată Făurei-Tecucicare traversează comuna prin Est pe direcţia Sud-Nord la o 

distanţă de 6 km de Nicoleṣti.   

 Râmnicu Sărat la o distanţă de 20 km. 

 

2.2. Cadrul natural  

 

 Comuna Puiești se află poziționată în Câmpia Română, fiind alcătuită din câmpie de tipul 

genetic tabular, format din depozite de loessoide. În zonă sunt predominante cermoziomurile 

castanii și ciocolatii, care au în componență conținut ridicat de humus, fiind deosebit de fertile 

pentru culturile agricole. 

 

2.3. Clima  

 

Aşa cum este specifică judeţului Buzău, şi comuna Puiești se încadrează în zona de climat 

temperat-continentală, caracteristică pentru întreaga ţară.  

Aici temperatura medie anuală a aerului este de 10,5 grade Celsius, iar a solului de 12,5 

grade Celsius. În timpul verii maximele ating şi 37 grade (în luna iulie), iar în timpul iernii de -18, 

-20 grade Celsius. Temperaturile extreme au fost înregistrate în august în anul 1974 de +39˚C și în 

luna decembrie 1972 de -37˚C. 

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 nord – estice (crivățul, cu o pondere de 36,3%) . 

De cele mai multe ori precipitaţiile sunt neregulate, media se situeaza sub limita de 

600l/mp anual, cantitățile maxime se regăsesc în lunile mai și iunie. 

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 
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irigarea culturilor, sau măsuri de desecare a unor terenuri, cultivarea seminţelor selecţionate, cât şi 

aplicarea măsurilor agrotehnice la timpul potrivit.  

 

2.4. Apa 

 

Se poate spune că relieful, condiţiile climatice la care se adaugă structura geologică şi 

litologică influenţează regimul hidrografic al zonei, atât cel de suprafaţă, cât şi pe cel subteran. 

 Comuna Puiești este brăzdată de râul Râmnic, care străbate comuna pe o lungime de 8 km. 

Se presupune că în trecut, acest râu ar fi avut ṣi alte cursuri spre sud ṣi nord.  

În sudul comunei curge pârâul Boldu, 

iar la nord râurile Ruginosu ṣi Negru (pe văile 

acestora s-au format mlaṣtini la Voetin, 

Puieṣti ṣi Coţofăṣti). 

Apa subterană, de unde se alimentează 

locuitorii, se află la o adâncime de 8-15 m. 

  

 

Foto: Râul Râmnicu Sărat  

  

Există procesul de eroziune puternică a malurilor în 

localitățile Puieștii de Sus, Măcrina ṣi Dăscăleṣti. 

Acest fenomen a determinat translatarea unor vetre 

de sate: Măcrina s-a mutat spre sud ṣi Plopi spre est.  

Foto: Surpări de maluri 
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2.5. Solul  

 

Solurile zonei Câmpiei 

Române se caracterizează prin văi 

largi și interfluvii netede, numite 

popular câmpuri, cu mici depresiuni 

formate prin tasare și sufoziune 

(crovuri). 

 În zonă sunt predominante 

cermoziomurile castanii și ciocolatii, 

care au în componență conținut ridicat 

de humus, fiind deosebit de fertile 

pentru culturile agricole. 

 Foto: Eroziune maluri 

 

În zonă se întâlnesc și: 

 soluri nisipoase, în albia majoră a râului Râmnicu Sărat,  

 soluri cu salinitate diferită (solonceacuri, soloneturi și solodii) în văile pârâielor din nord 

și sud, în jurul bălților și lacurilor. 

 

La nivelul comunei Puieṣti suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă sunt tot mai afectate 

de diferite procese de degradare, fie că vorbim de procesele induse de activitatea antropică sau 

fenomene naturale. Principalele probleme se referă la sărăturarea, acidifierea solurilor, eroziunea 

de suprafaţă şi/sau de adâncime, excesul de umiditate, pe care se manifestă fenomene de eroziune 

a apei sau terenuri. 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. 

Influenţarea negativă a solului este cauzată de incorporarea de elemente chimice cu 

caracter toxic.Incărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradează 
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insuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive. 

Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni de 

decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri 

antropice. 

Dintre poluanţii proveniţi din îngrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită 

efectelor negative provocate de prezenţa lor în exces. 

Pentru prevenirea problemelor posibile, autoritatea locală poate realiya amenajări cu 

scopul de a proteja populaţia împotriva inundaţiilor, poate accesa fonduri europene pentru proiecte 

pentru prevenirea alunecărilor de teren.  

 

2.6. Flora şi fauna 

 

 Ţinând cont că Puiești este o comună aflată la câmpie, flora şi fauna sunt specifice zonei 

regăsindu-se 2/3 stepă și 1/3 silvostepă. 

În zona stepei, vegetația naturală în zonă este formată cu precădere din culturi. Există 

câteva zone de păduri cu stejar brumăriu, arțar tătărasc și pe malurile abrupte ale râurilor și în 

apropire vom vedea pajiști stepice cu paius, pir crestat și rar negară. Comuna se mândrește și cu 

exemplare ocrotite de lege, stânjenel și bujor românesc. Zona râului Râmnic este dominată de 

speciile de salcie : salcie albă, salcie purpurie și salcie amestecată.   

În zona de silvostepă, peisajul dumbrăvilor cu pajiști a dispărut și a fost înlocit tot cu cel 

agricol regăsindu-se aceiași floră ca și în zona de silvostepă. 

În zona solurilor nisipoase se găsesc plante psamofile și pajiști de sărături cu Salicornia 

europaea, Pucinellia distans, Camphorosma annua, etc. 

În stepă, fauna este alcătuită din elemente tipice ca: iepurele, potârnichea, prepelița, 

șopârla de apă, șarpele. În silvostepă, fauna în prezent din cauza transformării zonei se regăsesc 

elemente tot de stepă: popândăul, șoarecele de câmp, șoarece de misuna, iepurele și potârnichia. 

În zonă se mai găsesc și specii de vrabie spaniolă și prin colonizare pentru vânătoare 

fazanul și căprioara. 

În lunci fauna este reprezentată de: vidra (lutra), rațe, găinușe de baltă, gâște, sălbatice, 

stârcul lopătar, egreta mare și mică, vulturul cobald. În ape predomină crapul și bibanul. 
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2.7. Resurse 

 

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt resurse naturale 

precum: rezerve piatră, calcar, izvoare termale, carbune, petrol etc. La acestea se mai adauga 

solurile fertile, în special tipul de sol cernoziom, favorabil cultivării de grâne, floarea-soarelui, 

plante tehnice și medicinale, pădurile, pajiștile variate și fondul cinegetic. 

Albia râului Râmnicu Sărat este bogată în materii prime pentru construcții. Există 

numeroase peisaje naturale ce pot fi exploatate pentru turism. 

 

2.8. Repere istorice 

 

 Conform documentelor istorice existente, teritoriul comunei Puieṣti a fost populat din cele 

mai vechi timpuri: 

 A existat populaţie încă din paleolitic ṣi neoliticul timpuriu  (Cultura Gumelniţă ṣi 

Cucuteni), mijlociu (cultura Boian) din perioada de trecere de la neolitic la bronz (cultura 

Monteoru).  

 Prima atestare documentară face trimitere la secolul XVI, la anul 1851; 

 În secolul XVII într-un alt document se amintește de Puieṣtii de Sus; 

 La sfârṣitul secolului XVIII, se vorbește despre satul Plopi, cu denumirea de Plopii Vechi.  

 În secolul XIX se vor aminti pentru prima dată celelalte localități (Măcrina, Puieṣtii de Jos, 

Dăscăleṣti ṣi Lunca sau Hoinari înainte) cu toate că o parte dintre ele se presupune a fi mai 

vechi decât cele amintite mai sus; 

 Numele satului Dăscăleṣti provine de la numele boierului Dăscălescu, ce avea conac pe 

malul Râului Râmnic ṣi moṣia de 400 pogoane;  

 Măcrina împreună cu Plopi ṣi Lunca au funcţionat ca ṣi comună, până la organizarea 

administrative teritorială din 1968; 

 Satele Plopi ṣi Hoinari se leagă de existenţa a două lăcaṣe de spirit – Biserică ṣi ṣcoală, 

care erau folosite în comun, aflate în satul Plopi;   

 Despre apariţia satului de reṣedinţă, Puieṣtii de Jos se vorbește  într-un  document păstrat la 

Biserica din Puieṣtii de Jos, în care se spune despre data zidirii ṣi pictării sfântului lăcaṣ. 

(Sursa: cartea “Buzău –ghid Monografic", editura Anastasia-Ina, ed. 1, Buzau 2002, colectia 

Mileniul III). 
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 La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Puiești făcea parte din plasa Grădiștea a județului 

Râmnicu Sărat și era alcătuită doar din satele Puieștii de Jos și Puieștii de Sus, având în total 1100 

de locuitori. În comună exista o școală mixtă cu 45 de elevi și 2 biserici — cea de la Puieștii de 

Jos înființată de Anastase Dedulescu la 1840 și cea din Puieștii de Sus fondată în 1874. În acea 

perioadă, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau, în aceeași plasă, comunele Măcrina și 

Nicolești. Comuna Măcrina avea în componență satele Măcrina, Plopi și Hoinari, având în total 

817 locuitori, o școală de băieți cu 38 de elevi fondată în 1876 și o singură biserică, zidită de 

locuitori în 1869. Comuna Nicolești era formată din satele Nicolești și Dăscălești, cu o populație 

totală de 1428 de locuitori. În comuna Nicolești funcționau o școală de băieți cu 61 de elevi 

înființată în 1871 și două biserici, ambele fondate de locuitori în 1888. Aceeași organizație se 

regăsește și în Anuarul Socec din 1925, cele trei comune făcând parte din plasa Boldu a aceluiași 

județ, și având, respectiv 1074 de locuitori (Măcrina), 779 de locuitori (Nicolești) și 2090 de 

locuitori (Puiești).  

În 1950, comunele au trecut în componența raionului Râmnicu Sărat din regiunea Buzău și 

apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În Buletinul Oficial numărul 18 din 17 februarie 1968, prin 

Legea numărul 3 ia naṣtere în mod oficial comuna Puieṣti printr-un document emis de Marea 

Adunare Naţională. Conform acestuia 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 Puieṣti, 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, sa 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 infaptuirii noii organizări administrativ-teritoriale.”   

Prin Legea nr. 2/1968, republicată în 1981/Anexa 1 în  Județul Buzău existau 83 comune, 

printre care ṣi comuna Puieṣti, cu satele existente ṣi astăzi. 
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3.1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

 

 În comuna Puiești condiţiile geografice favorabile zonei au determinat locuitorii să practice  

o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi cultivarea porumbului, legumelor, precum şi a 

plantelor medicinale şi furajere, a viţei de vie, pomicultura şi creşterea animalelor. 

  

 Din evidenţele Institutului Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Buzău,  

comuna are o suprafaţă de 10.007 hectare.  

 România ar avea şansa pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii prin alocarea 

masivă și raţională de capital investiţional în: 

 echiparea teritoriului agricol modernizarea exploataţiilor agricole,  

 infrastructura rurală,  

 extinderea întreprinderilor de stocare procesare a  produselor agroalimentare (nu 

numai cereale)  

precum şi prin 

 sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare 

avantajoase, acordat fermelor agricole prin care să se susţină nivelele de 

producţie propuse în continuare pentru orizonturile 2015, 2020, 2025, 2030. 

 

 Din analizele efectuate de către Uniunea Europeană, se estimează că România are 

un potenţial alimentar, la orizontul 2030, pentru 38.5 mil. persoane, respectiv un 

disponibil pentru export şi pentru consum nealimentar de materii prime agricole de circa 

49 -50 mld. €. 

 

 Conform ultimilor statistici se vehiculează tot mai mult ca agricultura să devină 

ramura de succes a României.  

 

 Există peste 22.000 de cereri de la tineri care vor beneficia de măsura de instalare, 

prima sesiune de cereri de proiecte aferentă masurii 112 - "Instalarea tinerilor fermieri" a 

fost deschisă în decembrie 2008. Până la jumătatea lunii octombrie 2012, APDRP a 

încheiat contracte pentru instalarea în mediul rural a 9.197 de fermieri cu vârsta sub 40 de 

ani. 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

37 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate aria suprefeţele de teren și ocupaţia acestora pe o 

perioadă de 5 ani: 

Teren ha 2007 2008 2009 2010 2011 

Suprafaţă totală- ha 10017 10017 10017 10007 10007 

Suprafaţa agricolă - ha 9039 9039 9039 9029 9099 

Suprafaţa arabilă- ha 7906 7906 7906 7896 7966 

Suprafaţa cu livezi şi 

pepiniere pomicole- ha 

4 4 4 4 4 

Suprafaţa cu vii şi 

pepiniere viticole- ha 

174 174 174 174 174 

Suprafaţa păşunilor- ha 955 955 955 955 955 

Suprafaţa fâneţelor - - - - - 

Suprafaţa cu terenuri 

neagricole- ha 

- - - 978 908 

Suprafaţa cu păduri şi alte 

terenuri cu vegetație 

forestieră- ha 

- - - 119 119 

Suprafaţa cu ape şi bălţi - 

ha 

- - - 143 143 

Suprafaţă ocupată cu 

construcţii- ha 

- - - 162 162 

Suprafaţă - căi de 

comunicaţii şi căi ferate- 

ha 

- - - 189 189 

Suprafaţă cu terenuri, 

degradate şi neproductive- 

ha 

- - - 365 295 

Suprafaţă totală – 

proprietate privată- ha 

- - - 9143 9173 

Suprafaţă agricolă - 

proprietate privată- ha 

- - - 9005 9075 
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Teren ha 2007 2008 2009 2010 2011 

Suprafaţă arabilă 

proprietate privată- ha 

- - - 7872 7942 

Suprafaţă cu livezi şi 

pepiniere pomicole- ha 

- - - 4 4 

Suprafaţa vii și pepiniere 

viticole 

proprietate privată- ha  

-  - 174 174 

Suprafaţa păşunilor 

proprietate privată- ha 

- - - 955 955 

Suprafaţa fâneţelor 

proprietate privată- ha 

- - - - - 

Suprafaţa cu terenuri 

neagricole proprietate 

privată- ha 

- - - 138 98 

Suprafaţă cu păduri şi alte 

terenuri forestiere 

proprietate privată- ha 

- - - - - 

Suprafaţă ocupată de 

construcţii private- ha 

- - - 136 96 

Suprafaţă cu terenuri 

degradate proprietate 

privată- ha 

- - - 2 2 

 

 Analizând datele din tabel, am obținut următoarele informații pentru anul 2011: 

 Suprafața agricolă predomină în procent de 91%, la fel și cea proprietatea privată, 

statul mai deținînd un procent sub 1%; 

 Suprafața arabilă se regăsește pe 80% din suprafață totală, iar cea privată în procent 

de 79%, statul mai deținînd foarte puțin 1%; 

 Suprafaţa păşunilor se regăsește în procent de 10% și toată este în proprietate 

privată; 
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 Terenurile neagricole se regăsesc în procent de 9% fiind doar 1% în proprietate 

privată; 

 Livezile, viile, pădurile, apele, bălțile, căi de comunicații și terenurile degradate se 

regăsesc în procent de 11%, din care doar 4% sunt în proprietate privată. 

Graficul privind evoluția suprafeței totale, agricole și arabile, totale și private între anii 

2007-2011: 

 

 

 Principalele tipuri de terenuri care se regăsec în UAT Puiești sunt legate de terenurile de 

păşuni care se regasesc toate în proprietate privată, dar și de terenurile neagricole, așa cu reiese din 

graficul de mai jos, prezentate pentru perioada anilor 2007-2011: 

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

40 

 

 

 

Foto: Teren Productiv 

 

 Foto: Teren Neproductiv 

 

3.1.1. Producţia vegetală  

  

 Pe terenurile arabile în comuna 

Puiești se cultivă porumb, grâu, secară, 

floarea soarelui, legume și alte cereale. 

Suprafaţa terenului agricol este de 9099 ha 

din care 7966 ha teren arabil. Pe tereritoriul 

comunei îşi desfăşoară activitatea 13 

societăți agricole. 

 

 Foto: Silozuri pentru depozitarea 

cerealelor în comuna Puieṣti 

 

 

3.1.2. Zootehnia 
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 Creşterea animalelor reprezintă o sursă de venit importantă pentru locuitorii comunei 

datorită zonei geografice din care face parte comuna Puiești.  

 Suprafaţa ocupată de păşuni este de  955 ha care este toată în proprietate privată. În mare 

măsură, la nivel naţional, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficiența 

nutrețurilor și respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să ţinem cont şi de ceilalţi 

factori care au dus la scăderea efectivului de animale ca: 

 vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală,  

 lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu, 

 disjuncţia între animal, pământ şi muncă, 

 seceta, etc. 

 

Efectivul de animale este reprezentat astfel: 

 

Bovine 1100 

Caprine 250 

Ovine 2400 

Porcine 1000 

Păsări 25000 

Albine 300 

Cabaline 220 

 

 Așa cum reiese și din grafic, predomină păsările în procent de 82%, urmate de ovine cu 

8%, bovine 4%, porcine 3%, iar cabaline, caprine și albine în total cu 3%: 

 

4% 1% 
8% 

3% 

82% 

1% 1% 

Efectivul de animale 

Bovine 

Caprine 

Ovine 

Porcine 

Păsări 

Albine 
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3.1.3. Pomicultura  

  

În comuna Puiești sectorul pomicol ocupă doar 4 ha din terenul agricol al comunei, 

pomicultura  practicându-se pe suprafeţe mici de către localnici.  

 

3.1.4. Viticultura  

  

În comuna Puiești viticultura se practică pe o suprafață de 174 ha cu viţă de vie hibridă, 

practicându-se și pe suprafeţe mari.  

 

 

3.1.5. Legumicultura 

 Pe raza comunei Puiești legumicultura este slab dezvoltată, ocupând suprafeţe mici 

cultivându-se doar în gospodăriile localnicilor pentru consum propriu. 

3.1.6. ANALIZA SWOT  
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Sol favorabile pentru producţia agricole, pășunilor și viilor datorită aşezării 

geografice a comunei Puiești; 

Existenţa unui potenţial hidrografic care poate fi valorificat; 

Existenţa a forţei de muncă calificată în agricultură; 

Suprafaţa agricolă a comunei este de 9.099 ha, pășuni 955 ha, vii 174 ha, teren 
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174 174 174 174 174 

0 0 0 

174 174 

2007 2008 2009 2010 2011 

Vii  Vii în proprietate privata 
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arabil 7966 ha, păduri 119 ha, ape 143 ha, livezi 4 ha, teren neagricol 908  ha; 

Efectivul de animale: păsări în procent de 82%, urmate de ovine cu 8%, bovine 4%, 

porcine 3%, iar cabaline, caprine și albine în total cu 3%; 

În comuna Puiești se cultiva porumb, legume şi altele cereale; 

Există 13 societăți agricole; 

Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor 

în agricultură şi pentru tinerii fermieri. 

 

P
U

N
C

T
E
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L

A
B

E
 

Organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numărul mic de contracte de 

preluare a producţiei; 

Investiţii insuficiente în agricultură; 

Degradarea sistemului de irigaţii, inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare; 

Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole; 

Temerile producatorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-

alimentare din gospodărie; 

Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură; 

Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole; 

Pensii mici pentru agricultori, ceea ce reprezintă insuficienţa investiţiilor în 

agricultură de către aceştia; 

Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură; 

Lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu; 

Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în agricultură în 

stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite 

angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi). 
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Dezvoltarea sectorului prelucrării produselor agricole; 

Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii 

deosebit de avantajoase; 

Creşterea valorii adaugate a produselor agricole;  

Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor;  

Susţinerea formelor asociative; 

Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de semisubzistenţă; 
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Sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de păduri să utilizeze serviciile de consiliere şi 

consultanţă în vederea îmbunătăţirii performanţelor generale ale activităţii acestora 

comform înregistrării APIA; 

Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală; 

Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de informare; 

Calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă;  

Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care 

activează în domeniile agriculturii şi industriei agro-alimentare; 

Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole; 

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol. 
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Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea 

randamentului; 

Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură; 

Riscul sporit de inundaţii; 

Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele 

optime de executare a lucrărilor; 

Cadrul legislativ instabil; 

Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în 

perioadele de vârf de producţie; 

Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa 

Uniunii Europene; 

Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene. 
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3.2. INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI MEDIU 
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3.2.1. Infrastructura de comunicaţii şi transport 

 

 Conform Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei, situația drumurilor se prezintă astfel:  

 

Denumirea drumului Elemente de identificare Destinaț ie sat 

D.C. 3 D.J. 202C Fotinu - Măcrina Măcrina 

D.C. 4 și D.J. 216 DN 22 Măcrina - Nicolești Nicolești 

D.C.5 DN 22 Nicolești - Vâncelele Vâncelele 

D.E.1 Puieștii de Sus - Baltă Baltă 

D.E.2 Puieștii de Sus - Baltă Baltă 

D.E.3 DE 1 - Puieștii de Jos Puieștii de Jos 

D.E.4 Puieștii de Jos-Baltă Baltă 

D.E.5 Puieștii de Jos-Baltă Baltă 

 În ceea ce priveşte căile de comunicaţie acestea oferă posibilitatea deplasării în 

condiţii aproximativ normale. 

 Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ220, care leagă Râmnicu Sărat de 

Măicănești (județul Vrancea, DN23), și care traversează râul Râmnicu Sărat între Puieștii 

de Jos și Nicolești. La Puieștii de Jos, se ramifică din acest drum DJ202C, care face 

legătura cu comuna vecină Ciorăști din Vrancea, iar la Nicolești se ramifică DJ216, o 

șosea județeană ce deservește satele Măcrina și Plopi. 

 Majoritatea drumurilor locale din intravilanul satelor necesită reabiltare. Se 

doreşte asfaltarea drumurilor comunale, amenajarea de trotuare, alei pietonale în toate 

satele și pietruirea drumurilor de exploatare agricolă. 

Transportul de călători din şi către alte localităţi este asigurat de cursele de călători 

ale societăţilor de profil.  

În perioada 2014-2020 se va construi și podul Măcrina-Puieṣtii de Sus pentru 

masă restricţionată  la 3,5 t. 
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Denumirea drumului Elemente de identificare Destinaț ie sat 

D.E.6 DJ 202 C - Baltă Baltă 

D.E.7 DJ 202 C - hotar Mihălceni hotar Mihălceni 

D.E.8 DC 126 Bălești - Mihălceni Mihălceni 

D.E.9 DJ 202 C - hotar Mihălceni Mihălceni 

D.E.10 Lunca - DN 22  DN  22 

D.E.11 Macrina - DN 22  DN  22 

D.E.12 Macrina - DN 22  DN  22 

D.E.13 Măcrina - hotar Boldu hotar Boldu 

D.E.14 Secția AGROMEC Nicolești  - hotar 

Boldu 

hotar Boldu 

D.E.15 Nicolești - DC 4 Vîlcelele Vîlcelele 

D.E.16 Secția AGROMEC - DC 4 Vîlcelele Vîlcelele 

D.E.17 DC 4 Vîlcelele - hotar Boldu Boldu 

D.E.18 Secția AGROMEC  Dăscălești -  DC 4 

Vîlcelele  

Vîlcelele 

D.E.19 Secția AGROMEC  Dăscălești -  DC 4 

Vîlcelele  

Vîlcelele 

D.S.1 - D.S.111 Puieștii de Jos, Puieștii de Sus, Nicolești, Dăscălești, Măcrina, 

Lunca, Plopi 

Punte Peste Râul Râmnicu Sărat 

Lungime = 165 m; Lățime = 

130 m 

Măcrina 

Podețe Podețe din beton, 

Lungime = 5 m, Lățime = 0,80 m  

 

3.2.2. Infrastructură de utilităţi 

 

3.2.2.1. Alimentarea cu energie electrică 

 

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

electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton. Existenţa celor 9 

posturi de transformare pe raza comunei (1 în Puieṣtii de Sus, 4 în Puieṣtii de Jos, 2 în satul 

Ncoleṣti, 1 în satul Dăscăleṣti ṣi unul în satele Măcrina-Lunca-Plopi) asigură alimentarea reţelelor 

electrice de joasă tensiune care deservesc toţi consumatorii din localitate, atât pe cei casnici cât şi 

societăţile comerciale.  
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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. Branşamentele sunt în cablu subteran pentru cele care deservesc dotările şi aeriene 

pentru alimentarea generală a comunei. 

Se doreşte modernizarea sistemului de iluminat public și extinderea reţelei actuale de 

iluminat public pe toate străzile marginale ale satelor. 

 

3.2.2.2. Alimentarea cu apă 

  

Comuna Puiești deţine un sistem de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 42,360 km 

și un număr de gospodării racordate de 1320. 

 Proiectele care se doresc să se implementeze în perioada 2014-2020 sunt extinderea reţelei 

de alimentare cu apă în sistem centralizat pe distanța de 1 km în zona Măcrina-Dăscăleṣti-Puieṣtii 

de Jos și elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime. 

 

3.2.2.3. Canalizare 

  

Pe raza comunei nu există un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere. 

Apele uzate de la locuinţe şi obiectivele social culturale se face în bazine vitanjabile sau latrine 

uscate. Amenajarea sistemului de colectare a apei și scurgere către centrele de  colectare va face 

parte dintre proiectele prioritare perioadei 2014-2020. Se mai dorește și introducerea sistemului de 

canalizare, epurare ṣi tratare a apelor reziduale în toate satele componente ale comunei Puieṣti. 

 

3.2.2.4. Alimentarea cu gaze 

  

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat 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 în toate satele componente va fi un proiect asteptat 

de către locuitorii zonei. 
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3.2.2.5. Alimentarea cu caldură 

  

Tinând cont că localitatea Puiești nu deţine o 

reţea de distribuţie gaz metan, căldura din 

gospodării se obţine cu ajutorul 

combustibilului solid, respectiv lemne şi 

cărbuni. Singurele surse de încălzire sunt 

sobele de încălzire, sau centralele termice care 

utilizează combustibil lichid uşor sau lemn. 

 

3.2.2.6. Telefonie mobilă şi fixă 

  

Telefonia mobilă şi fixă se realizează într-un procent destul de mare de abonaţi prin 

Romtelecom ca telefonie fixă şi reţele de telefonie mobilă precum: Orange, Vodafone, Cosmote. 

Rețeaua telefonică este de tip aerian și este montată pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune 

  

3.2.2.7. Internet şi televiziune 

  

Recepţionarea programelor TV se face prin cablu şi antene satelit iar locuitorii comunei 

beneficiază de internet atât prin cablu (Romtelecom) cât şi prin abonamente de date la diferiţi 

furnizori de telefonie mobilă.  

În prezent pe raza comunei Puieṣti există Internet Wireless, la care locuitorii au acces 

gratuit. Implementarea acestui proiect a fost realizată în perioada 2008-2013. Pentru perioada de 

programare 2014-2020 se doreşte extinderea reţelei de internet astfel încât să aibe acoperire pe 

întreaga suprafață. 

 

 

 

 

 

3.2.2.8. Drum asfaltat 
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Tinând cont că drumurile comunale sunt parţial modernizate iar multe din străzile locale ce 

dau în drumul principal sunt cu îmbrăcăminţi provizorii din pământ sau pietriş, se doreşte atât 

modernizarea acestora cât şi realizarea de alei pietonale. 

 

 3.2.3. Mediu   

  

În perioada 2008-2012 au fost închise toate cele 7 platforme existente, care apar în 

inventarul public al comunei Puieṣti la nivelul anilor ’90. Acestea au fost închise pentru a respecta 

normele europene în vigoare, pentru protejarea mediului înconjurător ṣi pentru păstrarea calităţii 

solului ṣi a apelor subterane.  

 Cu sprijinul asociaţiilor agricole au fost înfiinţate însă platform de gunoi de grajd pentru 

transformarea resturilor vegetale, prin fermentare, în îngrăṣământ natural. Cu toate acestea se mai 

observă încă fenomenul de indisciplină manifestat de populaţie prin depozitarea gunoaielor în 

locuri neamenajate, fapt ce dă un aspect dezolant al peisajului, adăugandu-se toxicitatea unora 

dintre materialele aruncate.  

Gunoiul de grajd mai este depozitat ṣi in fiecare gospodărie pe platforma proprie, neizolată 

pentru a preveni scurgerile. Dejecţiile lichide şi 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.   

 În perioada 2004-2006 a fost înfiinţat serviciul public de salubrizare al comunei Puieṣti, 

serviciu concesionat pe o perioadă de 8 ani societăţii comerciale RER Ecologic.  

 Intervenţia omului asupra mediului are efecte negative prin faptul că se accelerează 

procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţie subarboricole şi erbacee cît şi 

prin săpăturile facute pentru a folosi material în construcţii. 

Un alt aspect negativ pentru mediu, îl reprezintă absenţa unui sistem de canalizare şi a unei 

staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale.  

Calitatea aerului în comuna Puiești este foarte bună, calitatea apelor de suprafaţă 

deasemenea este bună iar nivelul de poluare al apelor subterane nu există. Calitatea solului este 

bună şi deasemenea calitatea habitatelor şi a ariilor protejate. 
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  Toate propunerile de proiecte pe mediu 

pentru perioada 2014-2020 vin atât în sprijinul 

conservării şi protejării mediului cât şi pentru 

consilierea şi informarea populaţiei pentru 

protejarea mediului, acestea sunt: 

 Îmbunătățirea funcționării serviciului public 

de salubrizare locală; 

 Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă 

ecologică; 

 Promovarea colectării selective și a 

procesului de reciclare; 

 Tehnologii nepoluante, conform 

standardelor europene; 

 Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol; 

 Salubrizarea zonelor adiacente comunei; 

 Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate 

 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi și a unei vidanje. 

 

3.2.4. ANALIZA SWOT  
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Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ220, care la Puieștii de Jos, se 

ramifică din acest drum DJ202C și la Nicolești se ramifică DJ216; 

Rețea de electricitatea de 100%; 

Rețea alimentare cu apă în întreaga comună  pe o lungime de 42,360 km și la un 

număr de 1320 de gospodarii racordate; 

Existența rețelei de telefonie și cablu în comună; 

Existența rețelei de internet în comună; 

Calitatea aerului în comuna Puiești este foarte bună și calitatea apelor de suprafaţă 

deasemenea este bună; 

Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia 
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mediului; 
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Inexistenta rețelei de gaz; absenţa unui sistem de canalizare şi a unei staţii de 

epurare şi tratare a apelor reziduale; 

Intervenţia omului asupra mediului a accelerat procesul de eroziune, surpări, 

prăbuşiri; 

Gestionarea deşeurilor necorespunzătoare; 

Dotarea necorespunzătoare cu echipamente; 

Necolectarea selecţionată a deşeurilor în vederea reciclării, refolosirii, recuperării 

sau valorificării lor; 

Interesul scazut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător; 

Dotarea necorespunzătoare pentru intervenţii în caz de situaţii urgenţă; 

Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de 

teren. 
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Asfaltare drumuri comunale în toate satele; 

Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale  în toate satele; 

Amenajare sisteme colectare apă și scurgere către centrele de  colectare ; 

Construcţie Pod Măcrina-Puieṣtii de Sus pentru masă restricţionată  la 3,5 t; 

Pietruire drumuri exploatare agricolă; 

Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime; 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat pe distanța de 1km în 

zona Măcrina-Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos; 

Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor 

 reziduale în toate satele componente comunei Puieṣti ; 

Introducerea sistemului de alimentare cu gaze în toate satele componente; 

Modernizarea sistemului de iluminat public ; 

Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate străzile marginale ale  

satelor; 
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Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei; 

Îmbunătățirea funcționării serviciului public de salubrizare locală; 

Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică; 

Promovarea colectării selective și a procesului de reciclare; 

Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene; 

Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol; 

Salubrizarea zonelor adiacente comunei; 

Achiziţionarea unei maṣini de gunoi și a unei vidanje; 

Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate; 

Dezvoltarea activităţii de conştientizare a populaţiei asupra necesităţii conservării 

mediului înconjurător şi de implicare a acesteia în activităţi de protejare a 

sistemului. 
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Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse; 

Lipsa culturii antreprenoriale; 

Cunoştiinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate 

din Fondurile Europene pentru proiecte de infrastructură şi mediu; 

Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători; 

Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului; 

Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană. 
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3.3. ECONOMIC 

 

3.3.1. Activități specifice zonei 

 

 Principalele activități ale locuitorilor din Puiești sunt agricultura și creșterea economică. 

Proximitatea de municipiul Râmnicu Sărat și nivelul ridicat de educație al locuitorilor, comparativ 

cu alte comune din mediul rural, face ca mulți dintre cei apți de muncă să fie activi în câmpul 

muncii în Râmnic și să profeseze acolo.  

  

3.3.2. Comerţ şi servicii 

 

 Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile 

comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie 

şi servicii. 

 

În prezent, în localitatea Puiești există o serie de obiective de interes public şi economic: 

Primăria, sediul Biroului de Poliţie, cămine culturale, şcoli, grădiniţe, biblioteci, farmacie, 

cabinete medicale, biserici, cimitire, magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele. 

 

 

Din cauza condiţiilor geografice și climaterice au determinat locuitorii zonei să 

practice o serie de activităţi  predominant agricole.  

Activităţile specifice zonei sunt agricultura şi zootehnia, pe teritoriul comunei 

Puiești desfăşurându-şi activitatea 13 societăţi cu specific agricol și 23 de agenţi 

economici în diferite domenii de activitate. 
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Foto: Hale pentru utilaje 

 

Foto: Magazin mixt 

 

Foto: Moara din Puieștii de Sus 

 

Foto: Utilaj achiziționat prin fonduri UE 
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Agenti economici prezenți în comuna Puiești sunt: 

1. SC MARIUS 94 SRL 

2. SC CRISTIAN COM  

3. SC COSMICHI SRL 

4. SC LIME ESANAT SRL 

5. SC GEOALEX SRL 

6. SC BARHALA SNC 

7. SC YDN SRL 

8. SC MIXT MARIN SRL 

9. PF VALCULESCU DRAGUTA 

10. SC COM ANDREEA 96 SRL 

11. SC EMIREL SRL 

12. PFA PANAIT LINA 

13. SC ROXIMAR SRL 

14. SC RAIDUM SRL 

15. SC METROPOL CO SRL  

16. SC MOBENZ COM SRL 

17. SC MIOAGRIROX INTERNATIONAL SRL 

18. SC GEOSIM SRL 

19. SC GAVRILA GG SNC 

20. SC RAINED SRL 

21. SC AUTOROSSI SRL 

22. SC MARCOS PROVIT SRL 

23. SC BIOMED FARM SRL 

 

Societăți agricole prezente în comuna Puiești sunt:  

 

1. SA MIRACOL PUIESTI 

2. SA 1 OCTOMBRIE NICOLESTI 

3. SA AGRO DASCALESTI 

4. SC AGRORAL DASCALESTI 

5. SC ILIAGRO 04 SRL 

6. SC AGRO NARCIS SRL 

7. SC AGRO M&N SRL 

8. C&C AGRIDAN STEF SRL 

9. SC UNIVERSAL LA FULL SRL 

10. SC AGRO PLANT COSLUC SRL 

11. SC AGRO PEST 2007 SRL 

12. SC AMIRA AGRO OTET SRL 

13. SC AGROBOG STAR SRL 
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3.3.3. Întreprinderi mici şi mijlocii:  

  

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 servicii indică faptul că numărul 

de locuitori din zona rurală, ocupaţi în toate 

activităţile de acest tip analizate, e 

nesemnificativ. Comunităţile suferă atât din 

lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste 

sectoare, care pot ajuta la ameliorarea 

condiţiilor de trai.  

Foto: Teren propus pentru amenajarea unei Piețe Dascălești 

 

 Din cele 23 de societăți comerciale existente în comuna Puiești, prezentăm repartizarea 

principalelor firme pe sate în graficul de mai jos: 

 

 

 

 Informaţiile disponibile privind aceste activităţi reprezintă doar parţial situaţia reală, 

deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. Totuşi, 

1 

7 

4 
3 

2 
1 1 

Puieștii de 
Sus 

Puieștii de 
Jos 

Nicolești Dăscălești Măcrina 

Situația  principalilor agenți economici pe sate 

Comert Peco 
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venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând 

nevoia de dezvoltare aceste activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general. 

Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor activităţi 

rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. Sprijinirea furnizării serviciilor în 

comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a 

atractivităţii zonelor rurale. 

 

3.3.4. ANALIZA SWOT 
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Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice; 

Suportul administraţiei locale oferit noilor investitori; 

Comerţ cu amănuntul de mărfuri alimentare şi nealimentare, cât şi cu diverse 

produse agricole (cereale, legume, fructe etc.), animale, articole de uz casnic şi 

gospodăresc etc; 

Existenţa în localitate a agenţilor economici care ajută la dezvoltarea localităţii şi 

crearea unor noi locuri de muncă; 

Existenţa a 23 agenţi economici în diferite domenii de activitate; 

Existenţa a 13 societăți agricole; 

Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare 

– dezvoltare. 

Putere financiară redusă a agenţilor economici locali 

Suprafaţă agricolă mare utilizabilă pentru activităţi economice/agricole 

Condiţii climatic favorabile 

Costuri relative reduse cu forţa de muncă 

Tradiţia în creṣterea animalelor ṣi cultivarea pământului 

Existenţa patrimoniului fizic (terenuri, dotări minime pentru crearea unor unităţi de 

prelucrare a produselor agricole ṣi zootehnice) 
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Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor; 

Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing; 

Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare; 

Informarea succintă cu privire la normele europene; 

Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 

Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor 

investiţii; 

Absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producţie şi a 

produselor; 

Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută. 

Lipsa sistemelor de irigaţii 

Lipsa resurselor financiare necesare pentru atragerea unor specialiṣti în domeniul 

zootehnic ṣi agrotehnic 

Forţă de muncă îmbătrânită 

Exodul populaţiei tinere către zone mai dezvoltate din punct de vedere economic 
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Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii; 

Amenajarea unei pieţe en-gross, en-detail și a târgurilor săptămânale în satele 

Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, Măcrina; 

Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole; 

Sprijinirea micilor ateliere meṣteṣugăreṣti, mecanice, de tâmplărie; 

Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetică) ; 

Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice; 

Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor alternative de 

energie verde; 

Achiziţionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereal) cu scopul de a 

sprijini micii producători din comună; 

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru  

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor; 

Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de 
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activităţi în domeniul industrial; 

Sprijinirea investitorilor în energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice) și 

promovarea energiilor verzi și a importanţei acestora în rândul cetățenilor; 

Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru procesarea ṣi 

conservarea produselor din carne ṣi a celor lactate; 

Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile; 

Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversie 

profesională; 

Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale; 

Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe și legume; 

Sprijinirea asociaţiilor agricole; 

Centrul  de informare ṣi consultanţă agricolă; 

Utilizarea de soiuri adecvate climatic; 

Sprijinirea agriculturii conservative. 
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Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comuna Puiești, 

datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportat la potenţialul zonei; 

Rata ridicată a dobânzii la credite; 

Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

Instabilitatea legislativă în continuă schimbare; 

Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care 

determină decalaje economice mari, greu de recuperat; 

Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari); 

Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 

Scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii. 
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3.4. TURISM 

 

3.4.1. Prezentarea turismului în comună 

  

 Pe raza comunei Puiești găsim ca atracții turistice specifice zonei rurale, cum ar fi tradiţiile 

și obiceiurile din Puiești. Deşi diferă ca formă, mărime sau construcţii, satele de pe întreg 

cuprinsul ţării păstrează elemente comune, dar specific totodată, exprimate prin modul de 

organizare al gospodăriilor, al activităţilor rurale etc. precum şi viaţa spirituală.  

Turismul se poate dezvolta prin construirea de alte moteluri, pensiuni, case de vacanţă sau 

amenajarea de locuri de agrement dat fiind şi faptul că localitatea este situată în vecinătatea 

oraşului şi că deţine zone împădurite unde umbra şi răcoarea arborilor pot constitui locuri de 

relaxare şi refacere pentru turismul de weekend. 

Datorită facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități 

multiple de a se investi in turism. Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea 

turismului de agrement. De asemenea se poate dezvolta și agroturismul. 

Cererea pentru turismul rural ar putea fi structurată pe mai multe segmente:  

 - un prim segment ar putea fi reprezentat de cei care și-au părăsit satele în care s-au 

născut și care se întorc la țară pentru a arata propriilor copii locurile natale, obiceiurile 

tradiționale și îndeletnicirile străinilor; 

 -  al doilea segment este reprezentat de tinerii dornici să cunoască activități legate de 

creșterea și îngrijirea animalelor; 

 - un al treilea segment este reprezentat de orășeanul care dorește să scape de stresul 

cotidian și să-și petreacă vacanța într-un mediu curat. Altă categorie de potențiali clienți este 

reprezentată de persoanele cu venituri mari care doresc să încerce ceva nou, să practice activități 

sportive într-un cadru natural, să învețe tainele meșteșugurilor (olărit, țesutul covoarelor din lână, 

cojocărit). 

Turismul rural atrage îndeosebi familiile cu copii care caută relaxarea într-un mediu liniștit 

și sănătos. Pe lângă turiștii din România, de această formă de turism sunt atrași și turiștii străini 

interesați de cultura românească, aceasta fiind un mijloc direct de cunoaștere a civilizației 

tradiționale autentice. Din acest motiv prezenta strategie de Dezvoltare Locală propune soluţii 
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pentru dezvoltarea turismului rural, mai ales datorită faptului că localitatea Puieṣti se află în 

proximitatea municipiului Buzău. 

 Potenţialul turistic al comunei Puieṣti poate fi exploatat ṣi prin amenajarea bălţilor din 

Puieṣti ca zonă de agrement ṣi pentru pescuit sportiv. A fost deja realizat un dig de protecţie a 

uneia dintre bălţi, investiţiile sunt însă necesare în perioada următoare. Dotarea bălţilor cu 

pontoane, amenajarea unor facilităţi pentru înnoptare, alimentarea zonei cu utilităţile necesare 

unor servicii de calitate ar putea spori în scurt timp gradul de atractivitate al comunei pentru 

turiṣtii din judeţul Buzău sau din zonele învecinate. 

 Construirea unei baze sportive, amenajarea unui teren multifuncţional sau crearea unui 

parteneriat public-privat pentru atragerea de investitori în turism de afaceri (cu scopul de a 

construi o clădire dotată modern care să permit organizarea de conferinţe tematice, de întâlniri de 

afaceri, de seminarii, workshopuri sau traininguri) ar putea fi de asemenea o opţiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În prezent, turismul rural românesc se confruntă cu o criză puternică privind 

aspectele tehnice, financiare şi educaţionale, care invocă măsuri de susţinere şi 

impulsionare a dezvoltării sectorului, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.  

 

 Este necesară concentrarea atenţiei publice asupra sprijinirii turismului rural, cu 

atât mai mult cu cât infrastructura de acces deficitară din zona rurală reprezintă o 

constrângere majoră pentru dezvoltarea activităţilor de turism în zonele rurale.  
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3.4.2. ANALIZA SWOT 

 

P
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C
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Potenţial turistic 

Conservarea tradiţilor şi ospitalitatea locuitorilor din mediul rural 

 Există suprafeţe întinse cu peisaje frumoase semi-naturale 

Diversitatea resurselor turistice rurale 

Existenţa unei bălţi natural 

Proximitatea de municipiul Râmnicu Sărat ṣi de Buzău 

Comună uṣor accesibilă, fiind conectată la drumuri judeţene ṣi naţionale 

Potenţial de dezvoltare al turismului ecologic ṣi de agrement 

Existenţa forţei de muncă capabilă de reconversie profesională 

Ospitalitatea locuitorilor comunei 

Puternic patriotism local 

Autorităţi locale deschise 

Existenţa fondurilor nerambursabile pentru promovarea turismului  
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Investiţii autohtone şi străine  insuficiente; 

Resurse financiare insuficiente; 

Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de 

turişti pe teritoriul acesteia; 

Criză puternică privind aspectele tehnice, financiare şi educaţionale cu care se 

confruntă în present turismul; 

Lipsa dotărilor pentru agreement; 

Lipsa unui program coherent, stabil la nivel judeţean ṣi local pentru dezvoltarea 

turismului; 
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Promovarea la nivel județean a sărbătorii locale "Hora Satului" care se serbează de 

Rusalii; 

Amenajarea bălţii din Puieṣti pentru pescuit sportiv și agrement: dotarea acesteia cu 

pontoane, locuri de campare și de picnic; 

Înfiinţarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei pentru promovarea dansurilor 

ṣi a cântecelor populare; 

Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (sală de conferinţă, sală de ṣedinţe, 

restaurant etc); 

Dezvoltarea sectorului turistic generator de noi locuri de muncă 
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Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor; 

Migrarea turistică către alte regiuni; 

Sprijin redus din partea altor autorităţi publice; 

Resurse bugetare reduse faţă de nevoile actuale ale comunităţii;  

Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, 

conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor 

teritorii, considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism; 

Personal nepregătit în oferirea serviciilor de turism de calitate; 

Promovarea redusă a localităţii în mediul online; 

Grad redus de informare a cetăţenilor asupra posibilităţilor de dezvoltare prin 

accesarea fondurilor nerambursabile; 

Birocraţia. 
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3.5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 

 

3.5.1. Învățământ 

  

În comuna Puiești funcţionează 4 unităţi de învăţământ preşcolar şi 3 unităţi de învăţământ 

şcolar primar/gimnazial. 

 

         Foto: Grădinița din satul Dăscălești 

 

          Foto: Școala din satul Nicolești 

 

 Numărul cadrelor didactice în prezent care activează în aceste unităţi de învăţământ este de 

5 persoane în învăţământ preșcolar, 11 persoane învăţământ primar şi 17 învăţământ gimnazial. La 

nivel de comună se înregistrează un număr de 94 de preşcolari, 176 elevi înscriși în învațământul 

primar și 133 elevi înscriși în învațământul gimnazial. 

Mai jos este prezenată situația învătământului pe o perioadă de 5 ani, din anul 2007-annul 

2011: 

 

 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

65 

 

 

 

Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 

Copii înscriși în grădinițe 145 135 137 126 128 

Elevi înscriși în învăţământul 

gimnazial şi primar 

335 320 314 308 299 

Elevi înscriși în învăţământul 

primar 

176 172 162 160 164 

Elevi înscriși în învăţământul 

gimnazial  

159 148 152 148 165 

Absolvenți învătământul gimnazial - - - 44 28 

Personal didactic grădiniţe 

 

9 9 9 6 6 

Personal didactic învățământul 

primar 

11 11 10 9 9 

Personal didactic învățământul 

gimnazial 

15 15 16 15 13 

Săli de clase şi cabinete 18 19 18 15 15 

Laboratoare 2 2 3 3 3 

Ateliere 1 1 1 - - 

Sali de gimnastică 2 2 2 2 2 

PC 14 13 28 26 31 
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Foto: Școala din satul Puieștii de Jos 
 

                      Foto: Microbuzul școlar 

 

 

 

 Din graficul de mai sus reiese că numărul preșcolarii și elevilor din ciclul primar înscriși 

este în scădere cu 12% , respectiv 7% față de  anul 2007, pe când numărul elevilor înscriși în 

învățământul gimnazial este în creștere cu aproape 4%. 
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 Având un număr mai mic de copiii înscriși la grădiniță și în învățământul primar, a scăzut 

și numărul cadrelor didactice, dar situația în cazul învățămăntului gimnazial nu se prezintă la fel, 

deoarece numărul elevilor a crescut cu 4% iar numărul cadrelor didactice a scăzut cu 14%. 

Trebuiesc luate măsuri privind angajarea de noi cadre didactice pentru învățământul gimnazial. 

 

3.5.2. Cultură 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2007 2008 2009 2010 2011 

Situația personalului didactic 

Personal didactic 
grădiniţe 

Personal didactic 
înv.primar 

Personal didactic 
înv.gimnazial 

 Se doreşte să se implementeze în perioada 2014-2020 următoare proiecte: 

 

 Reabilitarea ṣcolii din satul Măcrina și din satul Nicoleṣti; 

 Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale; 

 Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de învăţământ; 

 Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei Puieṣti;  

 Construcţie grădiniţă în satul Puieṣtii de Jos; 

 Modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ; 

 Amenajarea curților interioare a școlilor și grădinițelor din toate satele 

componente; 

 Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar. 
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 La nivel local se găsesc 3 biblioteci, din care 1 

publică, care este deservită de un angajat.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Biblioteca și căminul cultural în Puieștii de Jos 

 

 

 

 

 

 Volumele existente sunt de 19.722 de cărti, 

iar cititori activi sunt în număr de 412.  

 

 

 

 

Foto: Sala de lectură 

 

Pe teritoriul comunei există 2 cămine 

culturale, 1 în satul Puieștii de Jos și 1 în 

satul Nicolești. În cadrul căminelor 

culturale se organizează ansambluluri 

folclorice, evenimente culturale, etc. 

 

Foto: Căminul cultural din Nicolești 
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3.5.3. Biserici 

 

 Spiritualitatea creştină este reprezentată prin biserici şi cimitire. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși, existând 5 biserici, repartizate astfel pe sate: 

 

  

Puieștii de Sus Constantin și Elena 

Puieștii de Jos Sfântul Gheorghe 

Nicolești Adormirea Maicii Domnului 

Dăscălești Sfântul Ion 

Măcrina Sfântul Nicolae 

 

               Foto: Biserica Puieștii de Jos 

 

 

             Foto: Biserica Puieștii de Sus 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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      Foto: Casa praznicală Puieștii de Sus 

 

     Foto: Clopotnița bisericii din Puieștii de Jos 

 

3.5.4.Locuinţa ţărănească din Puieṣti  

 

Casele din întreaga zonă a Râmnicu Săratlui de azi, erau lucrate din lemn (bârne si căpriori 

tăiaţi în timpul iernii, curăţaţi de crengi si coajă), transportat din pădure, cioplit si îmbinat la 

încheieturile pereţilor, în “coadă de rândunică” ṣi cuie de lemn. Acoperiṣul in 4 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. 

 

3.5.5.Portul popular 

 

Dintre elementele etnografice care se întrepătrund în zona din care face parte Puieṣti, 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 femeiesc
1
 se încadrează în tipologia costumului cu fotă. Se compune din 

maramă, cămaṣă (ie), ilic, fotă, poale, brâu, bête, încălţaminte. 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, 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 zona Râmnicului este unică 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 în zona Râmnicului (Valea Râmnicului în special) cu cosţiṣori croṣetaţi. 

Betele care erau ţesute în patru iţe, se leagă 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 

încălţaminte. “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. Brâul 

costumului bărbătesc din zona Buda-Dumitreṣti este deosebit de fastuos (brâu în boboci). În zona 

Râmnicului brâiele roṣii sau albastre sunt purtate cu o curea ornamentată cu ţinte de cositor. 

 

3.5.6. Datini ṣi obiceiuri în Puieṣti 

 

Datinile 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. Depresiunea “între râmnicene” este zona 

                                                 
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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în care a existat cândva judeţul Râmnicu Sărat. Nu putem vorbi de datini doar în comuna Puieṣti, 

ci trebuie analizată întreaga regiune. 

Obiceiurile şi tadiţiile din această zonă sunt prilejuite de sărbătorile de peste an: Crăciunul 

(colindul), Anul Nou (pluguṣorul, sorcova), Boboteaza, Paştele ,Rusaliile. Acestea oferă un 

spectacol impresionant, la realizarea căruia îşi dau concursul muzica, dansul, poezia, 

reprezentările plastice, gestica şi voia bună. 

De Bobotează 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 

De Paṣte, pe lângă tradiţionalul încondeiat de ouă, în dimineaţa primei zile de Paşte, toţi 

membrii familiei se spală pe faţă cu apă (neânceputa) dintr-un vas în care au fost puse un ou roşu, 

un ban de argint si 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 mandru/ă şi 

curat(ă) ca argintul şi vazut(ă) ca busuiocul. Fiecare gest ritualic al sărbatorii reprezintă o 

dimensiune simbolică aparte. În acest sens, un exemplu îl constituie şi îmbracatul, 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 urmand a purta noile cămăşi atât la biserică, cât 

şi la horă.Este obiceiul ca în zilele de Paşte, finii să meargă cu ouă pască la naşi. În trecut, după ce 

se ospătau, mergeau împreună la hora satului, unde se afla şi dulapul (scrânciobul cel mare). În 

zilele noastre, doar la Vintileasca (comună aflată în prezent în judeţul Vrancea) se mai păstrează 

acest obicei, care este impulsionat de implicarea autorităţilor locale şi a unor persoane iubitoare a 

tradiţiilor strămoşeşti. 

Hora satului se ţinea în trecut adoua 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 poarta 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 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

73 

 

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 Jitia sau din alte sate. 

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. 

O manifestare specific râmniceană este ”Plugul mare-Mascaţii”
2
, obiceiul la care participă 

tinerii trecuţi de vârsta de 14 ani, dar şi bărbaţi însuraţi, care se organizează în cete de mascaţi. În 

trecut aceste cete mergeau cu plugul noaptea. Rolul mascaţilor este de a îndpărta de la casa 

respectivă spiritele malefice şi de a intra curaţi în noul an. Totodată, prin jocul cel face fiecare 

personaj din spatele măştii, are loc o refulare a tensiunilor sufleteşti acumulate în timpul anului. 

Acest obicei are sensul unui ritual de purificare, pregătindu-i pe cei care participă să intre mai 

liberi în perioada nouă care începe. În prezent, plugarii  pornesc în dimineaţa de Ajun a Anului 

Nou, colindând o parte din gospodării. “Vin Mascaţii” e strigătul de bucurie, care străbate dintr-un 

capăt în altul satele de la izvoarele Râmnicului Sărat. Aproape de miezul nopţii, mascaţii “sparg 

ceata” pentru a petrece în familie trecerea dintre ani, urmând ca în prima zi a anului să colinde 

restul de gospodării  rămase. Plugul este rostit în faţa gazdelor de către un tânar fără mască şi 

îmbrăcat de obicei în costum “naţional”. El ţine în mână două clopete mari pe care le sună la 

terminarea unei strofe, după ce rosteşte fraza: “Roata Flăcăi!”.  

Textul plugului are ca temă, referiri ironice la principalele evenimente care s-au petrecut în 

viaţa satului, în anul care tocmai s-a încheiat, iar către final se fac urările de sănătate, fericire şi 

belşug pentru noul an. În partea a doua are loc un adevărat spectacol cu măşti, pe fondul muzicii şi 

al tobei. Personajele ce se regăsesc de obicei în ceata mascaţilor sunt: moşi, babe, domnişoare, 

ţigănci, urşi, ursari, generali, diavolul, moartea, Moş Crăciun. De la an la an apar şi alte personaje 

inspirate din viaţa cotidiană, ca de exemplu: pădurari, medici, poliţişti, personaje politice, vedete 

de televiziune ş.a. Este obiceiul ca în prima zi din noul an, toate cetele care au colindat prin sate şi 

cătune, să se străngă în centrul de comună într-o veritabilă paradă a măştilor. Aici se vede care 

                                                 
2
 Sursa: http://sorinprof.blogspot.ro/2011/12/datini-si-obiceiuri-in-depresiunea.html 

http://sorinprof.blogspot.ro/2011/12/datini-si-obiceiuri-in-depresiunea.html
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sunt cele mai reuşite măşti, care a fost ceata cea mai bine organizată, cel mai frumos plug, cel mai 

bun urs sau cel mai bun ursar, etc. 

 

3.5.7. ANALIZA SWOT 
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Existenţa în comună 3 şcoli şi 4 grădiniţe; 

Comuna deţine 5 biserici; 

Existenţa a 3 biblioteci, 1 bibliotecă publică cu volum de carte de 19.722 de cărti; 

Existenţa a 2 cămine culturale; 

Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public;  

Implementarea programelor de integrare a copiilor de alte etnii în unităţile 

învăţămantului obligatoriu; 

Existenţa unui port popular; 

Potenţial de dezvoltare a turismului cultural pe baza valorilor culturale ṣi a 

tradiţiilor din Puieṣti ṣi din comunele învecinate cu acesta; 

Existenţa reţelelor de comunicaţie; 

Existenţa spaţiilor de joacă pentru copii; 

Proximitatea de centre universitare mari, unde elevii îṣi pot continua studiile; 

Interes pentru activităţile de cercetare-dezvoltare demonstrate de către autorităţile 

publice locale. 
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Populaţia şcolarizată în învăţământul preșcolar și primar în scădere datorită scăderii 

demografice a populaţiei; 

Existenţa în comună a unor clădiri şcolare şi cămine culturale  afectate de uzură 

fizică; 

Gradul de acoperire relativ ridicat al posturilor didactice ocupate de suplinitori; 

Managementul resurselor umane este încă deficitar în asigurarea unor structuri 

eficiente pentru formarea continuă a cadrelor didactice în ṣcoală, care să sprijinie ṣi 

să motiveze performanţa profesională; 

Nivel al salarizării foarte redus; 

Activitatea managerial din unităţile de învăţământ este axată mai mult pe domeniul 
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administrativ decât pe îmbunătăţirea actului didactic; 

Evenimente cultural (teatru, cinematograf) inexistente pe raza comunei. 

O
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I 

Reabilitarea ṣcolii din satul Măcrina și din satul Nicoleṣti; 

Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale; 

Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de învăţământ; 

Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei Puieṣti; 

Construcţie grădiniţă în satul Puieṣtii de Jos; 

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ; 

Amenajarea curtilor interioare a școlilor și grădinițelor din toate satele componente; 

Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar; 

Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în satele Nicoleṣti, Măcrina, Puieṣtii de 

Jos, Puieștii de Sus, Dăscăleṣti; 

Amenajarea curţilor interioare ale bisericilor din satele Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, 

Măcrina, Nicolești; 

Refacerea acoperiṣurilor bisericilor din Puieṣtii de Sus, Dăscăleṣti; 

Refacerea picturii bisericii din satul Puieṣtii de Jos; 

Construirea a două case praznicale în satele Puieṣtii de Jos și Dăscăleṣti; 

Amenajarea unui teren multifuncţional prevăzut cu vestiare,  bănci de rezervă, 

bănci pentru public în cadrul comunei; 

Construirea unei baze sportive dotate corespunzător, refacerea covorului 

vegetal/covor sintetic; 

Reabilitarea caminelor culturale din satele Puieṣtii de Jos, Nicolești; 

Consolidarea Bibliotecii Comunale; 

Sprijinirea echipei locale de fotbal "FC Puieṣti"; 

Înfiinţarea unei echipe de handbal, volei, tenis de masă, baschet; 

Introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi acces nelimitat în mediul 

online la volumul de carte din biblioteca comunală ṣi judeţeană tuturor celor 

interesaţi de lectură; 

Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din biblioteca 

comunală. 
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Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 

Îmbătrânirea populaţiei din comună; 

Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică; 

Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare 

materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin 

aportul familiilor; 

Riscul de abandon ṣcolar; 

Răspândirea unor valori nedorite în rândul tinerilor (gusturi musicale, limbaj, stil de 

îmbrăcăminte, preferinţa pentru produse de consum ieftine, de unică folosinţă); 

Grad redus de implicare a părinţilor în procesul educativ; 

Scăderea importanţei instituţiei familial în societatea de astăzi; 

Accesul la tehnologie ṣi la internet poate avea efecte nedorite asupra educaţiei 

copiilor. 
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3.6. RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII 

 

3.6.1. Structura socio–demografică a populaţiei 

  

În prezent populația totală a comunei Puiești este de 4068 de locuitori și trăiește în 1836 de 

gospodării repartizați pe sate astfel: 

Structura populației pe sate Nr. gospodării Populație Sex 

F M 

1 Puieștii de Sus 179 418 218 200 

2 Puieștii de Jos 529 1438 738 700 

3 Nicolești 378 807 439 368 

4 Dăscălești 398 796 386 410 

5 Măcrina 246 437 227 210 

6 Lunca 67 108 58 50 

7 Plopi 39 64 34 30 
 

TOTAL 1836 4068 2100 1968 
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Situația populației în perioada anilor 2007-2011: 

Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 

Populația stabilă - total la 1 iulie 4390 4342 4288 4247 4174 

Populația stabilă - femei la 1 iulie 2308 2275 2260 2250 2205 

Populația legală - total la 1 iulie 4407 4367 4322 4275 4204 

Populația stabilă - total la 1 ian. 4382 4374 4309 4265 4208 

Populația stabilă - femei la 1 ian. 2300 2299 2265 2255 2228 

Decedați 79 92 104 95 91 

Căsătoriță 25 13 7 6 8 

Stabiliri cu domiciliu (inclusiv a 

migrația externa) 

78 77 70 72 - 

Plecări cu domiciliu (inclusiv a 

migrația externa) 

61 69 49 58 - 

Stabiliri de reședință în localitate 

la 1 ianuarie (până în 2000 la 1 

iulie) 

8 10 9 6 8 

Plecări de reședință în localitate la 

1 ianuarie (până în 2000 la 1 iulie) 

39 22 45 37 38 

Emigranți - 1 - - - 

 

 Asa cum arată şi datele din tabelul de mai sus, populația comunei Puiești este în scădere 

datorită plecărilor din reședință și a deceselor, iar natalitatea este în scădere. 

  Putem spune că singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică 

sunt cele legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce depind numai 

de administraţia locală. 

 

3.6.2. Piaţa muncii 

 

 În anul 2011 comuna avea un număr de 102 salariaţi - număr mediu, din diferite sectoare 

de activitate: agricultură, silvicultură și pescuit, industrie, comerț, repararea autovehiculelor și 
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motocicletelor, activități financiare, bancare, asigurări, administrația publică, aparate, asigurări 

sociale, învățământ, sănătate, activități profesionale, ștințifice și tehnice.  

Forța de muncă,  conform datelor obținute de la Institutul național de Statistică, Direcția 

Județeană de statistică Buzău, în perioada 2007-2011 este reprezentată astfel: 

Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 

Salariați, total mediu 108 105 110 112 102 

Nr. mediu salariați în agricultură 14 - - - - 

Nr. mediu salariați în agricultură, 

silvicultură și pescuit 

- 12 12 16 18 

Nr. mediu salariați în industrie  2 2 - - - 

Nr. mediu salariați în industria 

prelucrătoare 

2 2 - - - 

Nr. mediu salariați în comerț, 

repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

18 18 16 14 14 

Nr. mediu salariați în activități 

financiare, bancare, asigurări 

1 1 1 1 2 

Nr. mediu salariați în 

administrația publică, aparate, 

asigurări sociale 

18 18 18 18 17 

Nr. mediu salariați în învățământ 47 47 47 47 40 

Nr. mediu salariați în sănătate 6 6 15 15 10 

Nr. mediu salariați în activități 

profesionale, ștințifice, tehnice 

1 1 1 1 1 

 

  

 Se obserbă că în învățământ sunt cei mai mulți angajați, urmați de cei din agricultură, 

administrație, comert, sănatate, asigurări și activități profesionale: 
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 În anul 2011 exista un număr 127 de șomeri, mai mulți decît angajați, din care 43 de femei 

și 84 de bărbați, ceea ce reprezintă în total 3% din populația stabilă: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Șomeri - femei - - - 42 43 

Șomeri - bărbați - - - 98 84 

 

 

 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. 

 

3.6.3. ANALIZA SWOT 
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Populaţia comunei Puiești în număr de 4.068 de locuitori, din care 2100 de femei și  

1968 de bărbați; 

Populația trăiește în 1.836 de gospodării; 

Populaţie aptă de muncă 1.513 persoane; 

Existenţa resurselor umane într-un volum şi calificare ce pot asigura dezvoltarea 

activităţii economico- sociale; 
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Rata infracţionalităţii extrem de redusă; 

Disponibilitatea de a muncii în condiţii de motivare adecvată. 
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Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre 

urbane); 

Scăderea numărului de locutori din anul 2007 pană în 2011 cu un număr de 322; 

La nivelul anului 2011, existența unui număr de 102 angajați, ceea ce reprezintă un 

procent de aproape 3%; 

Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi 

provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei 

profesionale, în special; 

Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei; 

Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor 

cu pregătire profesională înaltă; 

Existenţa şomajului de lungă durată care conduce la descalificarea şi descurajarea 

foştilor angajaţi. 
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Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri,  

persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

Atragerea de  programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă; 

Sprijin pentru minorităţi şi categorii defavorizate; 

Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri 

de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc; 

Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună; 

Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active 

din comună;  

Burse sociale pentru tinerii din familii sărace; 

Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte 

care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) 

şi industriei agro-alimentare; 

Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de subzistenţă;  

Creşterea nivelului de pregatire profesională a forţei de muncă; 

Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei; 

Calificarea/recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă; 

Implementarea unor proiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi 

aducătoare de venituri. 
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Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă; 

Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu; 

Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor 

aplicative; 

Estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului; 

Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

Migrarea forţei de muncă. 
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3.7 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

3.7.1.  Situația prezentă 

 

  

 

 

În anul 2011 servicile de sănătate în cadrul 

comunei erau asigurate în 2 cabinete 

medicale individuale și devervite de 2 

medici de familie și 3 persoane sanitare cu 

pregătire medie. Pe teritoriul comunei există 

și un punct farmaceutic.  

 

 

 UAT Primăria Puiești consideră ca priorităţi în sistemul de sănătate 

următoarele proiecte: 

 Crearea unui parteneriat public-privat pentru înfiinţarea unui centru de recoltare și 

interpretare a analizelor medicale; 

 Achiziţionarea unei ambulanţe pentru a deservi locuitorii comunei; 

 Creṣterea gradului de conṣtientizare a cetăţenilor cu privire la importanţa 

alimentaţiei, a igienei și a sportului pentru a avea o viață sănătoasă; 

 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarelor medicale din satele 

Puieṣtii de Jos și Măcrina; 

 Parteneriat public privat pentru înfiinţarea unei noi farmacii veterinare în satul 

Puieṣtii de Jos; 

 Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna desfăṣurare a activităţii într-

un cabinet stomatologic. 
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3.7.2. ANALIZA SWOT 
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Existenţa în comuna a 2 cabinete medicale, 2 medici de familie, şi o farmacie; 

Toate aceste instituţii sunt deservite de personal calificat;  

Program de finanţare guvernamental; 

Informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat; 

Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică; 

Adresabilitate mare a serviciilor de sănătate ṣi dezvoltare socială. 
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Personal insuficient pentru asistenţă socială; 

Societatea civilă insuficient implicată; 

Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient; 

Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale; 

Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă; 

Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale; 

Forţă de muncă slab calificată în domeniul sănătăţii ṣi al asistenţei sociale; 

Apariţia problemelor sociale ca urmare a crizei economice mondiale; 

Lipsa unui serviciu local de urgent (cel mai apropiat fiind la Buzău); 

Număr mic de cadre medicale; 

Infrastructură necorespunzătoare pentru anumite tipuri de boli; 

Costuri ridicate pentru tratamente; 

Putere de cumpărare redusă a locuitorilor comunei; 

Lipsa aparaturei modern; 

Cadrul legislative în schimbare; 

Migrarea personalului medical către zone mai dezvoltate; 

Lipsa fondurilor pentru investiţii de la Ministerul Sănătăţii; 

Inexistenţa unui spital pe raza comunei. 
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Crearea unui parteneriat public-privat pentru înfiinţarea unui centru de recoltare și 

interpretare a analizelor medicale; 

Achiziţionarea unei ambulanţe pentru a deservi locuitorii comunei; 

Creṣterea gradului de conṣtientizare a cetăţenilor cu privire la importanţa 

alimentaţiei, a igienei și a sportului pentru a avea o viață sănătoasă; 

Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarelor medicale din satele Puieṣtii 

de Jos și Măcrina; 

Parteneriat public privat pentru înfiinţarea unei noi farmacii veterinare în satul 

Puieṣtii de Jos; 

Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna desfăṣurare a activităţii într-un 

cabinet stomatologic; 

Sprijin pentru minorităţi ṣi categorii defavorizate; 

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; 

Construirea rampelor pentru persoane cu handicap; 

Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar; 

Burse sociale pentru tinerii din familii sărace; 

Programe de consiliere ṣi orientare profesională pentru ṣomeri, persoane inactive 

sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

Bază de date a profesiilor; 

Acte de identitate ṣi de stare civilă; 

Sprijinirea grupurilor etnice minoritare ṣi a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea socială ṣi prin consilierea acestora; 

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice în Puieṣti; 

Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari. 
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Costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotări; 

Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară; 

Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse; 

Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate. 
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3.8. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

3.8.1.  Situația prezentă 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Primăria Puiești 

 

 

Personalul aparatului de specialitate  al consiliului local isi desfăṣoara activitatea intr-un 

sediu care necesită lucrări de reabilitare ṣi modernizare. Structura organizatorică a acestuia este de 

tip piramidal in frunte situându-se consiliul local ca factor decizional al tuturor hotărârilor ṣi 

proiectelor ce se întreprind la nivelul comunei. 

Primăria Puieṣti 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 Puieṣti 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 Puieṣti, ce duce la 

îndeplinire hotărârile luate de membri ai Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, bazându-se 

pe problemele colectrivităţii locale.  
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Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Puieṣti 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. 

Primăria Comunei Puieṣti 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 momentul de față există patru posturi vacante, 

din care două compartimente, Cadastru și  Achiziții publice și investiții nu dețin niciun angajat, 

din cauza faptului că organigrama primăriei Puieṣti deţine multe posturi care în prezent sunt 

blocate de legislaţia în vigoare. Din acest motiv fiṣele de post sunt suprapuse ceea ce duce la o 

scădere a productivitătii la locul de muncă a personalului angajat. 

 

Existența în cadrul Primăriei a 

serviciului info-comunitate, biblioteca 

Puiești 

 

 

Structura Unităţii Administrativ Teritoriale Puiești pe 

compartimente 

 

 

Clădirea în care îṣi desfăṣoară activitatea 

postul local de Poliţie necesită de asemenea lucrări de 

modernizare ṣi reabilitare, aṣa cum se poate vedea în 

imaginea din stânga. 

 

Foto: Postul de  poliție Puiești 

 

BUGET-
CONTABILITATE 

 REGISTRUL 
AGRICOL 

 ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ 

ADMINISTRATIV -
DESERVIRE 

GOSPODARIRE ȘI 
PAZĂ COMUNALĂ 
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     Foto: Blocul de locuințe din Puieștii de Jos 

 

         Foto: Monumentul eroului 1918 

 

3.8.2. Situația viitoare 

 

Viaţa economică a Unitățtii Administrative Teritoriale a comunei Puiești, trebuie 

revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, dezvoltare rurală, mediu, 

economie, turism, educaţie, cultură, resurse umane - piaţa muncii, sănătate şi asistenţă socială, 

administraţie publică locală. 

 Aceste investiţii sunt foarte importante pentru revitalizarea vieţii economice a comunei 

care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice. 

 Infrastructura necesită îmbunătăţire continuă, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite 

criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 

 raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse; 

 raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor. 

 

Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile 

culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primăria Puiești, 

astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar acest lucru va creşte şi 

atractivitatea turistică a comunei. 
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3.8.3. ANALIZA SWOT 
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Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi 

aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie; 

Actualizarea periodică a organigramei primăriei; 

Existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie; 

Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi 

subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie; 

Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică; 

Existenţa unui program de contabilitate şi salarii; 

Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de 

interes public şi transparenţa actului administrative; 

Transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului; 
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Investiţii necesare în amenajarea teritoriului: 

 

 Regularizare curs râu Ramnicu Sărat; 

 Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de teren ṣi a inundaţiilor; 

 Parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, Lunca, Plopi și amenajarea 

lizierelor de protecţie a zonelor agricole ṣi a zonelor de locuit; 

 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; 

 Reabilitarea blocului de locuinţe Puieṣtii de Jos. 
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Participarea, în limita fondurilor a tuturor categorilor de personal la activităţi de 

formare continuă; 

Existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor 

publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi. 
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Dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi între 

structuri ale administraţiei publice locale; 

Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei; 

Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor 

instituţiei; 

Ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei; 

Existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de 

menţinerea unei imagini publice negative la nivel naţional a funcţionarului din 

administraţia publică; 

Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor; 

Posibilităţi reduse de motivare financiara a personalului şi de atragere a persoanelor 

cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici; 

Resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire; 

Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită 

insuficienţei personalului din institutie; 

Nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici; 

Nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale; 

Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici; 

Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului;  

Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii 

şi complexităţii acestora; 

Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale. 
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Adaptarea structurii organizatorice; 

Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie; 

Schimb de experienţă ṣi vizite de studii; 

Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri din comună 

Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea; 

 drumurilor ṣi a islazului comunal (în special este nevoie de un utilaj 

multifuncţional dotat cu freza zăpadă și echipament întreținere spații verzi); 

Reabilitarea sediului Primariei Puieṣti-extindere arhivă și magazine SVSU; 

Definitivarea problemei retrocedărilor conform legilor fondului funciar ; 

Achiziţionarea unei masini de pompieri; 

Înfrăţire cu o comună similară din Uniunea Europeană; 

Completarea organigramei prin angajări conform legislaţiei în vigoare, în limita 

posturilor aprobate; 

Întocmirea cadastrului general; 

Inventarierea și gestionarea corectă a inventarului public și privat al comunei; 

Reabilitarea sediului Postului de Poliție Puieṣti; 

Aderarea la un Grup de Acţiune Locală; 

Îmbunătăţirea paginii de Internet a Primăriei Comunei Puieṣti prin oferirea de 

servicii suplimentare: newslettere, posibilitatea plaților online; 

Regularizare curs râu Ramnicu Sărat; 

Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de teren ṣi a inundaţiilor; 

Parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, Lunca, Plopi și amenajarea 

lizierelor de protecţie a zonelor agricole ṣi a zonelor de locuit; 

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; 

Reabilitarea blocului de locuinţe Puieṣtii de Jos. 
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Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere – şi, de regulă, fără a verifica – 

aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori 

informaţiile fiind greşit interpretate sau neînţelese; 

Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în 

programele de dezvoltare; 

Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste 

schimbărilor politice – clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât 

să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din 

mandatele anteriore; 

Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient; 

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. 
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4.1 JUSTIFICAREA UNEI VIZIUNI STRATEGICE LOCALE 

 

 

 

 

Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

comunei Puiești pentru perioada 2014-2020 şi constituie diferenţa dintre ceea ce 

reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină comuna Puiești în următorii 7 ani.  

 

Comuna Puiești în viziunea reprezentanților autorităţii publice locale va deveni o 

comună prosperă şi durabilă până în anul 2020, care va: 

 

 realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultura, 

servicii, industrie, prin oferirea de consultanţă orientate către toate categoriile de 

populaţie şi întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin 

creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 

 oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, 

fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor 

sau consultărilor permanente între parteneri;  

 îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului la 

utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri 

de muncă;  

 sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea actului 

didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea 

abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât 

toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu 

comunitatea; 

 îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi 

garantându-se protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor 

naturale locale. 
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Dezvoltare economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea 

de firme/activităţi economice/investiţii conturează conceptul strategic de dezvoltare. Pentru 

conturarea exactă a conceptului strategic de dezvoltare trebuie urmate două puncte prioritare:  

1) creșterea gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, 

prin revitalizare rurală) şi  

2) facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în infrastructură, oferta de terenuri şi 

clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.). 

 

Viziunea comunei Puiești cuprinde şi conceptulul strategic de formulare a strategiei şi a 

perspectivelor de dezvoltare. Conceptulul strategic trebuie formulat astfel încat transpunerea sa 

într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor conduce la creşterea economică, 

creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de 

viaţă al comunităţii. 

 

4.2 OBIECTIVELE STRATEGICE  

 

Dezvoltarea UAT Puiești se va realiza prin crearea şi susţinerea unui mediu economico – 

social competitiv, stabil şi diversificat, care să asigure creșterea economică şi creșterea calităţii 

vieţii cetăţenilor, prin: 

1. Protecţie socială și optimizarea sistemului de sănătate; 

2. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de 

muncă; 

3. Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agenților economici la infrastructura de 

bază (apă, canalizare, distribuţia  de gaze, căi de transport, telefonie, internet); 

4. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme 

conforme cerinţelor legislative; 

5. Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună. 

6. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

7. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor europene; 
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8. Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii; 

9. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităţile comunităţii, 

strategia şi acţiunile sale; 

10. Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale pentru 

majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună; 

11. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultura, piscicultură, 

industrie, servicii; 

12. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi 

creşterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi investiţionale. 

 

Realizarea obiective strategice se întemeiază pe aplicarea unui management care să 

conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică, precum şi 

realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie și servicii; 

 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională și de sănătate 

publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile si de impactul acestora 

asupra pieţei muncii;  

 Identificarea unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru 

realizarea unor proiecte si programe de anvergură, în special în domeniile 

infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, educaţiei, sănătăţii și serviciilor sociale;  

 Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local și stimularea unor 

asemenea decizii din partea capitalului privat pentru folosirea celor mai bune 

tehnologii accesibile, din punct de vedere economic; 

 Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, cu 

potenţialul și capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

 Valorificarea avantajelor comparative ale comunei Puiești în privinţa dezvoltării 

producţiei agricole; 

  Protecţia și punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural. 
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4.3. DEFINIREA DETALIATĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

 

4.3.1. Direcții de dezvoltare a infrastructurii localității și transportului  

 

Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în ultimii ani, de 

reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest lucru este evidențiat de 

multitudinea proiectelor şi investițiilor în infrastructură realizate, atât din fonduri de la bugetul 

local şi bugetul de stat cât şi din finanțări nerambursabile.  

Inclusiv strategia de a construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-se mai întâi pe 

rezolvarea problemelor de asigurare cu apă-canal, electricitate şi iluminat pentru ca apoi să 

continue cu infrastructura de transport, peste rețelele subterane de utilităţi.  

În acest stadiu se află în momentul de față infrastructura din comuna Puiești, acela de reabilitare a 

drumurilor comunale și construire a unei imagini vizuale unitare a localității.  

Obiectivul general este îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea 

dezvoltării socio-economice durabile.  

Obiective specifice sunt:  

 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea şi 

modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid 

pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale.  

 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale unui trai 

modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți 

locuitorii comunei.  

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini unitare a localităților 

componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei pietonale, parcări, mobilier “urban”). 

 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației pentru toți locuitorii 

comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație de ultimă oră.  

  

Activităţi ce vor fi întreprinse:  

1. Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu 

zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea 
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asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi 

diversificării economiei locale: 

 Asfaltare drumuri comunale în toate satele;  

 Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale  în toate satele; 

 Amenajare sisteme colectare apă și scurgere către centrele de  colectare; 

 Pietruire drumuri exploatare agricolă. 

 

2. Obiectivul operațional “Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea 

unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei 

pietonale, parcări, mobilier “urban”)”: 

 Construcţie Pod Măcrina-Puieṣtii de Sus pentru masă restricţionată  la 3,5 t. 

 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

 cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate 

 Crearea design-ul sustenabil arhitectonic; 

 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului 

 

3. Obiectivul operațional “Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea 

condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin 

asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei”: 

 Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor; 

 reziduale în toate satele componente comunei Puieṣti; 

 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze în toate satele componente; 

 Modernizarea sistemului de iluminat public; 

 Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime. 

 Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate străzile marginale ale satelor. 

 Modernizarea sectorului de transport în scopul asigurării unei protecţii sporite a mediului, 

a sănătăţii umane şi îmbunătăţirii siguranţei pasagerilor. 

 Promovarea unor sisteme integrate de apă şi apă uzată într-o abordare locală, pentru a oferi 

populaţiei şi altor consumatori servicii de apă la calitatea cerută şi la tarife acceptabile; 
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4. Obiectivul operaţional “Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia 

informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație 

de ultimă oră”: 

 Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei. 

 

 

4.3.2. Direcții de dezvoltare domeniu Managementul unui mediu sustenabil 

 

Administrația publică locală din comuna Puiești a avut ca principală preocupare protecția 

mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populație adoptând o atitudine de limitare a 

efectelor poluante ale intervenției omului în natură. Astfel, pe parcursul ultimilor ani a întreprins 

inițiative de conservare şi protejare a mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi epurare a 

apelor uzate menajere, colectarea şi transportul deșeurilor, limitarea poluării prin implementarea 

sistemelor alternative de încălzire ce utilizează energie nepoluantă. De asemenea, s-au realizat 

investiții în crearea/amenajarea de spaţii verzi în zonele centrale ale localităţii. 

Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea activităților 

întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socio-economice descrisă în primul capitol: 

- nu există rețea de canalizare şi stație de epurare; 

- nu există încă o soluție de neutralizare/colectare şi transport a gunoiului de grajd şi resturi 

vegetale; 

- educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi voluntariatului. 

Obiectivul general este asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în vederea 

creșterii standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Puiești. 

Obiective specifice sunt: 

 Asigurarea managementului de calitate al apei; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor; 

 Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică; 

 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a 

populației. 
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Activităţi ce vor fi întreprinse: 

1. Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei” 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat pe distanța de 1 km în zona 

Măcrina-Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos; 

2. Obiectivul operațional “Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al 

deșeurilor” 

 Îmbunătățirea funcționării serviciului public de salubrizare locală; 

 Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică; 

 Promovarea colectării selective și a procesului de reciclare; 

 Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol; 

 Salubrizarea zonelor adiacente comunei; 

 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi și a unei vidanje. 

 Colaboararea cu autorităţile administraţiei publice judeţene pentru creşterea eficienţei şi 

calităţii  deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat; 

 Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi sectorul de afaceri pentru 

îmbunătăţirea sistemelor de colectare a deşeurilor.  

 Susţinerea iniţiativelor care premiează şi recompensează populaţia care reduce, reutilizează 

şi reciclează deşeurile din gospodării 

 

3. Obiectivul operațional “Promovarea unor tehnologii alternative de generare a 

energiei şi de eficienţă energetică” 

 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene; 

 Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea 

promovând utilizarea durabilă a resurselor; 

 Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape 

cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile; 

 Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje; 

 Reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri; 

 Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi  reciclate 
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4. Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea 

riscurilor naturale şi de sănătate a populației” 

 Regularizare curs râu Ramnicu Sărat; 

 Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de teren ṣi a inundaţiilor; 

 Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate; 

 Parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, Lunca, Plopi și amenajarea lizierelor 

de protecţie a zonelor agricole ṣi a zonelor de locuit. 

 Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;  

 Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 

recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;  

 Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele 

urbanistice; 

 

4.3.3. Direcții de dezvoltare în domeniul Educaţie 

 

În accepțiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită ca un sistem 

complex, o organizație a învățării, care stimulează noi căi de gândire, într-un climat în continuă 

schimbare. 

Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală care funcționează 

bine competența acesteia depășește suma competențelor personalului care o deservește 

De aceea, și implicarea comunității și a autorității locale în viața școlii se impune a fi pe 

măsură, astfel încât să asigure îmbunătățirea continuă a condițiilor în care se desfășoară procesul 

de învățământ, crescând atractivitatea școlii din comunitate și diminuând riscul migrației elevilor 

din ciclul II către mediul urban. 

Obiectivul general este dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Puiești, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale. 

Obiective specifice sunt: 

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 

 Stimularea creșterii gradului de perfecţionare a personalului didactic; 

 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local; 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

101 

 

 

Activităţi ce vor fi întreprinse: 

 

1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale” 

 Reabilitarea ṣcolii din satul Măcrina și din satul Nicoleṣti; 

 Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale; 

 Construcţie grădiniţă în satul Puieṣtii de Jos; 

 Amenajarea curtilor interioare a școlilor și grădinițelor din toate satele componente; 

 

2. Obiectivul operațional “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului didactic” 

 Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de învăţământ; 

 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.  

3. Obiectivul operațional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel 

local” 

 Modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ; 

 Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar; 

 Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei Puieṣti. 

 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul  programelor 

şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional;  

  Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a 

propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;  

 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovatiei;  

  Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;  

 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viata socială si economică a comunităţii; 

 Reabilitarea ṣi dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 

 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă 

schimbare (inclusiv pe plan social şi antreprenorial);  



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

102 

 

 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi 

copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;  

 Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant;  

 Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de 

promovare a dezvoltării durabile; 

 Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de 

angajare în toate domeniile în care creativitatea şicapacitatea de inovare joacă un rol 

important;  

 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale. 

 Elaborarea de strategii privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi investiţia în capitalul 

uman; 

 Măsuri pentru reducerea numărului de elevi care abandonează timpuriu instituţiile de 

învăţământ 

 Dezvoltarea învăţării reciproce prin crearea de centre de performanţă pe diferite materii 

 

4.3.4. Direcții de dezvoltare domeniul Sănătate 

 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, și de 

accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. 

Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului de sănătate: 

factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, factori socio-culturali. 

Accesul la îngrijiri de sănătate este influențat aproape în totalitate de organizarea 

sistemului sanitar. 

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de convergența dintre 

oferta și cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri 

comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparitățile în accesul la îngrijiri 

apar din cel puțin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând costurile directe 

suportate de populație (co-plăți, costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele indirecte 

(cost transport, timpi de așteptare); așezare geografică inadecvată a facilităților de îngrijiri; 

calitatea inegală a serviciilor de același tip. 
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În contextul legislativ actual misiunea autorității locale este aceea de a asigura accesul egal 

al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate în plan local 

Obiectivul general este dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale în 

vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază. 

Obiective specifice sunt: 

 Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse umane menite să 

generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite. 

 Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate. 

 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică. 

 Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor neguvernamentale şi 

sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate. 

 

Activităţi ce vor fi întreprinse: 

1. Obiectivul operațional “Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, 

şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite” 

 

 Achiziţionarea unei ambulanţe pentru a deservi locuitorii comunei; 

 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarelor medicale din satele Puieṣtii de Jos 

și Măcrina; 

 Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna desfăṣurare a activităţii într-un 

cabinet stomatologic; 

 Bază de date a profesiilor; 

 Acte de identitate ṣi de stare civilă; 

 Promovarea unor programe de formare pentru dezvoltarea educaţională şi profesională 

pentru întreg personalul medical, asigurarea coerenţei în formarea, dezvoltarea ṣi alocarea 

resurselor umane; 

 Sprijinirea proiectelor pentru structuri şi procese inovatoare, prioritară fiind infrastructura 

IT în domeniul medical; 

 Atragerea de resurse noi în vederea îmbunatăţirii calităţii îngrijirilor medicale; 

 Sprijinirea modernizării unităţilor spitaliceşti prin atragerea de fonduri europene menite să 

înfiinţeze noi compartimente pentru specialităţi medicale inexistente în present. 
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2. Obiectivul operațional “Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de 

sănătate” 

 Sprijin pentru minorităţi ṣi categorii defavorizate; 

 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; 

 Construirea rampelor pentru persoane cu handicap; 

 Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar; 

 Burse sociale pentru tinerii din familii sărace; 

 Programe de consiliere ṣi orientare profesională pentru ṣomeri, persoane inactive sau 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 Sprijinirea grupurilor etnice minoritare ṣi a persoanelor defavorizate prin implementarea de 

proiecte privind incluziunea socială ṣi prin consilierea acestora; 

 Construirea unui centru pentru persoane vârstnice în Puieṣti; 

 Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari; 

 Sprijinirea şi promovarea serviciilor de sănătate publică și asistență medicală. 

 Susţinerea măsurilor pentru promovarea egalităţii de ṣanse ṣi a egalităţii de gen 

 

3. Obiectivul operațional “Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea 

publică”  

 Creṣterea gradului de conṣtientizare a cetăţenilor cu privire la importanţa alimentaţiei, a 

igienei și a sportului pentru a avea o viață sănătoasă; 

 Campanii de implicare activă a cetăţenilor în viaţa comunitătii pentru creṣterea spiritului 

civic. 

 

4. Obiectivul operațional “Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, 

organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de 

sănătate” 

 Parteneriat public privat pentru înfiinţarea unei noi farmacii veterinare în satul Puieṣtii de 

Jos; 
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 Crearea unui parteneriat public-privat pentru înfiinţarea unui centru de recoltare și 

interpretare a analizelor medicale; 

 Campanii de promovare a voluntariatului; 

 Sprijinirea ONG-urilor ṣi a Asociaţiilor din domeniu pentru îmbunătăţirea stării de sănătate 

a populaţiei. 

 

4.3.5. Direcții de dezvoltare domeniul Cultură 

 

Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o întrebare esenţială: cum 

se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a comunităţii, în susţinerea creaţiei 

artistice şi valorificarea patrimoniului din perspectiva protecţiei şi promovării diversităţii culturale 

specifice spaţiului european şi a dezvoltării cetăţeniei europene. 

Într-o societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul este de cele mai 

multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populației. 

Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuan Puiești își propune să redea 

culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a comunității. 

Obiectivul general este dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru 

petrecerea timpului liber. 

Obiective specifice sunt: 

 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 

 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber. 

Activităţile ce vor fi întreprinse sunt: 

1. Obiectivul operațional “Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din 

comună” 

 Refacerea acoperiṣurilor bisericilor din Puieṣtii de Sus, Dăscăleṣti; 

 Refacerea picturii bisericii din satul Puieṣtii de Jos; 

 Construirea a două case praznicale în satele Puieṣtii de Jos și Dăscăleṣti; 

 Promovarea diferitelor aspecte culturale din viaţa comunei Puieṣti (port, locuinţa 

ţărănească, obiceiuri) ṣi construirea unui brand propriu local bazat pe valorile tradiţionale. 
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2. Obiectivul operațional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului 

liber” 

 Amenajarea curţilor interioare ale bisericilor din satele Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, Măcrina, 

Nicolești; 

 Amenajarea unui teren multifuncţional prevăzut cu vestiare, bănci de rezervă, bănci pentru 

public în cadrul comunei; 

 Construirea unei baze sportive dotate corespunzător, refacerea covorului vegetal/covor 

sintetic; 

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea caminelor culturale din 

satele Puieṣtii de Jos, Nicolești în scopul desfaşurării de evenimente culturale periodice). 

 Consolidarea Bibliotecii Comunale; 

 Introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi acces nelimitat în mediul online la 

volumul de carte din biblioteca comunală ṣi judeţeană tuturor celor interesaţi de lectură; 

 Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din biblioteca comunală. 

 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 

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a 

resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism 

 

4.3.6. Direcții de dezvoltare domeniul Tineret 

 

Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de mărimea 

demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate, nivelul dotărilor 

infrastructurale. 

Revitalizarea comunei Puiești poate fi dinamizată de oportunităţile apărute şi accesarea 

resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte, impunându-se o „altfel” de abordare a 

conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode ce includ o abordare globală şi trecerea 

la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi convingătoare. 
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale trebuie 

sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii, asistenţă 

tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a localităţii. 

Un specific aparte pentru comuna Puiești poate fi considerat în acest moment schimbarea 

totală a manierei de abordare a managementului sectorului public, de la managementul bugetar la 

managementul pe proiecte, această schimbare fiind definitorie şi determinantă pentru 

managementul strategic comunitar, în condiţii de resurse financiare locale insuficiente. 

Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi provocările noi şi 

de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea oportunităţilor care apar. 

Obiectivul general este crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, 

de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să 

combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii 

aflaţi în situaţii de risc. 

Obiective specifice sunt: 

 Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor şi întărirea rolului 

acestora în acordarea de servicii sociale; 

 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor; 

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi dezvoltarea 

aptitudinilor antreprenoriale; 

 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive; 

 Îmbunatatirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuinţă decentă a tinerilor, 

prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe ANL, de serviciu sau sociale, în vederea 

ajutorării categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea 

tinerilor specialişti în comuna Puiești. 

Activităţile ce vor fi întreprinse: 

1. Obiectivul operațional “Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea 

drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale” 

 Promovarea la nivel judetean a sărbătorii locale "Hora Satului" care se serbează de Rusalii; 

 Amenajarea bălţii din Puieṣti pentru pescuit sportiv și agrement: dotarea acesteia cu 

pontoane, locuri de campare și de picnic; 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

108 

 

 Înfiinţarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei pentru promovarea dansurilor ṣi a 

cântecelor populare; 

2. Obiectivul operațional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor” 

 Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în satele Nicoleṣti, Măcrina, Puieṣtii de Jos, 

Puieștii de Sus, Dăscăleṣti; 

 

3. Obiectivul operațional „Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul 

formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale” 

 Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (sală de conferinţă, sală de ṣedinţe, 

restaurant etc); 

4. Obiectivul operațional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive” 

 Sprijinirea echipei locale de fotbal "FC Puieṣti"; 

 Înfiinţarea unei echipe de handbal, volei, tenis de masă, baschet; 

 

5. Obiectivul operațional „Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului 

la o locuinţă decentă a tinerilor, de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de 

persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în 

comuna Puiești.” 

 

4.3.7. Direcții de dezvoltare domeniul Dezvoltarea economică a comunităţii 

 

Viaţa economică a comunei Puiești trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: 

agricultură, zootehnie, industrie, comerţ. 

Consiliul local își propune să identifice pârghiile de acțiune pentru stimularea revitalizării 

vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte benefice asupra vieții comunității. 

Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea ca efecte imediate 

crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor pentru localnici şi pentru bugetul local. 

Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina creșterea de ansamblu a economiei locale. 

În cadrul focus-grupului susținut în etapa de studiere a profilului socio-economic al 

localității, reprezentanții mediului de afaceri local au identificat următoarele necesitați: 

- Soluții pentru agricultură si zootehnie; 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

109 

 

- Construirea unor facilități pentru producătorii locali: siloz, centru de colectare a laptelui, - moară 

de făină şi mălai, brutărie; 

- Promovarea agriculturii eco; 

- Modernizarea şi amenajarea pieței agroalimentare; 

- Înființarea unui centru de consultanţă agricolă; 

- Inventarierea potențialului uman al comunei; 

Obiectivul general este revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării 

socio-economice a comunei Puiești. 

Obiectivele specifice sunt: 

 Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi 

valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi 

sprijinirea accesului la noi piețe, cu precădere europene; 

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din mediul rural; 

 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor. 

Activităţile ce vor fi întreprinse: 

1. Obiectivul operațional „Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi 

rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe 

produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe, cu precădere 

europene” 

 Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii; 

 Amenajarea unei pieţe en-gros, en-detail și a târgurilor săptămânale în satele Puieṣtii de 

Jos, Dăscăleṣti, Măcrina; 

 Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole; 

 Utilizarea de soiuri adecvate climatic; 

 Sprijinirea agriculturii conservative; 

 Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice; 

 Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale; 

 Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe și legume; 

 Sprijinirea asociaţiilor agricole; 

 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență; 

 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi; 
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 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; 

 Activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local; 

 Îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole; 

 Încurajarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic în vederea 

obținerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea 

unor tehnologii de producție unitare; 

 Sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa 

terenurilor agricole; 

 Mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

 Ȋmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;  

 Servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale; 

 Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze mediul;  

 Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare 

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier 

 

2. Obiectivul operațional “Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților 

neagricole din mediul rural” 

 Sprijinirea micilor ateliere meṣteṣugăreṣti, mecanice, de tâmplărie; 

 Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru procesarea ṣi 

conservarea produselor din carne ṣi a celor lactate; 

 Sprijinirea investitorilor în energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice) și 

promovarea energiilor verzi și a importanţei acestora în rândul cetățenilor ; 

 Îmbunătăţirea performanţelor productive şi economice ale industriei agroalimentare: 

 Retehnologizarea şi modernizarea unităţilor de procesare a producţiei agroalimentare; 

 Promovarea bunurilor şi serviciilor locale; 

 Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea capacităţilor 

de producţie, a resurselor existente şi facilitarea accesului la utilităţi; 
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 Ȋncurajarea antreprenoriatului autohton. 

3. Obiectivul operațional „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea 

afacerilor” 

 Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetică); 

 Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor alternative de energie 

verde; 

 Achiziţionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereal) cu scopul de a sprijini 

micii producători din comună; 

 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor; 

 Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi 

în domeniul industrial; 

 Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile; 

 Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversie profesională; 

 Centrul  de informare ṣi consultanţă agricolă; 

 

4.3.8. Direcții de dezvoltare domeniul Agricultură și dezvoltare rurală 

 

Obiectivul general este reprezentat de schimbarea mentalităţii fermierilor în legătură cu 

valorificarea resturilor din ferme precum şi informarea lor în legatură cu influenţa negativă a 

acestora asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane. Promovarea unei agriculturi moderne, 

aliniată principiilor economiei de piață ce va genera creșterea nivelului de trai. Sprijinirea micilor 

fermieri. 

Obiective specifice sunt: 

 Facilitarea accesului la finanțare a fermierilor 

 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Puiești, în special în 

domeniul producției. 

Activităţile ce vor fi întreprinse: 

1. Obiectivul operațional „Facilitarea accesului la finanțare al micilor producători” 
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 Asigurarea unei consultanţe gratuite cu ajutorul angajaţilor din Primărie tuturor celor care 

vor să înceapă o afacere 

 Construirea unui centru dotat cu Internet ṣi aparatură IT unde firmele nou înfiinţate să-ṣi 

poată desfăṣura activitatea (fără a avea costuri fixe în primele trei luni) 

 Sprijin pentru Start-up în Agricultură 

 Aderarea sau infiinţarea unui Grup de Acţiune Locală împreună cu alte localităţi învecinate 

pentru a spori ṣansele micilor întreprinzători de a avea acces la fonduri nerambursabile 

2. Obiectivul operațional „Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru 

încurajarea realizării unor plantații, împăduriri ale terenurilor neagricole” 

 

4.3.10. Direcții de dezvoltare domeniul Administrația publică 

 

Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ-

teritoriale sunt: 

- Principiul autonomiei locale, 

- Principiul descentralizării, 

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 

administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în interesul legii. 

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. 

Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din atribuţii din 

competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un organism 

determinat, un serviciu public determinat, din unităţile administrativ-teritoriale. Descentralizarea 

serviciilor publice implică organizarea unor servicii publice pe plan local, dotate cu un anumit 

patrimoniu şi organe proprii. Dar, descentralizarea implică o creștere a responsabilității autorității 

locale în satisfacerea nevoilor cetățenilor, în asigurarea unor servicii publice de calitate. 

Obiectiv general: Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a 

serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 

Obiective specifice: 

 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern; 

 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare internă şi externă; 
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 Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea capacității de atragere de 

finanțări de la Uniunea Europeană. 

Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Reabilitarea și dotarea instituțiilor publice” 

 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; 

 Reabilitarea blocului de locuinţe Puieṣtii de Jos; 

 Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea drumurilor ṣi a islazului 

comunal (în special este nevoie de un utilaj multifuncţional dotat cu freza zăpadă și 

echipament întreținere spații verzi); 

 Reabilitarea sediului Primariei Puieṣti-extindere arhivă și magazine SVSU; 

 Achiziţionarea unei masini de pompieri; 

 Completarea organigramei prin angajări conform legislaţiei în vigoare, în limita posturilor 

aprobate; 

 Întocmirea cadastrului general; 

 Inventarierea și gestionarea corectă a inventarului public și privat al comunei; 

 Reabilitarea sediului Postului de Poliție Puieṣti; 

 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;  

 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului 

administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia public 

 

2. Obiectivul operațional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de 

comunicare între administrație și cetățean” 

 Adaptarea structurii organizatorice; 
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 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie; 

 Schimb de experienţă ṣi vizite de studii; 

 Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri din comună; 

 Definitivarea problemei retrocedărilor conform legilor fondului funciar ; 

 Îmbunătăţirea paginii de Internet a Primăriei Comunei Puieṣti prin oferirea de servicii 

suplimentare: newslettere, posibilitatea plaților online; 

 

3. Obiectivul operațional “Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi 

creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană” 

 Înfrăţire cu o comună similară din Uniunea Europeană; 

 Aderarea la un Grup de Acţiune Locală. 

 

 

4.4. TEME ORIZONTALE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE 

 

4.4.1. Egalitate de sanse  

 

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de șanse 

constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Europene. Problematica promovării 

egalităţii de șanse în viaţa socială pentru ambele sexe constituie o cerinţă esențială pentru 

societatea romanească, fiind considerată o componentă de bază a preocuparii pentru respectarea 

drepturilor fundamentale ale oamenilor.  

În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor sectoriale 

(servicii sociale, educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale în vederea eliminării 

disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele rurale şi incluziunii grupurilor defavorizate sau 

expuse riscului.  

În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea situaţiilor 

discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, majoritari şi 

minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială 

şi economică.  
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Comuna Puiești nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse – analiza 

indicatorilor nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa muncii, în domeniul educaţional 

sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umană. Piaţa muncii din comună are de altfel 

o capacitate mai ridicată de a absorbi forţa de muncă feminină (datorită specificului său 

industrial), după cum arată ponderea majoritară a industriei textile în ramurile existente în zonă.  

 

4.4.2. Dezvoltare durabilă  

 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de 

dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui 

echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.  

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia 

Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi 

sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește 

satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi 

satisface propriile nevoi".  

Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul 

înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea economică a societății sunt 

esențiale în definirea calității vieții. Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile 

trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător 

şi de resursele planetei.  

Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare 

ale comunei Puiești prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea 

comunităţii analizate într-o societate durabilă.  

O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă. Indeplinește nevoile tuturor 

oamenilor, precum şi pe cele ale comunităţilor viitoare, promovând bunăstarea personală, 

coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru aceasta 

s-au propus atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii cât şi măsuri pentru construirea unei 

societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi 

pentru toți cetățenii, în care costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar 

consumul eficient de resurse este încurajat. 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

116 

 

4.5. IDENTIFICAREA UNOR ZONE SPECIFICE DE INTERVENŢIE 

 

4.5.1. Consideraţii generale 

 

 Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie acţiunile şi 

paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca aceste acţiuni să fie 

prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să 

ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung. 

Conţine: 

 responsabilitatea asumării sarcinilor, 

 calendarul desfaşurării acţiunilor, 

 resursele alocate, 

 metodele de monitorizare şi evaluare. 

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine 

un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în scopul 

realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de 

acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale 

de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care 

utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. 

 PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să tina cont de evoluţia 

macroeconomica la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile 

comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, 

cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere 

că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o 

prognoză economică se multiplică. 

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 

comunei Puiești, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale 

pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel că durabilitatea să devină 

punctul forte al acesteia. 
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Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată în 

cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar obiectivele 

strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltările ulterioare. 

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Puiești 

reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea 

unor parametri specifici societăţii moderne. 

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte 

necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât 

procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna 

Puiești. 

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor care 

trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte 

astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)  

b. Planul de executare (implementarea activităţilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).  

 

Pentru a avea o dezvoltare inchegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

 

● Administraţia Locală - prin Instituţia Primariei şi Consiliului Local, care trebuie să-şi 

replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar 

planului de acţiune 

● Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine şi participare activă;  

● Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic 

(informaţii şi tehnologii moderne).  

 

Planul de acţiune cuprinde:  

 programul de management, care planifică în anul 2008 o serie de activităţi de organizare 
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şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile 

cuvenite. 

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe  structurii de 

implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare, 

coordonare, antrenare 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei locale. 

Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de realizarea a 

obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului presiune - stare - raspuns.  

Acest criteriu se aplică astfel:  

 se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul iniţial; 

această presiune se cuantifică pe nivelurile; maximă, medie, mică  

 se evaluează situaţia iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de 

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.) 

 se presupune aplicarea măsurii 

 se masoară starea ipotetica finala, care se cuantifică sub formă de raspuns   

 Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de 

planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată  fi 

evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin 

indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selectionaţi ca relevanţi pentru 

comuna Puiești. Utilitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor 

ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a comunei. 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Puiești, suportul necesar trebuie să fie 

asigurat de către: 

 Primăria şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională 

pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locala - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, 

prin atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, drept suport financiar şi logistic 

(informaţii şi tehnologii moderne). 
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Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: 

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi 

mijloacelor de realizare pe anii 2007 - 2013 

 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 

2. 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, agenti economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate 

din consiliul local. 

3. 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). 

4. 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. 

5. 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.  

 

4.5.2. Principii şi condiţii 

 

În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Puiești, ca autoritate 

publica locala, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi 

execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

120 

 

resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi analizarea 

cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor. 

 Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în viitor 

Administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient. 

 Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care Administraţia 

publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de 

accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei. 

 În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei a fost de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Puiești a demarat un amplu 

proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2007-

2013. 

 

4.5.3. Obiective generale 

 

Principalele obiective ale Strategiei de dezvoltare locală a comunei Puiești sunt: 

 Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi canalizare) a tuturor 

locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună; 

 Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele europene a 

şcolilor; 

 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie; 

 Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate; 

 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi agricultură; 

 Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi 

investiţionale. 

 

4.5.4. Consolidarea capacitaţii instituţionale a primăriei 

 Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt susţinerea şi 

participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei comunei, precum şi 

implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme.  
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Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile statului, trebuie 

să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale 

şi consolidarea cadrului institutional. 

 

Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

1 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor 

locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; 

2 Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apă, canalizare etc.) 

3 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a 

veniturilor la buget; 

4 Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. 

 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

1 Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii 

pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici; 

2 Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de personal 

angajat în institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

3 Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea limitelor 

stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare; 

4 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi către sfera 

privată. 

 

Consolidarea finanţelor publice: 

1 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; 

2 Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi menţinerea 

echilibrului bugetar; 

3 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes local; 

4 Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă. 
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Stabilirea şi promovarea parteneriatului: 

1 Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară activitatea în folosul 

cetăţeanului; 

2 Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile social, 

cultural şi de mediu. 

 

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în: 

Dezvoltarea managementul resurselor umane  

1 Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltării comunei. 

  

Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională  

1 Identificarea unui sistem de training adecvat; 

2 Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire; 

3 Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent. 

  

Utilizarea eficientă a resurselor umane  

1 Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a 

regulamentului de ordine internă; 

2 Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

  

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale  

1 Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 

2 Conîtientizarea importanîei activităţii fiecărui angajat; 

3 Transparenţa funcţionării sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

4 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea activităţilor 

depuse. 

  

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean  

1 Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului; 
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2 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici; 

3 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional; 

4 Comunicare operativă cu cetăţenii comunei; 

5 Implementarea unui sistem de management al calităţii. 

  

Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice  

1 Administrarea corespunzatoare a banilor publici; 

2 Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor; 

3 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilă. 

  

Dezvoltarea managementul informaţiilor  

1 Analizarea nevoilor în domeniul software; 

2 Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei. 
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 Finanţarea proiectelor de investiții reprezintă o necesitate a nevoilor locale, indiferent de 

sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private).  

 

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi efectuate 

pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului.  

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai îndepartată în timp faţă 

de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic.  

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să se 

determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  

Primăria comunei Puiești și-a propus pentru perioada de dezvoltare 2014-

2020 să sprijine proiectele din domeniul agriculturii, zootehniei, infrastructurii, 

transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sănătătii, asistenţei 

sociale, administraţiei publice. 

Primăria comunei Puiești dorește să-și atingă obiectivele propuse prin 

atragerea de fondurilor comunitare şi private într-un procent mare şi să micşoreze 

fondurilor provenite de la bugetul de stat.  

Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de 

fezabilitatea, întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la 

bugetul local. 

Se va acordata o atenţia deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la 

aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de 

fezabilitate şi proiectelor tehnice (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor 

pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de 

rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al 

nevoilor comunităţii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot 

parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea 

realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să 

se fac distinctia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria 

comunei Puiești. 
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În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus iniţial, s-ar 

putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se previzionează 

cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea resurselor necesare.  

Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea 

redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se poată justifica 

nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum vor arăta 

rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de 

realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii 7 ani nu se 

poate exprima exact.  

 Pentru a previziona bugetul pe următorii 7 ani, s-a avut în vedere bugetul din ultimii 7 ani. 

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat şi necesitatea 

alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de funcţionare pentru: 

 Venituri: resurselor financiare publice; 

 Venituri totale sunt alcătuite din: 

o Venituri curente; 

A. Venituri fiscale; 

A.1. Impozite directe; 

A.2. Impozite indirecte; 

B. Venituri nefiscale; 

o Venituri din capital; 

 Venituri proprii: fiscale şi nefiscale; 

 Subventii si alocații: sume de bani care sunt acordate de către stat pentru anumite categorii 

sociale sau pentru sprijinirea IMM-uri lor; 

 Cheltuieli Totale: reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse de administraţii 

publice; 

 Cheltuieli curente: de personal, de materiale şi servicii, subvenţii, prime, transferuri, 

dobânzi aferente datoriei publice, rezerve; 
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 Cheltuieli pentru investiții sau de capital: cheltuieli pentru implementarea proiectelor 

propuse în cele 8 domenii de activitate: infrastructură, mediu, sănătate, educatie, 

administrație etc. 

Bugetul general al UAT Puiești este instrumentul care stabileşte şi autorizează, pentru 

fiecare exerciţiu financiar, suma totală a veniturilor şi a cheltuielilor considerate necesare. 

Bugetul este întocmit şi executat în conformitate cu următoarele principii: unitate, 

exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate, bună 

gestiune financiară şi transparenţă. 

 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea tuturor veniturilor 

şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget. 

 Principiul anualităţii implică adoptarea bugetului pentru fiecare exerciţiu bugetar şi 

utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a creditelor de angajament pentru 

exerciţiul bugetar în cursul anului respectiv. 

 Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru exerciţiul bugetar 

trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exerciţiul respectiv: operaţiunile de 

împrumut în scopul acoperirii unui eventual deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul 

resurselor proprii şi nu sunt autorizate. 

 În conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se execută în lei, iar 

conturile se prezintă în lei. 

 Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă creditele totale de plată, 

cu excepţia unor anumite venituri, determinate în mod limitat, alocate pentru finanţarea 

unor anumite cheltuieli. Veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, fără a fi 

ajustate între ele. 

 Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o anumită destinaţie 

şi să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei confuzii între credite. 

 Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile economiei, 

eficienţei şi eficacităţii. 

 Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenţei, asigurând o bună 

informare privind execuţia bugetară şi conturile. 

 Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în funcţie de destinaţie, adică 

întocmirea bugetului pe activităţi în vederea consolidării transparenţei în gestiunea 
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bugetului în ceea ce priveşte obiectivele bunei gestiuni financiare, în special obiectivele 

eficienţei şi eficacităţii. 

 

Această estimare va reprezenta necesităţile financiare ale Comunei Puiești în perioada 

2014-2020 şi va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire la investiţiile care vor fi 

realizate în această perioadă. De asemenea, această estimare a fost corelată cu volumul fondurilor 

efectiv utilizate în comuna în scopul susţinerii unor investiţii similare în perioada 2007-2013. 

În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcţie de bugetul din anul precedent şi 

va fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare şi de interes pentru dezvoltarea comunităţii.   
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CAPITOLUL 6 

 

 

INDICATORI DE REALIZARE 

A OBIECTIVELOR 

STRATEGIEI 
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 În fiecare an se vor planifica acţiunile şi se vor monitoriza planurile de dezvoltare locală, 

prin prezentarea progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această monitorizare 

anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate/ în implementare/ care urmează a fi 

implementate la nivelul comunei şi efectele pe care le produc la nivel local si regional. 

 

6.1. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI, PE 

DOMENII SUNT: 

 

Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei, diversificarea 

activităţilor economice şi atractivitatea Comunei Puiești. 

 

Indicatori de realizare: 

 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri;  

 aducerea infrastructurii la standarde europene; 

 sprijinirea activităţilor economice non-agricole; 

 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor 

turistice; 

 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea  antreprenoriatului; 

Realizarea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare a comunei Puiești pentru 

perioada 2014-2020 se va face prin: 

1. Elaborarea unor planuri de acţiune prin care obiectivele Planului de Dezvoltare 

Locală se vor realiza şi aprobarea acestor planuri în cadrul UAT; 

2. Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei 

(fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport 

cu obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea locală, impactul 

estimat al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru 

atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale propuse; 

3. Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

4. Monitorizarea progreselor realizate. 
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 creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta din activităţi 

non-agricole; 

 crearea de locuri de muncă în satele aparţinătoare comunei Puiești; 

 limitarea depopulării spaţiului rural; 

 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; 

 comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, salubrizarea localităţilor); 

 dezvoltarea integrata a satelor în vederea dezvoltării durabile; 

 crearea de servicii pentru populaţia rurală; 

 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de gospodărie.  

 

6.1.1. PRIORITARE – Domeniul Infrastructură, transport  

 

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii prin modernizarea 

sau extinderea drumurilor, reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente, 

iluminatului public. 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Asfaltare drumuri comunale în toate satele ;  √  

Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile 

principale  în toate satele; 

 √  

Amenajare sisteme colectare apă și scurgere către 

centrele de  colectare ; 

  √ 

Construcţie Pod Măcrina-Puieṣtii de Sus pentru masă 

restricţionată  la 3,5 t; 

 √  

Pietruire drumuri exploatare agricolă;   √ 

Elaborarea de studii privind calitatea apelor de 

adâncime; 

 √  

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem 

centralizat pe distanța de 1km în zona Măcrina-

Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos; 

 √  

Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare 

a apelor reziduale în toate satele componente comunei 

Puieṣti; 

  √ 
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Introducerea sistemului de alimentare cu gaze în toate 

satele componente; 

  √ 

Modernizarea sistemului de iluminat public ;  √  

Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate 

străzile marginale ale satelor; 

  √ 

Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei;  √  

 

6.1.2. PRIORITARE – Domeniul Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  

 

Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la dezvoltarea unei agriculturi competitive 

bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi 

istoric al zonelor rurale. 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol şi de 

turism al comunei Puiești 

 √  

 

Înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole   √ 

Creşterea valorii adaugate a produselor agricole   √ 

Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de 

semisubzistenţă 

  √ 

Susţinerea formelor asociative   √ 

Sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de păduri să 

utilizeze serviciile de consiliere şi consultanţă în 

vederea îmbunătăţirii performanţelor generale ale 

activităţii acestora conform înregistrării APIA 

 √  

Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole   √ 

Adaptarea agriculturii în acord cu măsurile de creştere 

a competitivităţii 

  √ 

Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei 

spontane în comuna Puiești 

  √ 

Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de 

informare 

  √ 

Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală  √  
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6.1.3. PRIORITARE – Domeniul mediu înconjurător 

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitătea mediului înconjurător prin investiţii 

în colectarea deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de riscurilor naturale, 

precum şi activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire la importanţa păstrării curate a 

mediului în care trăiesc. 

 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Îmbunătățirea funcționării serviciului public de 

salubrizare locală; 

  √ 

Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică;   √ 

Promovarea colectării selective și a procesului de 

reciclare; 

 √  

Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene;  √  

Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol; √   

Salubrizarea zonelor adiacente comunei; √   

Achiziţionarea unei maṣini de gunoi și a unei vidanje;  √  

 

 

6.1.4 PRIORITARE – Domeniul Economie şi mediul de afaceri 

Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Puiești, prin 

crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, bazat pe competiţie şi pe 

satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune pe atragerea resurselor 

financiare necesare susţinerii şi implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru 

dezvoltarea economică a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a investiţiilor, în 

care să activeze resurse umane cu un înalt grad de pregătire şi informare. 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea 

agriculturii; 

  √ 
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Amenajarea unei pieţe en-gros, en-detail și a târgurilor 

săptămânale în satele Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, 

Măcrina; 

 √  

Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole;   √ 

Sprijinirea micilor ateliere meṣteṣugăreṣti, mecanice, de 

tâmplărie; 

√   

Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia 

energetică); 

 √  

Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme 

ecologice ; 

√   

Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea 

mijloacelor alternative de energie verde; 

 √  

Achiziţionarea de utilaje pentru transporturi diverse 

(balast, cereal) cu scopul de a sprijini micii producători 

din comună; 

 √  

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM 

pentru promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

tinerilor; 

√   

Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat 

în vederea demarării de activităţi în domeniul 

industrial; 

 

√   

Sprijinirea investitorilor în energie verde (parc eoliene, 

panouri fotovoltaice) și promovarea energiilor verzi și a 

importanţei acestora în rândul cetățenilor ; 

√   

Sprijinirea micilor întreprinzători, a investitorilor în 

fabrici pentru procesarea ṣi conservarea produselor din 

carne ṣi a celor lactate; 

 √  

Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația 

pentru accesarea fondurilor nerambursabile; 

√   

Programe de formare profesională în rândul tinerilor 

pentru reconversie profesională; 

√   

Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a 

crescătorilor de animale; 

√   

Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe și 

legume; 

√   

Sprijinirea asociaţiilor agricole; √   

Centrul  de informare ṣi consultanţă agricolă; √   

Utilizarea de soiuri adecvate climatic; √   
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Sprijinirea agriculturii conservative; √   

 

6.1.5 PRIORITARE – Domeniul Educaţie, cultură, sport şi agrement 

 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei Puiești 

pentru locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin organizarea de activităţi educaţionale, 

culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect deosebit de important este necesitatea 

valorificării bazei materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul 

educativ. Un efect indirect ar fi acela al diminuării riscului de abandon şcolar şi ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, precum şi stabilizarea tinerilor în comuna Puiești. 

 

Domeniul Educaţie 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Reabilitarea ṣcolii din satul Măcrina și din satul 

Nicoleṣti; 

 √  

Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale; √   

Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din 

unităţile de învăţământ; 

 √  

Asigurarea transportului elevilor din toate satele 

componente  

comunei Puieṣti ; 

 √  

Construcţie grădiniţă în satul Puieṣtii de Jos;  √  

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităţilor de 

învăţământ; 

 √  

Amenajarea curtilor interioare a școlilor și grădinițelor 

din toate satele componente; 

√   

Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar;  √  

Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea 

excesului de umiditate; 

 √  
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Domeniul cultură, sport şi agrement 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în satele 

Nicoleṣti, Măcrina, Puieṣtii de Jos, Puieștii de Sus, 

Dăscăleṣti; 

 √  

Amenajarea curţilor interioare ale bisericilor din satele 

Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, Măcrina, Nicolești; 

 √  

Refacerea acoperiṣurilor bisericilor din Puieṣtii de Sus, 

Dăscăleṣti; 

 √  

Refacerea picturii bisericii din satul Puieṣtii de Jos;  √  

Construirea a două case praznicale în satele Puieṣtii de 

Jos și Dăscăleṣti; 

 √  

Amenajarea unui teren multifuncţional prevăzut cu 

vestiare, bănci de rezervă, bănci pentru public în cadrul 

comunei; 

 √  

Construirea unei baze sportive dotate corespunzător, 

refacerea covorului vegetal/covor sintetic; 

 √  

Reabilitarea caminelor culturale din satele Puieṣtii de 

Jos, Nicolești; 

 √  

Consolidarea Bibliotecii Comunale;  √  

Sprijinirea echipei locale de fotbal "FC Puieṣti"; √   

Înfiinţarea unor echipe de handbal, volei, tenis de masă, 

baschet; 

√   

Introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi 

acces nelimitat în mediul online la volumul de carte din 

biblioteca comunală ṣi judeţeană tuturor celor interesaţi 

de lectură; 

 √  

Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de 

cărţi din biblioteca comunală; 

 √  

 

6.1.6. PRIORITARE – Domeniul sănătății și social 

 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei 

Puiești prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
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societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; 

creşterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin 

implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie publică – societate 

civilă. 

 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Crearea unui parteneriat public-privat pentru înfiinţarea 

unui centru de recoltare și interpretare a analizelor 

medicale; 

  √ 

Achiziţionarea unei ambulanţe pentru a deservi 

locuitorii comunei; 

  √ 

Creṣterea gradului de conṣtientizare a cetăţenilor cu 

privire la importanţa alimentaţiei, a igienei și a 

sportului pentru a avea o viață sănătoasă; 

√   

Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarelor 

medicale din satele Puieṣtii de Jos și Măcrina; 

 √  

Parteneriat public privat pentru înfiinţarea unei noi 

farmacii veterinare în satul Puieṣtii de Jos; 

  √ 

Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna 

desfăṣurare a activităţii într-un cabinet stomatologic; 

  √ 

Sprijin pentru minorităţi ṣi categorii defavorizate; √   

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; 

√   

Construirea rampelor pentru persoane cu handicap;  √  

Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar; √   

Burse sociale pentru tinerii din familii sărace; √   

Programe de consiliere ṣi orientare profesională pentru 

ṣomeri, persoane inactive sau persoane aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 

√   

Bază de date a profesiilor; √   

Acte de identitate ṣi de stare civilă; √   
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Sprijinirea grupurilor etnice minoritare ṣi a persoanelor 

defavorizate prin implementarea de proiecte privind 

incluziunea socială ṣi prin consilierea acestora; 

√ 

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice în 

Puieṣti; 

 √  

Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari; √   

 

6.1.7 PRIORITARE – Domeniul Turism 

 

Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la o mai bună valorificare a patrimoniului 

turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, dezvoltarea serviciilor de 

cazare şi agrement şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al zonei. 

 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Promovarea la nivel judetean a sărbătorii locale "Hora 

Satului" care se serbează de Rusalii; 

√   

Amenajarea bălţii din Puieṣti pentru pescuit sportiv și 

agrement: dotarea acesteia cu pontoane, locuri de 

campare și de picnic; 

 √  

Înfiinţarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei 

pentru promovarea dansurilor ṣi a cântecelor populare; 

√   

Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (sală de 

conferinţă, sală de ṣedinţe, restaurant etc); 

 √  

 

 

6.1.8 PRIORITARE – Domeniul Administraţiei  publice și amenajarea teritoriului 

 

Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la o mai bună valorificare a resurselor umane 

angajate în sectorul public, transparenţa serviciilor oferite către populaţiei şi servirea proptă şi în 

cel mai scurt timp al cetăţeanului. 
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Domeniul Administraţiei  publice  

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Adaptarea structurii organizatorice; √   

Programe de formare profesională a funcţionarilor 

publici din primărie; 

√   

Schimb de experienţă ṣi vizite de studii;  √  

Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi 

mediului de afaceri din comună; 

√   

Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, 

întreţinerea drumurilor ṣi a islazului comunal (în 

special este nevoie de un utilaj multifuncţional dotat cu 

freza zăpadă și echipament întreținere spații verzi); 

 √  

Reabilitarea sediului Primariei Puieṣti-extindere arhivă 

și magazine SVSU; 

 √  

Definitivarea problemei retrocedărilor conform legilor 

fondului funciar ; 

√   

Achiziţionarea unei masini de pompieri;   √ 

Înfrăţire cu o comună similară din Uniunea Europeană; √   

Completarea organigramei prin angajări conform 

legislaţiei în vigoare, în limita posturilor aprobate; 

√   

Întocmirea cadastrului general; √   

Inventarierea și gestionarea corectă a inventarului 

public și privat al comunei; 

√   

Reabilitarea sediului Postului de Poliție Puieṣti;  √  

Aderarea la un Grup de Acţiune Locală; √   

Îmbunătăţirea paginii de Internet a Primăriei Comunei 

Puieṣti prin oferirea de servicii suplimentare: 

newslettere, posibilitatea plaților online; 

√   

Domeniul amenajarea teritoriului 

PRIORITARE PRINCIPALELE REZULTATE 

PREVIZIONATE 

 IMEDIATE PE TERMEN 

SCURT 

1-3 ANI 

TERMEN 

MEDIU ŞI 

LUNG 

3-10 ANI 

Regularizare curs râu Ramnicu Sărat;  √  
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Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de 

teren ṣi a inundaţiilor; 

√   

Parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, 

Lunca, Plopi și amenajarea lizierelor de protecţie a 

zonelor agricole ṣi a zonelor de locuit; 

 √  

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 √   

Reabilitarea blocului de locuinţe Puieṣtii de Jos ;   √ 
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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 Operationale 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 Puiești 2014 – 2020 reprezintă un document legal de 

lucru al Consiliului Local Puiești. 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 consiliul local; 

2 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul 

comunei (fişe de proiecte identificate, analiza 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 Calendaru de implementare a proiectelor strategice trebuie urmărit; 

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 daca proiectul răspunde politicilor 

formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea 

eficienta a comunei. 
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Acţiuni şi monitorizarea  planificărilor trebuie să fie realizată 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 

a fi implementate la nivelul  local şi efectele pe care le produc la nivel comunei Vernești. 

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 al cărui funcţii constau în:  

 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare;  

 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;  

 Propuneri de completare periodică a strategiei;  

 Analizează şi aprobă bugetul 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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Evaluarea şi monitorizarea strategiei de dezvoltare se realizează prin intermediul planului 

de măsuri şi acţiuni. 

Planul de acţiune va fi detaliat pe structura obiectiv general – obiectiv specific – măsură – 

resurse necesare – indicatori de performanţă – termen – risc asociat. 

 

Proiectul de planificare strategica a comunei Puiești trebuie să ia 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 clujene 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,  

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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- designul evaluării,  

- detalierea modului în care vor fi coordonate aceste componente,  

- analiza informaţiei şi  

- utilizarea rezultatelor. 

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 de gradului de realism a programului şi a 

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 indelungată de timp se impune efectuarea unei 

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 poatev 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: 
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1 Identificarea scopului evaluării şi a beneficiarilor acesteia, 

2 Clarificarea obiectului evaluării (programul), 

3 Prezentarea rezultatelor, 

4 Identificarea datelor necesare, 

5 Analiza datelor 

6 Alegerea şi aplicarea metodelor de culegere a datelor. 

 Forma de evaluare recomandată este aceea particpativă, 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. 
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 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 

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 Puiești. 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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  Grupurile de Acțiune Locală (GAL-urile) sunt entităţi ce reprezintă  parteneriate public – 

private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, care sunt desemnaţi dintr-

un teritoriu rural omogen, care îndeplinii o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit 

şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

 

9.1. Obiectivele Grupurilor de Acțiune Locală sunt: 

o dezvoltarea economică a comunităţilor;  

o reconstrucţia ecologică şi conservarea mediului;  

o protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;  

o promovarea şi conservarea valorilor traditionale morale, culturale şi de cult;  

o promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse;  

o dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor;  

o promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.  

 

9.2. Crearea si funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală  

Înființarea GAL-ul se face prin forma asociativă conform OG 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările ṣi completările ulterioare. 

 

 

 

 

Se dorește prin crearea acestor Grupurile de Acțiune Locală să ajute la dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor locale și: 

a) să sprijine construcția instituțională la nivel local;  

b) să asigure resursele umane, financiare și tehnice pentru susținerea activității 

Grupurilor de Acțiune Locală; 

c) să instruiască personalul Grupurilor de Acțiune Locală în vederea elaborarii și 

implementării strategiilor de dezvoltare locală; 

d) Animarea teritoriului. 
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9.3. Program LEADER  

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER, programul FEADR va fi programată 

și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și de asemenea vor purta 

responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa. 

Acţiunile finantate prin abordarea LEADER presupun actiuni integrate, coerente, ce 

conduc la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităților. 

Tot prin Axa 4 – LEADER, se va finanța și construcția instituțională în vederea elaborării 

și implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spațiul rural, 

reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze ṣi să interacționeze în folosul 

comunităților rurale. 

Măsura 431 a Axei 4 LEADER, denumită „Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, 

dobândirea de competente și animarea teritoriului”. 

Masura 431 este împărţită în 2 sub-măsuri (prima disponibilă înaintea selecției GAL-urilor 

și cea de-a doua dupa selecția GAL-urilor), respectiv: 

o Sub-măsura 431.1 sprijină construcția de parteneriate public-private, elaborarea 

strategiilor de dezvoltare locală și pregătirea planului de dezvoltare locală în vederea 

participării la selecție a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL); 

o Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acțiune Locală pentru: cheltuieli de 

funcționare, animare și dobândirea de competențe. 

 

Criterii de selecție 

Prioritate în selecţie privind finanţarea unui proiect depus în cadrul Sub – măsurii 431.1 – 

„Construcţie parteneriate public private” - Faza 3 – „Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor 

pentru selecţia GAL”, se va acorda: 

- Grupurilor care cuprind un teritoriu rural cu o populaţie mai mare de 20.000 locuitori, 

pentru zona Delta Dunarii grupuri care cuprind un teritoriu cu o populatie mai mare de 10.000 

locuitori; 

- Grupurilor cu mai mult de 9 organizaţii / instituţii partenere; 

- Grupurilor care reprezintă un teritoriu neacoperit de alt aplicant; 

- Grupurilor care dispun de resurse umane suficiente si expertiză pentru realizarea 

planurilor de dezvoltare locala. 
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Criteriile de selecţie vor fi verificate în baza anexelor la Cererea de Finanţare din care să 

reiasă teritoriul acoperit prin LEADER, populaţia aferentă ṣi componenţa grupurilor (atât cele 

constituite deja cât ṣi cele potenţiale). 

Criteriile de eligibilitate ṣi selectie pentru acordarea sprijinului: 

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Solicitantul se identifică într-una din categoriile de solicitanţi eligibili, definite în Cap. 2.1. 

Pentru prima variantă de solicitant eligibil (nu sunt constituite Parteneriatele locale public – 

private) acesta trebuie să prezinte ca documente justificative: 

- „Angajamentul partenerilor” (Anexa 3 la Cererea de Finanţare), în care este menţionat 

organismul cu personalitate juridică din sectorul public, privat sau civil, desemnat să reprezinte 

potenţialul parteneriat ṣi se specifică angajamentul partenerilor că vor avea o formă asociativă în 

baza OUG 26/2000, după finalizarea proiectului finanţat prin Submăsura 431.1 - faza 3 ṣi vor 

depune Planul de Dezvoltare Locala în vederea selectării sale ca ṣi Grup de Acţiune Locală 

(GAL); 

- actele constitutive ale organismului cu personalitate juridică din sectorul public, privat 

sau civil desemnat să reprezinte potenţialul parteneriat public-privat (statut, înregistrari juridice, 

etc). 

Pentru a doua variantă de solicitant eligibil (sunt deja constituite parteneriatele public – 

private), acesta trebuie să prezinte ca documente justificative: 

- Actul constitutiv, statutul și înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor, în 

conformitate cu prevederile din O.G. 26/2000 cu modificările ṣi completările ulterioare; 

- Angajamentul parteneriatului public – privat privind depunerea Planului de Dezvoltare 

Locala pentru selecţia Grupului de Acţiune Locală (GAL), prin care se angajează ca după 

finalizarea proiectului finanţat prin Submăsura 431.1 - faza 3, îsi va depune Planul de Dezvoltare 

Locala în vederea selectării sale ca ṣi Grup de Acţiune Locală (GAL), (Anexa 7 la Cererea de 

Finanţare). Pentru acest tip de angajament nu există formular cadru, se realizează de către fiecare 

parteneriat public-privat constituit. 

Atât potențialele parteneriate cât și parteneriatele deja constituite vor prezenta un Mandat 

de Reprezentare (Anexa 8 la Cererea de Finantare), prin care se desemnează reprezentantul legal 

al solicitantului în raport cu proiectul prezentat. Acest document nu este formular cadru, se 

realizează de către fiecare solicitant. 
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2. Grupul pe care îl reprezintă trebuie să fie alcătuit din parteneri care să fie din sectoarele 

socio-economice din teritoriul eligibil, în care partenerii publici să reprezinte mai puţin de 50%. 

Parteneriatul va fi format din diverṣi actori reprezentativi din sectoarele public, privat ṣi ai 

societăţii civile. Parteneriatul local trebuie deschis tuturor celor interesaţi (tineri, femei si 

reprezentanţi ai minorităţilor), care vor avea o reprezentare corectă în acest organism, în funcţie de 

situaţia existentă la nivel local. 

Se va depune ca document justificativ pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate, 

Fiṣa de Prezentare a Parteneriatului (Anexa 2 din Cererea de Finanţare); 

3. Grupul pe care îl reprezintă trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să 

respecte spaţiul eligibil pentru implementarea LEADER ṣi să cuprindă o populaţie între 10.000 ṣi 

150.000 locuitori; (Pentru zona Delta Dunarii se admite ca limita de locuitori sa fie de cel puţin 

5.000). 

Nu este obligatoriu ca teritoriul eligibil, acoperit prin axa 4 –LEADER, să ţină cont de 

liniile de delimitare administrativă (judeţ/regiune), acesta putând acoperi porţiuni din mai multe 

judeţe sau regiuni, dacă întrunesc condiţiile de omogenitate geografică ṣi economică. Se va depune 

ca document justificativ pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate Fiṣa de Prezentare a 

Teritoriului (Anexa1 la Cererea de Finanţare), în care sunt mentionate entităţile administrativ –

teritoriale incluse în teritoriul LEADER, cu numărul de locuitori aferent. 

4. Grupul pe care îl reprezintă să aibă cel puţin un reprezentant care să fi urmat cursuri de 

instruire privind LEADER, prin intermediul acestei sub-măsuri (faza 1 si/sau 2) ori prin alte 

mijloace. Se va depune ca document justificativ Diploma/Certificatul de Participare/ Absolvire a 

unei forme de pregătire prin faza 1 si 2 a Sub-măsurii 431.1, sau alte certificate care pot fi 

considerate echivalente (Anexa 11 la Cererea de Finanţare). 

5. Nu este permisă dubla finanţare a aceleiaṣi activităţi, din alte fonduri comunitare sau 

naţionale. Se va depune ca document justificativ „Declaraţia pe Propria Răspundere a 

solicitantului privind dubla finanţare” (Anexa 4 la Cererea de Finanţare). 

9.4. Membrii Grupurilor de Acțiune Locală cuprind reprezentanţi din teritoriul 

parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului ai sectoarelor:  

a) Public:  
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 consilii locale pentru comune si unul sau mai multe oraşe, cu condiţia ca populaţia din 

aceste oraşe să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori şi să nu depăşească 25% din 

numărul total de locuitori;  

 consilii judeţene;  

 instituţii ṣi servicii publice descentralizate (de educaţie, servicii sociale, de sănătate, de 

mediu.etc.)  

 

b) Privat:  

 sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);  

 sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);  

 sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.);  

 organizaţii de întreprinzători;  

 societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (servicii privind utilităţile, culturale, radio, 

TV, etc.,).  

 organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, 

sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);  

 persoane fizice şi grupuri de persoane neînregistrate oficial.  

 

Comuna Puiești dorește să participe la un parteneriat în cadrul unui Grup de Acţiune 

Locală cu alte comune și orașe. Grup de Acţiune Locală va fi alcătuit din reprezentanţi ai 

sectorului public, privat, precum şi ai societăţii civile, din care partenerii privaţi şi 

reprezentanţii ai societăţii civile vor reprezenta peste 50%. Grup de Acţiune Locală va deveni 

reprezentativ pentru zonă și va trasa direcţiile de dezvoltare şi obiectivele operaţionale pentru 

fiecare comună,  după cum urmează: 

 

I. Dezvoltarea economică a teritoriului şi creşterea competitivităţii sectoarelor agricol si 

forestier 

1. Sprijinirea procesului de modernizare a sectoarelor agricol şi forestier şi îmbunătăţirea 

managementului exploataţiilor agricole şi forestiere; 

2. Creşterea rentabilităţii economice a exploataţiilor agricole şi forestiere prin modernizarea 

sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi silvice; 
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3. Viabilizarea economică a fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă.  

 

II. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător în vederea dezvoltării durabile a 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală 

1. Ameliorarea calităţii mediului înconjurător şi diminuarea surselor de poluare; 

2. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale. 

 

III. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor 

economice non-agricole 

1. Diversificarea activităţilor economice non-agricole şi sprijinirea micilor întreprinzatori, în 

vederea creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor în spaţiul rural;  

2. Creşterea atractivităţii spaţiului rural;  

3. Îmbunătăţirea calităţii mediului socio-cultural şi organizarea eficientă a teritoriului. 

 

IV. Alte direcții trasate de către partenerii din cadrului Grupului de Acțiune Locală 

 

9.5. Comunitatea locală 

 

Strategia de Dezvoltare locală s-a realizat cu ajutorul comunităţii locale, care s-au implicat 

într-un proces de răspundere asupra dezvoltării viitoarei a comunităţii lor.  

Viziunea cetăţenilor este în spiritul  dezvoltării  zonei din punct de vedere economic şi 

social, prin mai bună valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor, 

revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a 

poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurator. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul 

de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, care au fost exprimate prin 

intermediul sondajului de opinie şi se regasesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

 Consultarea publică s-a realizat prin aplicarea de chestionare la nivelul întregii comune 

Puiești, pentru a aflarea atitudinii locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale comunei pe 

următorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt sintetizate mai jos: 
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9.5.1. Centralizator total comuna Puiești 

 

Analiza urmǎtoare evidențiazǎ rǎspunsurile celor 81 de respondenți la nivelul ȋntregii 

comune Puiești. Rǎspunsurile din 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. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt prezentate 

rǎspunsurile respondenților din ȋntreaga comunǎ,  fiecare grafic va fi analizat separat. 

Infrastructura de trasnport și de utilitǎți este primul punct pe care ȋl vom analiza. Situația 

actualǎ a drumurilor este consideratǎ foarte bună, bună sau acceptabilă de către 90% dintre cei 

chestionaţi. Acest lucru se datorează faptului că în ultimul an s-a simţit intenţia autorităţilor locale 

de a îmbunătăţi starea actuală a drumurilor. Dacă direcţia de dezvoltare se va menţine ṣi în 

următorii ani, Puiești va fi o comună care va acoperi nevoile cetăţenilor privind infrastructura de 

transport. 

 

83% dintre respondenți au catalogat ca bună și foarte bună alimentarea cu apă , iar alți 3% 

considerǎ acceptabil acest aspect al vieții lor cotidiene din Puiești.  
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Alimentarea cu gaze este un aspect grav al vieții din Puiești. 97% dintre respondenți ȋși 

doresc existența acestei rețele ȋn comuna lor. 

 

Reţeaua de iluminat public stradal satisface nevoile a 94% din populaţie. Existenţa celor 

6% dintre locuitori care nu sunt mulţumiţi de acest aspect al infrastructurii de utilităţi este cauzat 

de necesitatea modernizării reţelei ṣi de faptul că sunt necesare lucrări pentru introducerea 

sistemelor ecologice. Sunt de asemenea necesare lucrări de extindere a reţelei existente, cauzate de 

faptul că viteza de dezvoltare a zonei rezidenţiale depăṣeṣte capacitatea autorităţilor locale de 

extindere a reţelelor de utilităţi existente. 

 

Starea actualǎ a comunei din punct de vedere al curǎțeniei localitǎții și al mijloacelor de 

transport ȋn comun  este bunǎ, 82% dintre locuitori fiind mulţumiţi de curăţenia din localitate ṣi 

87% de mijloacele disponibile pentru deplasare prin transportul in comun. 
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 Un număr de 67% își doresc apă caldă în casă și 30 % consideră acceptabilă căldura din 

casele lor. Procentul destul de mic al celor care resimt căldura în locuinţe se datorează dotărilor 

actuale ale locuinţelor cu sobe de teracotă sau cu central proprii pe lemne. 

  

 89% dintre locuitorii comunei Puiești sunt mulţumiţi de măsurile luate pentru protejarea 

mediului înconjurător pe raza comunei lor. 

 

Atât din punct de vedere al mijloacelor de petrecere a timpului liber pentru copii, cât și 

pentru adulți, 61% respectiv 47% dintre respondenți considerǎ insuficiente spațiile amenajate la 

ora actualǎ.  
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Numǎrul insuficient al locurilor de muncǎ disponibile la nivelul comunei Puiești 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 

54% respectiv 92% dintre locuitori.   

 

  

Infrastructura educaționalǎ acoperǎ ȋn prezent nevoile populației. Atât starea școlilor și a 

grǎdinițelor cât și numǎrul unitǎților de ȋnvǎțǎmânt aflate pe raza comunei Puiești au dus la 

rǎspunsuri pozitive ale respondenților. Peste 50% dintre cei chestionați sunt mulțumiți așadar de 

clǎdirile și dotǎrile actuale ale infrastructurii educaționale.  

 Amplasarea geograficǎ a comunei, cu sate răsfirate și gospodǎrii dispersate face ca inclusiv 

accesul copiilor la unitǎțile de ȋnvǎțǎmânt sǎ fie greoi, existând locuințe izolate din acest punct de 

vedere. 100% dintre respondenți sunt multumiți de numărul de unităţi de învăţământ existente 

pentru școlari și preșcolari. Necesitatea achiziționarii unui microbuz școlar de cǎtre Primǎria 

Puiești  este justificatǎ de raspunsurile locuitorilor, care considerǎ aceastǎ problemǎ ca fiind gravǎ 

sau chiar foarte gravǎ. 

 Trebuie menţionat ṣi că răspunsurile ce ţin de infrastructura educaţională sunt ṣi subiective, 

persoanele care nu au copii sau nepoţi înscriṣi la ṣcolile din Puiești nefiind foarte bine informaţi în 

2% 16% 

21% 
45% 

16% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

3% 
16% 

21% 

44% 

16% 

Locuri pentru petrecerea timpului 
liber 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

1% 6% 

38% 
39% 

16% 

Locuri de muncă 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

1% 2% 6% 

33% 
58% 

Persoane sărace 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

160 

 

legătură cu infrastructura educaţională existentă. Din acest motiv considerăm că la acest capitol 

reprezentarea grafică nu corespunde 100% nevoilor elevilor ṣi preṣcolarilor. 

    

       

Siguranţa străzii ṣi mulţumeṣte nevoile actuale ale majorităţii locuitorilor (62%). Prezenta 

Strategie propune ca proiect pentru creṣterea nivelului de siguranţă pe străzi introducerea de 

sisteme video pentru monitorizarea drumurilor comunale ṣi rezolvarea problemei câinilor 

vagabonzi , inclusiv prin înfiinţarea unui centru de adăpost destinat câinilor fără stăpân (48% 

dintre locuitorii comunei considerând această problemă gravă). 

   

  

25% 

63% 

0% 6% 6% 

Numărul şcolilor 

Foarte bună Bună Acceptabilă 

Proastă Foarte proastă 12% 

73% 

1% 
10% 4% 

Numărul grădinițelor din comună 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

15% 

76% 

5% 1% 3% 

Accesul copiilor spre şi dinspre 
unitățile de învățământ 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

34% 

54% 

5% 

6% 1% 

Dotarea şcolilor 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

12% 

47% 
15% 

23% 

3% 

Siguranța străzii 
Foarte bună Bună Acceptabilă 

Proastă Foarte proastă 
0% 15% 

4% 

44% 

37% 

Câinii vagabonzi 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

161 

 

 Existenţa serviciilor de sănătate reprezentate prin cele 2 cabinete medicale pe raza comunei 

ṣi a dotărilor corespunzătoare pentru dispensarele existente face ca starea lor să fie considerate 

foarte bune și bune de către majoritatea locuitorilor (82%) 

 

 

 De modul de folosire a păşunilor comunale sunt mulțumiți 98% dintre cei chestionaţi. În 

ceea ce priveṣte cadastrul și evidență funciară există un procent mai mare de nemulţumiţi (11%) 

 
 

 Relaţia dintre autorităţile publice locale ṣi cetăţeni este considerată bună de către 90% 

dintre locuitori. Acest lucru arată o deschidere a autorităţilor pentru comunicarea cu cetăţenii, 

pentru rezolvarea problemelor comunităţii.  
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Prezentul studiu a avut ca scop, pe lângă identificarea dorinţelor ṣi nevoilor de dezvoltare 

ale locuitorilor, ṣi depistarea gradului de mulţumire pe care aceṣtia îl au faţă de propria ocupaţie, 

nivel de trai, locuinţă. În următoarele grafice sunt prezentate rezultatele obţinute la nivelul 

comunei Puiești:  

 
 

Se observă aṣadar un grad ridicat de mulţumire faţă de familie ṣi locuinţă (99% respectiv 

96%). Există în schimb mai multe persoane nemulţumite (13-19%) de viaţa lor în general ṣi de 

ocupaţia pe care o au.  
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În ceea ce priveṣte elementele externe mediului familiar, observăm de asemenea un grad 

ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Puiești. 86% dintre respondenţi au răspuns că sunt 

mulţumiţi de vecinii pe care îi au, 81% sunt mulțumiți de activitatea primăriei ṣi 99% dintre cei 

chestionaţi sunt mulţumiţi de comuna Puiești per ansamblu. 

 

În ultimul an 72% dintre cei chestionaţi au fost nevoiţi să apeleze la instituţia Primăriei 

pentru a rezolva diverse probleme. Dintre aceṣtia 14% nu au fost mulţumiţi de modul în care au 

fost trataţi de angajaţii din Primărie. Acesta este motivul pentru care prezenta Strategie propune 

soluţii inclusiv pentru întărirea capacităţii administrative, pentru formarea personalului din 

Primărie ṣi pentru dezvoltarea instituţiei.  

   

Principala sursă de informare a locuitorilor din comuna Puiești privitor la activitatea 

Primarului este Sediul Primăriei, panourile de afiṣaj ṣi primarul însuṣi (domnul Leaua Florin). 
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Puiești este o comună de dimensiune medie, cu gospodării adunate, unde interacţionarea dintre 

locuitori se face uṣor. Printre celelalte surse de informare amintim Consilierii locali, vecinii, 

ziarele. 

 

 Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de dezvoltare, aṣa cum 

sunt ele percepute de către locuitori. Întrebarea „ce vă doriţi cel mai mult de la autorităţile locale?” 

a fost o întrebare deschisă, fără variante de răspuns, tocmai pentru a nu influenţa alegerile 

cetăţenilor. Toate răspunsurile din chestionare au fost centralizate, ierarhizate în funcţie de gradul 

de repetabilitate ṣi expuse în graficul următor.  

 

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 jos observăm 

gradul de prioritizare al proiectelor, aṣa cum sunt ele percepute de către cetăţenii din Puieṣti: 

40% 

30% 6% 

13% 
6% 

3% 1% 1% 

6.Principalele informții legate de acțiunile Primarului le aflați din: 

Panouri afişaj Sediul primăriei Consilieri locali Direct de la primar Prieteni/vecini 
biserica TV  Radio Ziare NS/NR 

2% 

54% 22% 

5% 

3% 

1% 

1% 

2% 

8% 

1% 

1% 

Care este problema principala care trebuie rezolvata in comuna 
dumneavoastra? 

Câinii vagabonzi Gaze Canalizare Drumuri 
Locuri de joacă pentru copii Toalete publice Cimitir Internet 
locuri de muncă Spital Piaţă 
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Reabilitarea rețelei de iluminat nu este considerată pentru moment o investiție necesară de 

către 48% dintre respondenţi. 

 

Creṣterea nivelului de siguranţă prin monitorizare video sau prin realizarea de alei 

pietonale pe drumurile principale pentru prevenirea accidentelor de circulaţie sunt de asemenea 

considerate importante de către 46%  respectiv 89% dintre respodenţi. 

75% 

15% 
6% 4% 

Modernizarea drumurilor 
comunale  

Investiţie de 
maximă necesitate 

Invest necesară pe 
termen mediu 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

71% 

19% 

2% 8% 

Modernizarea sistemului 
rutier(indicatoare,plăcuțe,etc) 

Investiţie de maximă 
necesitate 

Invest necesară pe 
termen mediu 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

71% 

20% 

5% 4% 

Extinderea rețelei de apă Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

62% 

32% 

3% 3% 

Realizarea stației de epurare şi tratare 
a apelor reziduale 

Investiţie de maximă 
necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

12% 

21% 

19% 

48% 

Reabilitare rețea de iluminat 

Investiţie de maximă 
necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 
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Este de asemenea necesară modernizarea ṣi dotarea corespunzătoare a infrastructurii 

educaţionale. De multe ori această întrebare este pusă sub amprenta subiectivismului: cei care au 

copii înţelef necesitate modernizarii unităţilor de învăţământ pentru că ṣtiu care sunt neajunsurile 

propriilor copii. 

 

 Lipsa locurilor de petrecere a timpului liber ṣi de recreere se manifestă în dorinţa 

cetăţenilor de a avea un cămin cultural reabilitat, capabil să acopere nevoile actuale ale 

locuitorilor, 62% dintre subiecți doresc acest proiect. 

 

 

26% 

20% 

13% 

41% 

Monitorizarea spațiilor publice prin 
sistem video 

Investiţie de 
maximă 
necesitate 

Investiţie 
necesară pe 
termen mediu(2 
ani) 

Investitie 
necesară pe 
termen lung 

60% 
29% 

4% 7% 

Realizarea a doua alei pietonale pe 
drumul principal 

Investiţie de 
maximă 
necesitate 

Invest necesară 
pe termen mediu 

Investitie 
necesară pe 
termen lung 

Investiţie inutilă 

18% 

31% 
20% 

31% 

Dotare cu mobilier unități de învățământ  

Investiţie de maximă 
necesitate 

Investiţie necesară pe 
termen mediu(2 ani) 

Investitie necesară pe 
termen lung 

Investiţie inutilă 

45% 

17% 

10% 

28% 

Modernizarea căminelor culturale 

Investiţie de maximă 
necesitate 

Investiţie necesară pe 
termen mediu(2 ani) 

Investitie necesară pe 
termen lung 

Investiţie inutilă 
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Deṣi comuna Puiești nu e o comună cu o importantă suprafaţă agricolă, faptul că una dintre 

îndeletnicirile principale ale locuitorilor este creṣterea animalelor, face ca la nivelul comunei să 

existe un gradul ridicat de conṣtientizare al cetăţenilor cu privire la achiziţionarea de utilaje pentru 

întreţinerea islazului comunal. 60% dintre locuitori consideră această investiţie ca fiind importantă 

pentru dezvoltarea comunei Puiești. 

 

Proiectele care mai suportă amânare ṣi a căror finalizare nu este urgentă pe termen scurt (1-

2 ani) sunt: înfiinţarea unui azil de bătrâni ṣi înfiinţarea unei noi rute pentru transportul în comun. 

  

 

 Trebuie precizat că rezultatul sondajului nu exclude această investiţie, ci doar o 

poziţionează pe o treaptă secundară a ierarhiei problemelor comunei Puiești.  

 Faptul că Puiești este situată într-o zonă de câmpie, locuitorii consideră oportune 

investiţiile în următorii 1-2 ani în irigaţii, desecări (de 67%), în energie verde (de 86%), cît și în 

regularizarea râului Râmnic (64%). 

22% 

38% 
15% 

25% 

Achiziționare utilaje izlaz 

Investiţie de maximă 
necesitate 

Investiţie necesară pe 
termen mediu(2 ani) 

Investitie necesară pe 
termen lung 

Investiţie inutilă 

16% 
11% 

13% 

60% 

Înființare rută transport 

Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

22% 

14% 
26% 

38% 

Înființare azil de bătrâni 

Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 
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Doar 47 % consideră urgentă asociarea producătorilor agricoli: 

 
 

 Strategie de Dezvoltare promovează pentru reabilitarea dispensarului uman, întreținerea 

bisericii, construirea de noi grădinițe și reabilitarea școlilor și grădinițelor. 

45% 

30% 

6% 19% 

Investiții în irigații, desecări 

Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

45% 

30% 

6% 19% 

Investiții în energie verde 

Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

25% 

30% 

11% 

34% 

Regularizare râu Râmnic  

Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

25% 

22% 20% 

33% 

Asocierea producătorilor agricoli 

Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 
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 Prezentul studiu a avut ca scop ṣi identificarea posibilităţilor economice ale locuitorilor de 

a se racorda sau de a suporta costuri suplimentare pentru servicii de interes public care nu există în  

acest moment în comuna Puiești. Întrebaţi ce sumă a fi dispuṣi să plătească pentru taxa de 

salubritate în cazul în care Primăria ṣi-ar înfiinţa propria societate pentru îndeplinirea acestei 

nevoi, 57% dintre locuitori sunt de acord să li se reţină sub 5 lei pentru acest serviciu, în timp ce 

29% consideră că ar putea plăti doar o sumă cuprinsă între 5-10 lei lunar pe gospodărie și 8% între 

10-15 lei. 

 

 Întrebaţi ce sumă a fi dispuṣi să plătească lunar pentru gaz metan, în cazul în care reţeaua 

de gaze s-ar extinde în comuna Puieşti, 60% dintre locuitori sunt de acord să plătească sub 50 lei 

pentru acest serviciu, în timp ce 16% consideră că ar putea plăti o sumă cuprinsă între 50-100 lei 

lunar pe gospodărie, 13% între 100-150 lei și 6% peste 150 lei. 

37% 

26% 

9% 

28% 

Reabilitare dispensar uman 
 Investiţie de maximă 

necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

11% 

19% 

20% 

50% 

Întreținere biserici  
Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

15% 

16% 

24% 

45% 

Construire de noi grădinițe 
Investiţie de 
maximă necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

24% 

21% 16% 

39% 

Reabilitare şcolii şi grădinițe  
Investiţie de maximă 
necesitate 

Investiţie necesară 
pe termen mediu(2 
ani) 

Investitie necesară 
pe termen lung 

Investiţie inutilă 

6% 

57% 

29% 

8% 

Dacă Primăria şi-ar înființa propriul sistem de salubritate, ce sumă ați fi de acord să vi se rețină lunar pentru 
ridicarea gunoiului menajer din gospodăria dvs?  

nu sunt de acord 

Sub 5 lei 

Între 5-10 lei 

10-15 lei,sunt servicii necesare pentru 
sanatate 
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Dintre cei chestionaţi 49% sunt femei ṣi 51 % bărbaţi. Vârstele respondenţilor sunt 

cuprinse între 18 ṣi 70 de ani, iar ponderea categoriilor de vârstă este reprezentată în graficul de 

mai jos. 

 

42% dintre cei chestionaţi au studii gimnaziale sau profesionale, 45% au studii liceale, iar 

13% au studii superioare și posuniversitare. 

 

Dintre locuitorii comunei Puiești care au răspuns chestionarului privitor la direcţiile de 

dezvoltare pentru perioada 2014-2020 39% sunt muncitori, 23% sunt casnice, 19% sunt 

pensionari, 6% sunt ṣomeri, iar restul sunt maiṣtrii tehnicieni, elevi, vânzători, agricoltori, zilieri, 

personal cu studii superioare sau patroni. 

60% 
16% 

13% 
5% 

Ce sumă vă puteți permite să plătiți lunar pentru gaz metan, în cazul în care rețeaua de gaze s-ar extinde în 
comuna Puieşti? 

Nu mă interesează Sub 50 lei Între 50-100 lei Între 100 150 lei Peste 150 lei 

51% 
49% 

Distribuția pe sexe a grupului 
chestionat 

Barbaţi 

Femei 

14% 

21% 

37% 

16% 

12% 

Vârsta în ani împliniți a celor 
chestionați 

<30 ani 

30-40 ani 

40-50 ani 

50-60 ani 

60-70 ani 

15% 10% 

27% 
35% 

5% 8% 

Ultima şcoală absolvită a celor chestionați 

4-8 clase 

10 clase 

şcoală profesională 

liceu 

studii universitare 

studii postuniv 
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Din punctul de vedere al apartenenţei religioase 100% dintre cei chestionaţi sunt ortodocṣi.  

Numărul mediu de persoane care locuiesc în gospodăriile din comuna Puiești este de 3,44 

persoane. Graficul următor prezintă ponderea familiilor de 1-2 persoane, 3-4 persoane sau mai 

mult de 5 persoane în locuinţele din Puiești.  

 

Media venitului dintr-o gospodărie din Puiești este de 990,25 lei (incluzând salarii, pensii, 

chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc). Media venitului mediu de persoana este 

287,86 lei. 22% dintre gospodării au un venit de până în 500 lei, 40% dintre gospodării au un venit 

cupris între 500-1000 lei,  16% dintre gospodării au un venit cuprins între 1000-1500 lei iar  14% 

dintre gospodării au un venit mai mare de 1500 lei și 8% au venituri mai mari de 2001 lei. 

 

 

19% 

4% 

39% 

1% 1% 

23% 

1% 
1% 

1% 4% 6% 

Ocupația  celor chestionați Pensionar 

Elev-student 

Muncitor 

Maistru tehnician 

Personal studii superioare 

Casnica 

Somer 

Zilier 

Patron 

Agricultor 

Vânzător 

27% 

53% 

17% 

3% 

Numar persoane in gospodǎrie 

1-2 locuitori 

3-4 locuitori 

5-6 locuitori 

>7 locuitori 

22% 

40% 

16% 

14% 

8% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 

501-1000 lei 

1001-1500 

1501-2000 

>2001 
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9.5.2. Centralizator Puieştii de Jos 
Principalele proiecte ce necesită rezolvare într-un timp scurt, aṣa cum reies ele din 

chestionarul aplicat locuitorilor din satul Puieştii de Jos sunt : introducerea reţelelor de alimentare 

cu gaze ṣi canalizare, locurile de joacă pentru copii, construirea unor toalete publice, crearea de 

noi locuri de muncă, extinderea reţelei de internet, reabilitarea drumurilor, reabilitarea cimitirului 

ṣi problema câinilor vagabonzi  

 

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Puieştii de Jos, arată de asemenea că lipsa 

anumitor utilităţi ṣi dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel 

puţin 50% dintre cei chestionaţi (in afară de cele expuse deja în graficul de mai sus). 

 

Media venitului într-o gospodărie din Puieştii de Jos, este de 1043,33 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc). 67% dintre cei chestionaţi au în 

gospodărie un venit mai mic de 1000 lei.  

5% 

52% 22% 
4% 

7% 
2% 2% 

2% 4% 

Care este problema principala care trebuie rezolvata pentru 
dezvoltarea comunei dumneavoastra? 

Câinii vagabonzi Gaze Canalizare Drumuri Locuri de joacă pentru copii WC public Cimitir Internet locuri de muncă 

3% 3% 7% 

17% 
70% 

Persoane sărace 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 

0% 

7% 

23% 
50% 

20% 

Apa caldă în locuințe 

Foarte bună Bună Acceptabilă Proastă Foarte proastă 
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9.5.3 Centralizator sat Puieştii de Sus 

Principalele proiecte ce necesită rezolvare într-un timp scurt, aṣa cum reies ele din 

chestionarul aplicat locuitorilor din satul Puieştii de Sus sunt : realizarea sistemului de alimentare 

cu gaze, realizarea sistemului de canalizare, locurile de muncă, drumuri și câinii vagabonzi. 

  

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Puieştii de Sus, arată de asemenea că lipsa 

anumitor utilităţi ṣi dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel 

puţin 50% dintre cei chestionaţi. 

 
 

17% 

50% 
10% 

17% 
6% 

Venit pe gospodǎrie 
0-500 lei 501-1000 lei 1001-1500 1501-2000 >2001 

3% 

52% 36% 

3% 6% 

Care este problema principala pe care o doriti 
rezolvata in comuna dumneavoastra? 

Câinii vagabonzi Gaze Canalizare Drumuri locuri de muncă 

4% 

46% 
50% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

4% 

23% 

54% 

19% 

Locuri de muncă 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 
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Media venitului într-o gospodărie din Puieştii de Sus, este de 963,46 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc), cu 32,7 lei mai puţin decât media 

venitului  pe gospodărie pe total comună. Venit mediu/ persoana este de 316,93 lei. 62% dintre cei 

chestionaţi au în gospodărie un venit mai mic de 1000 lei.  

 

8% 

38% 54% 

Persoane sărace 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

4% 4% 

54% 

38% 

Câinii vagabonzi 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

8% 
11% 

58% 

23% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

12% 
15% 

27% 

46% 

Apa caldă în locuințe 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

8% 
15% 

58% 

19% 

Locuri pentru petrecerea 
timpului liber 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

22% 

40% 

16% 

14% 

8% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 

501-1000 lei 

1001-1500 

1501-2000 
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9.5.4 Centralizator sat Dăscăleşti 
Principalele proiecte ce necesită rezolvare într-un timp scurt, aṣa cum reies ele din 

chestionarul aplicat locuitorilor din satul Dăscăleşti sunt: realizarea sistemului de alimentare cu 

gaze, realizarea sistemului de canalizare, locurile de muncă, spital și piață . 

 

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Dăscăleşti, arată de asemenea că lipsa 

anumitor utilităţi ṣi dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel 

puţin 50% dintre cei chestionaţi. 

   

  

46% 

8% 
23% 

15% 

8% 

Care este problema principala care din punctul 
dumneavoastra de vedere trebuie rezolvata? 

Gaze Canalizare locuri de muncă Spital Piaţă 

12% 

25% 

0% 

50% 

13% 0% 

Alimentarea cu apa 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabila 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 

50% 50% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 0% 

25% 

37% 

38% 

0% 

Locuri de muncă 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 12% 

12% 

63% 

13% 

Persoane sărace 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 
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Media venitului într-o gospodărie din Dăscăleşti, este de 725,00 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc), cu 265,25 lei mai puţin decât media 

venitului  pe gospodărie pe total comună, având media cea mai mică dintre toate satele. 67% 

dintre cei chestionaţi au în gospodărie un venit mai mic de 1000 lei.  

 

 

 

 

 

 

0% 

25% 

12% 63% 

Câinii vagabonzi 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 

37% 

38% 

25% 

Apa caldă în locuințe 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 

25% 

25% 37% 

13% 

Locuri pentru petrecerea 
timpului liber 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

17% 

50% 

10% 

17% 

6% 0% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 

501-1000 lei 

1001-1500 

1501-2000 

>2001 
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9.5.5. Centralizator sat Macrina 

Principalele proiecte ce necesită rezolvare într-un timp scurt, aṣa cum reies ele din 

chestionarul aplicat locuitorilor din satul Macrina sunt: realizarea sistemului de alimentare cu 

gaze, realizarea sistemului de canalizare, locurile de muncă, drumuri și internet. 

  

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Macrina, arată de asemenea că lipsa 

anumitor utilităţi ṣi dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel 

puţin 50% dintre cei chestionaţi. 

 

    

46% 

18% 

18% 

9% 
9% 

Care este problema principala pe care o doriti rezolvata in 
comuna dumneavoastra? 

Gaze Canalizare Drumuri Internet locuri de muncă 

14% 

29% 57% 

0% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

14% 

14% 

29% 

43% 

0% 

Locuri de muncă 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 

29% 

71% 

Persoane sărace 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 

28% 

29% 

43% 

Câinii vagabonzi 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 
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Media venitului într-o gospodărie din Macrina, este de 1438,00 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc), cu 448 lei mai mare decât media 

venitului  pe gospodărie pe total comună, având media cea mai mare dintre toate satele. 74% 

dintre cei chestionaţi au în gospodărie un venit mai mic de 1000 lei.  

 

 

 

 

 

 

14% 

43% 

43% 

Protecția mediului 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

28% 

14% 

0% 

29% 

29% 

Dispensarul uman 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

14% 

0% 

29% 

14% 

43% 

Apa caldă în locuințe 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

29% 

0% 57% 

14% 

Locuri pentru petrecerea timpului 
liber 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

37% 

37% 

13% 
13% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 

501-1000 lei 

1001-1500 

1501-2000 

>2001 
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9.5.6. Centralizator sat Nicoleşti 
Principalele proiecte ce necesită rezolvare într-un timp scurt, aṣa cum reies ele din 

chestionarul aplicat locuitorilor din satul Nicoleşti sunt: realizarea sistemului de alimentare cu 

gaze, realizarea sistemului de canalizare, locurile de muncă, drumuri și spital . 

  

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Nicoleşti, arată de asemenea că lipsa 

anumitor utilităţi ṣi dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel 

puţin 50% dintre cei chestionaţi. 

  

    

 

46% 

18% 

18% 

9% 
9% 

Care este problema principala care din punctul dumneavoastra de 
vedere trebuie rezolvata? 

Gaze Canalizare Drumuri Locuri de joacă pentru copii locuri de muncă 

0% 

22% 

78% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 11% 

33% 56% 

Persoane sărace 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 
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Media venitului într-o gospodărie din Nicoleşti, este de 777,77 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc), cu 213 lei mai puţin decât media 

venitului  pe gospodărie pe total comună. 78% dintre cei chestionaţi au în gospodărie un venit mai 

mic de 1000 lei.  

 

 

 

 

 

 

0% 11% 
11% 

45% 

33% 

Câinii vagabonzi 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

11% 

22% 

45% 

22% 

0% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

0% 11% 
11% 

56% 

22% 

Locuri pentru petrecerea timpului 
liber 

Foarte bună 

Bună 

Acceptabilă 

Proastă 

Foarte proastă 

45% 

33% 

11% 
11% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 

501-1000 lei 

1001-1500 

1501-2000 

>2001 
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CAPITOLUL 10 

 

SINTEZĂ A EVALUĂRII 

STRATEGICE DE MEDIU 

(SEA) 
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10.1.Context 

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 

mediului (Directivă SEA – evaluare strategică de mediu) are drept obiectiv „să asigure un înalt 

nivel de protecție a mediului și să contribuie la integrarea considerațiilor privind mediul în 

elaborarea și adoptarea planurilor și programelor […] asigurând că […] anumite planuri și 

programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei evaluări ecologice”. 

În scopul sprijinirii integrării aspectelor de mediu în programele de dezvoltare rurală și în 

vederea evitării duplicării acțiunilor, evaluarea de mediu prevăzută în Directiva SEA se integrează 

direct în evaluările ex ante ale programelor de dezvoltare rurală.  

 

10.2.Cerințele Directivei SEA 

 

Obligația juridică de a efectua o evaluare de mediu se aplică programelor de dezvoltare 

rurală în principal în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Directiva SEA, care 

precizează că o evaluare de mediu se realizează pentru toate planurile și programele care sunt 

elaborate pentru agricultură, silvicultură, pescuit (și anumite alte sectoare) și care definesc cadrul 

deciziilor ulterioare de autorizare a proiectelor enumerate în Directiva EIA5. 

Evaluarea ecologică strategică prevăzută de Directiva SEA trebuie să ia forma unui raport 

de mediu care să se concentreze, printre altele, asupra efectelor semnificative posibile scontate ale 

programelor de dezvoltare rurală asupra mediului. În această privință, informațiile care trebuie să 

fie prezentate în acest raport sunt detaliate: 

 

a) un rezumat al conținutului, principalele obiective ale planului sau programului și legăturile 

lor cu alte planuri și programe relevante; 

b) aspecte relevante ale situației ecologice existente și evoluția sa probabilă fără  punerea în 

aplicare a planului sau programului; 

c) caracteristicile de mediu ale zonelor care pot fi afectate semnificativ; 

d) orice problemă de mediu existentă care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în 

special, cele care sunt legate de orice zonă de importanță specială pentru mediu, cum ar fi 

zonele desemnate în conformitate cu Directivele 79/409/CEE și 92/43/CEE; 
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e) obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel internațional, comunitar sau de stat 

membru, care sunt relevante pentru plan sau program și modul în care acele obiective și 

orice considerații de mediu au fost luate în calcul în timpul elaborării lui; 

f) posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra unor chestiuni cum ar fi 

biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii de climă, 

bunuri materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arheologic și arhitectural, 

peisajele și interacțiunile între acești factori; 

g) măsurile preconizate pentru prevenirea, reducerea și, pe cât posibil, echilibrarea oricăror 

efecte adverse asupra mediului prin punerea în aplicare a planului sau programului; 

h) o descriere a motivelor de selectare a alternativelor preconizate și o descriere a modului în 

care s-a făcut evaluarea, inclusiv orice dificultate întâlnită (cum ar fi deficiențe tehnice sau 

lipsa de cunoștințe teoretice în domeniu) în colectarea informațiilor solicitate; 

i) o descriere a măsurilor preconizate referitoare la monitorizarea; 

j) un rezumat netehnic al informațiilor menționate la punctele de mai sus. 

De asemenea, Directiva SEA prevede consultarea autorităților competente ale statelor 

membre care au responsabilități în materie de mediu, precum și a publicului (inclusiv a ONG-

urilor pertinente) care pot fi afectate sau interesate în mod specific de efectele de mediu legate de 

punerea în aplicare a programului. 

Consultările trebuie să ofere ocazia de a exprima cât mai curând posibil opinii cu privire la 

proiectul de program și la raportul de mediu. 

În cele din urmă, procedurile de monitorizare trebuie să garanteze urmărirea efectelor 

semnificative ale punerii în aplicare a programului. 

Autoritățile de program răspund pe deplin de calitatea raportului de mediu, inclusiv de 

organizarea consultărilor, de luarea în calcul a raportului de mediu și a rezultatelor consultărilor în 

luarea deciziilor, precum și de furnizarea de informații în ceea ce privește decizia. 

 

10.3.Integrarea dispozițiilor Directivei SEA în evaluarea ex ante 

  

Regulamentul (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

FEADR prevede pentru noua perioadă de programare efectuarea a unei evaluări de mediu detaliate 

în contextul evaluării ex ante pentru fiecare program de dezvoltare rurală. 
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Ca parte a dezvoltării strategiei de program, statele membre au obligația să evalueze 

situația existentă a zonei geografice care poate fi vizată de program, folosind date cuantificate, 

subliniind punctele tari și punctele slabe, disparitățile, nevoile și lacunele, precum și potențialul de 

dezvoltare rurală pe baza indicatorilor de referință relevanți. În cazul gestionării mediului și a 

terenurilor, proiectele de norme pentru punerea în aplicare prevăd următoarele cerințe: 

„Gestionarea mediului și a terenurilor:  

 handicapurile care afectează exploatațiile situate în zonele amenințate de abandon și de 

marginalizare;  

 o descriere de ansamblu a biodiversității centrată pe agricultură și pe sectorul forestier și 

ținând seama de sisteme agricole și silvicole de mare valoare naturală, precum și punerea 

în aplicare a directivelor Natura 2000 privind terenurile agricole/forestiere;  

 o descriere a calității și cantității apelor,  

 rolul agriculturii în utilizarea și poluarea apelor și punerea în aplicare a directivelor-cadru 

privind nitrații și apa;  

 poluarea atmosferică și schimbările climatice și legăturile acestora cu agricultura; 

 emisiile de gaze cu efect de seră și de amoniac, precum și legăturile cu diferitele planuri de 

acțiune sau inițiative luate de statul membru sau de regiune pentru a contribui la atingerea 

obiectivelor definite la nivel internațional, inclusiv în codul de bune practici pentru 

reducerea emisiilor de amoniac (Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră la 

mare distanță); utilizarea bioenergiilor; descrieri ale calității solului (eroziune hidraulică și 

eoliană, materii organice, poluare), precum și protecția, utilizarea pesticidelor, agricultura 

ecologică și bunăstarea animalelor; întinderea zonelor forestiere de ridicat sau mediu, 

modificarea mediei anuale a acoperirii forestiere.  

 

Descrierile elementelor menționate anterior trebuie să fie susținute prin date cuantificate.” 

Temele prioritare de mediu în privința cărora se așteaptă ca statele membre să elaboreze 

măsuri de dezvoltare rurală adecvate sunt menționate în „Orientările strategice pentru dezvoltarea 

rurală care definesc trei domenii prioritare la nivelul UE, și anume biodiversitatea și conservarea 

sistemelor agricole și silvicole de mare valoare naturală, apa și schimbările climatice.  

În ceea ce privește cerințele evaluării strategice de mediu se regasesc trei dintre sarcinile 

cheie ale evaluării ex ante sunt: 
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(1) Evaluarea solidității analizei situației inițiale, identificarea nevoilor și definirea 

strategiei. 

(2) Analizarea efectelor de mediu anticipate ale programelor de dezvoltare rurală în raport 

cu domeniile prioritare, dar și în raport cu alte aspect de mediu relevante. 

(3) Întrucât pentru o serie amplă de măsuri (de exemplu, ajutor pentru investiții, 

indemnizații compensatorii, măsuri de agromediu) respectarea standardelor obligatorii este 

necesară în mod explicit, evaluarea de mediu trebuie să identifice de asemenea 

conformitatea sau conflictele măsurii în raport cu aceste standarde de mediu. 

„Cadrul comun de monitorizare și de evaluare” (CCME) stabilește dispozițiile pentru 

indicatorii de referință relevanți privind mediul, care trebuie să fie stabiliți pentru măsurarea și 

evaluarea progreselor realizate în timp în cadrul acestor domenii prioritare: 

– Pentru analiza de referință, s-a alcătuit o listă detaliată a indicatorilor de context și de 

   impact aferenți. 

– Pentru evaluarea efectelor de mediu ale programelor, trebuie stabiliți la nivel de program 

patru indicatori comuni de mediu obligatorii, orientați în mod specific înspre evaluarea 

impactului programelor de dezvoltare rurală asupra diversității, zonelor de mare valoare 

naturală, calității apei și schimbărilor climatice.  

– Dincolo de utilizarea lor pentru o evaluare strategică de mediu în contextul evaluărilor ex 

ante, acești indicatori vor permite, pe întregul ciclu de viață al programului, o 

monitorizare continuă a situației de mediu în zona vizată de program. 

 

10.4. Acțiunile care trebuie întreprinse 

 

Pentru a îndeplini pe deplin cerințele Directivei SEA și cerințele conexe din regulamentul 

FEADR, autoritățile de programare vor trebui să garanteze următoarele: 

 Evaluarea de mediu a programelor de dezvoltare rurală va fi efectuată la nivel de 

program și se va concentra asupra zonei geografice vizate de program. Raportul de 

mediu necesar va fi integrat într-un capitol specific al raportului de evaluare ex ante. 

 Evaluarea ex ante va fi efectuată de evaluatori independenți. În cadrul procedurii de 

achiziții publice pentru selectarea evaluatorilor independenți, statele membre trebuie să 

ia în considerare cerințele necesare privind competența în domeniul mediului. Acestea 
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 trebuie să fie detaliate în mod corespunzător conform mandatului evaluării ex ante. 

 Consultările „autoritățile de mediu cu responsabilități în acest domeniu”, ale 

„publicului afectat sau care poate fi afectat, sau care este interesat în luarea de decizii”, 

precum și consultările transfrontaliere vor fi organizate de autoritățile de program. 

Evaluatorii ex ante se vor implica în procesul de consultare la cererea autorității de 

program competente. 

 Evaluatorii ex ante vor evalua efectele de mediu anticipate ale programelor de 

dezvoltare rurală, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește cele trei domenii 

prioritare identificate în „orientările strategice pentru dezvoltare rurală”. 

 Conform cerinței de a respecta standardele obligatorii în materie de mediu, evaluatorii 

ex ante trebuie să analizeze modul în care statele membre au garantat conformitatea 

programelor cu aceste standarde (sau au evitat conflictele cu acestea). 

 De asemenea, evaluatorii ex ante vor stabili măsura în care cadrul de reglementare în 

vigoare privind mediul (inclusiv ecocondiționalitatea, standardele de mediu minime 

etc.) 

 poate diminua orice efect negativ asupra mediului, în urma punerii în aplicare a 

programului. 

 Evaluatorii ex ante vor sprijini identificarea și vor face evaluarea indicatorilor de 

mediu, precum și a sistemului pus în funcțiune pentru estimarea efectelor de mediu ale 

 programelor de dezvoltare rurală și, după caz, vor propune modificări. 

 

10.5. Direcţiile generale ale strategiei de mediu 

  

Direcţiile generale ale Strategiei de mediu au în vedere promovarea economiei ṣi a tuturor 

direcţiilor majore de interes discutate în prezenta strategie, cu condiţia ca măsurile întreprinse să 

păstreze resursele naturale moṣtenite, să protejeze mediul înconjurător ṣi să asigure o dezvoltare 

durabilă pentru toţi membrii comunităţii, atât pentru generaţiile prezente cât ṣi pentru generaţiile 

viitoare.  

 În imaginea de mai jos sunt prezentate activităţile propuse pentru implementarea unei 

strategii de mediu corecte, complementară cu protecţia mediului înconjurător. 
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10.6. Direcţiile secundare ale strategiei de mediu în comuna Puiești 

  

Din toate proiectele care se doresc să se implementeze în perioada 2014-2020, 25% sunt 

proiecte care se referă la mediu, ceea ce reprezintă dendința UAT Puiești asupra planificării și 

implementării PROIECTELOR "VERZI": 

  

1 Îmbunătățirea funcționării serviciului public de salubrizare locală; 

2 Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică; 

3 Promovarea colectării selective și a procesului de reciclare; 

4 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene; 

5 Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol; 

6 Salubrizarea zonelor adiacente comunei; 

7 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi și a unei vidanje; 

8 Amenajare sisteme colectare apă și scurgere către centrele de  colectare ; 

9 Construcţie Pod Măcrina-Puieṣtii de Sus pentru masă restricţionată  la 3,5 t; 

10 Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime; 

 Modernizarea agriculturii. În această direcție au fost evidențiate trei 

categorii de activități: modernizarea lanțurilor valorice, restructurarea și 

modernizarea învățămîntului și cercetărilor agricole, asigurarea accesului 

la finanțe, infrastructură și piețe. 

 Asigurarea gestiunii durabile a resurselor naturale. În acest sens,  

urmează a fi promovate metodele ecologice de gestionare a resurselor 

naturale, promovarea produselor și tehnologiilor cu impact redus de 

mediu, susținerea măsurilor de adaptare la consecințele schimbării 

climei. 

 Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. Vor fi susținute 

investițiile în infrastructură, rețele, drumuri; vor fi susținute investițiile în 

mici afaceri agricole, iar comunitățile locale vor fi stimulate să participe 

la reabilitarea infrastructurii. 
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11 
Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat pe distanța de 1km în zona 

Măcrina-Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos; 

12 Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor 

13  reziduale în toate satele componente comunei Puieṣti; 

14 Regularizare curs râu Ramnicu Sărat; 

15 Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de teren ṣi a inundaţiilor; 

16 
Parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, Lunca, Plopi și amenajarea lizierelor de 

protecţie a zonelor agricole ṣi a zonelor de locuit; 

17 Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate; 

18 Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii; 

19 Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetică); 

20 Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice ; 

21 Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor alternative 

22  de energie verde; 

23 
Sprijinirea investitorilor în energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice) și promovarea 

energiilor verzi și a importanţei acestora în râdul cetățenilor ; 

24 
Amenajarea bălţii din Puieṣti pentru pescuit sportiv și agrement: dotarea acesteia cu 

pontoane, locuri de campare și de picnic; 

25 Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea 

26 
 drumurilor ṣi a islazului comunal (în special este nevoie de un utilaj multifuncţional dotat 

cu freza zăpadă și echipament întreținere spații verzi). 
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Centralizator Fise de Proiect propuse prin ”Strategia de Dezvoltare a 

comunei Puiești”, județul Buzău pentru perioada 2014-2020 

 
INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT ṢI DE UTILITĂȚI 

1 

 

Asfaltare drumuri comunale în toate satele (prioritare: str. 30 Puieṣtii de Jos, DC 5 

Puieṣtii de Jos-Vâlcelele) 

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 

 

Construcţie Pod Măcrina-Puieṣtii de Sus pentru masă restricţionată (3.5t) 

 

5 

 

Pietruire drumuri exploatare agricolă 

 

6 

 

Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime 

 

7 

 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat (1km) în zona Măcrina-

Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos 

8 

 

Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor reziduale în toate 

satele componente comunei Puieṣti (50km retea) 

9 

 

Introducerea sistemului de alimentare cu gaze in toate satele componente (50 km retea 

+16 km aducţiune din comunele învecinate: Ghergheasa-Boldu-Puieṣti) 

10 

 

Modernizarea sistemului de iluminat public  

 

11 

 

Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate străzile marginale ale satelor 

 

12 Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

13 

 

Regularizare curs râu Ramnicu Sarat 

 

14 

 

Consolidarea malurilor pentru prevenirea surpărilor de teren ṣi a inundaţiilor 

 

15 

 

Parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, Lunca, Plopi ṣi amenajarea 

lizierelor de protecţie a zonelor agricole ṣi a zonelor de locuit 

16 

 

Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate 

17 

 

 

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 
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18 

 

Finalizarea elaborarii Planului Urbanistic General 

19 

 

Reabilitarea blocului de locuinţe Puieṣtii de Jos  

 

EDUCAȚIE 
20 

 

Reabilitarea ṣcolii din satul Măcrina și din satul Nicoleṣti 

 

21 

 

Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale 

 

22 

 

Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de învăţământ 

 

23 

 

Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei Puieṣti  

 

24 

 

Construcţie grădiniţă in satul Puieṣtii de Jos 

 

25 

 

Modernizarea și dotarea corespunzatoare a unităţilor de învăţământ 

 

26 

 

Amenajarea curtilor interioare a scolilor si gradinitelor din toate satele componente 

 

27 

 

Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar 

 

28 

 

Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate 

 

ECONOMIE 
29 

 

Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii 

 

30 

 

Amenajarea unei pieţe en-gros, en-detail si a târgurilor săptămânale în satele Puieṣtii 

de Jos, Dăscăleṣti, Măcrina 

31 

 

Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole 

 

32 

 

Sprijinirea micilor ateliere meṣteṣugăreṣti, mecanice, de tâmplărie 

 

33 

 

Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetică) 

 

34 

 

Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice  

 

35 

 

Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor alternative de energie 

verde 

36 

 

Achiziţionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul de a 

sprijini micii producători din comună 

37 

 

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor 

38 

 

Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de 

activităţi in domeniul industrial 
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39 

 

Sprijinirea investitorilor in energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice) și 

promovarea energiilor verzi si a importanţei acestora in raâdul cetatenilor  

40 

 

Sprijinirea micilor intreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru procesarea ṣi 

conservarea produselor din carne ṣi a celor lactate 

41 

 

Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile 

42 

 

Programe de formare profesionala în rândul tinerilor pentru reconversie profesională 

 

43 

 

Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale 

 

44 

 

Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe și legume 

 

45 

 

Sprijinirea asociaţiilor agricole 

 

46 

 

Centrul  de informare ṣi consultanţă agricolă 

 

47 

 

Utilizarea de soiuri adecvate climatic 

 

48 Sprijinirea agriculturii conservative 

SĂNĂTATE 

49 

 

Crearea unui parteneriat public-privat pentru înfiinţarea unui centru  de recoltare si 

interpretare a analizelor medicale 

50 

 

Achiziţionarea unei ambulanţe pentru a deservi locuitorii comunei 

 

51 

 

Creṣterea gradului de conṣtientizare a cetăţenilor cu privire la importanţa alimentaţiei, 

a igienei si a sportului pentru a avea o viata sănătoasă 

52 

 

Reabilitarea si dotarea corespunzătoare a dispensarelor medicale din satele Puieṣtii de 

Jos si Măcrina 

53 

 

Parteneriat public privat pentru înfiinţarea unei noi farmacii veterinare în satul Puieṣtii 

de Jos 

54 

 

Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna desfăṣurare a activităţii intr-un 

cabinet stomatologic 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

55 

 

Sprijin pentru minorităţi ṣi categorii defavorizate 

 

56 

 

 

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.  

57 

 

Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 

 

58 Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar 

59 

 

Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 
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60 

 

Programe de consiliere ṣi orientare profesională pentru ṣomeri, persoane inactive sau 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

61 

 

Bază de date a profesiilor 

 

62 Acte de identitate ṣi de stare civilă 

63 

 

Sprijinirea grupurilor etnice minoritare ṣi a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea socială ṣi prin consilierea acestora 

64 

 

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice in Puieṣti 

 

65 Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari 

MEDIU 
66 

 

Îmbunătățirea functionării serviciului public de salubrizare locală 

 

67 

 

Fiecare gospodărie prevăzută cu pubelă ecologică 

 

68 

 

Promovarea colectării selective si a procesului de reciclare 

 

69 

 

Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 

 

70 

 

Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 

 

71 

 

Salubrizarea zonelor adiacente comunei 

 

72 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi și a unei vidanje 

CULTURĂ SPORT ṢI AGREMENT 

73 

 

Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în satele Nicoleṣti, Măcrina, Puieṣtii de Jos, 

Puieștii de Sus, Dăscăleṣti 

74 

 

Amenajarea curţilor interioare ale bisericilor din satele Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, 

Măcrina, Nicolesti 

75 

 

Refacerea acoperiṣurilor bisericilor din Puieṣtii de Sus, Dăscăleṣti 

 

76 

 

Refacerea picturii bisericii din satul Puieṣtii de Jos 

 

77 Construirea a două case praznicale in satele Puieṣtii de Jos si Dăscăleṣti 

78 

Amenajarea unui teren multifuncţional prevăzut cu vestiare, bănci de rezervă, bănci 

pentru public în cadrul comunei 

79 

 

Construirea unei baze sportive dotate corespunzător, refacerea covorului vegetal/covor 

sintetic 

80 

 

Reabilitarea caminelor culturale din satele Puieṣtii de Jos, Nicolești 

 

81 

 

Consolidarea Bibliotecii Comunale 

 

82 Sprijinirea echipei locale de fotbal "FC Puieṣti" 
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83 

 

Înfiinţarea unei echipe de handbal, volei, tenis de masă, baschet 

 

84 

 

 

Introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi acces nelimitat in mediul online 

la volumul de carte din biblioteca comunală ṣi judeţeană tuturor celor interesaţi de 

lectură 

85 

 

Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din biblioteca comunală 

 

TURISM 

86 

 

Promovarea la nivel judetean a sarbatorii locale "Hora Satului" care se serbează de 

Rusalii 

87 

 

Amenajarea bălţii din Puieṣti pentru pescuit sportiv si agrement: dotarea acesteia cu 

pontoane, locuri de campare si de picnic 

88 

 

Înfiinţarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei pentru promovarea dansurilor ṣi a 

cântecelor populare 

89 

 

Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (sală de conferinţă, sală de ṣedinţe, 

restaurant etc) 

ȊNTĂRIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 
90 

 

Adaptarea structurii organizatorice 

 

91 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie 

92 

 

Schimb de experienţă ṣi vizite de studii 

 

93 

 

Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri din comună 

 

94 

 

 

Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea drumurilor ṣi a islazului 

comunal (in special este nevoie de un utilaj multifuncțional dotat cu freză pentru 

zapadă și echipament întreținere spatii verzi) 

95 Reabilitarea sediului Primăriei Puieṣti-extindere arhivă și magazie SVSU 

96 

 

Definitivarea problemei retrocedărilor conform legilor fondului funciar  

 

97 Achiziţionarea unei masini de pompieri 

98 

 

Înfrăţire cu o comună similară din Uniunea Europeană 

 

99 

 

Completarea organigramei prin angajări conform legislaţiei in vigoare, în limita 

posturilor aprobate 

100 Întocmirea cadastrului general 

101 Inventarierea și gestionarea corectă a inventarului public și privat al comunei 

102 

 

Reabilitarea sediului Postului de Poliție Puieṣti 

 

103 Aderarea la un Grup De Acţiune Locală 

104 

 

Îmbunătăţirea paginii de Internet a Primăriei Comunei Puieṣti prin oferirea de servicii 

suplimentare: newslettere, posibilitatea platilor online 
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1. Asfaltare drumuri comunale în satele aparţinătoare comunei Puieṣti 

(prioritare: str. 30 Puieṣtii de Jos, DC 5 Puieṣtii de Jos-Vâlcelele) 

 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Asfaltare drumuri comunale in satele aparţinătoare comunei Puieṣti 

(prioritare: str. 30 Puieṣtii de Jos, DC 5 Puieṣtii de Jos-Vâlcelele) 

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 / participantii la trafic: populaţia de tranzit, 

aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi și transportatori, 

turiṣti;Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti, unităţi Administrativ 

Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si din Regiunea de Dezvoltare 

Sud Est 

Agenţii Economici /Potenţialii investitori 

Obiective - Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

- Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a investiţiei;  

- Modernizarea infrastructurii de transport locale din comuna Puieṣti în 

vederea creṣterii gradului de siguranţă a circulaţiei ṣi reducerii timpului 

de călătorie prin fluidizarea traficului  

Motivaţia 

proiectului 

Modernizarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării economice viitoare a comunei, prin conectarea diferitelor 

zone greu accesibile la drumurilor locale, prin îmbunătățirea legăturilor 

rutiere cu comunele învecinate. Prin efectele pe care le produce, 

proiectul duce la: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei 

- fluidizarea traficului/ asigurarea siguranţei şi confortului în trafic ; 

- îmbunătăţirea accesului populaţiei si al echipajelor de intervenţie  

(poliţie, pompieri) în caz de forţă majoră; 

- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al 

activităţilor create/dezvoltate 

Activitățile 

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  

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea ṣi auditul proiectului 
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Rezultatele 

proiectului  

Prin proiect se vor asfalta/moderniza un număr de minim 15 km de 

drumuri comunale de pe raza localităţii Puieṣti 

Indicatori  Numărul de kilometri de drumuri asfaltate/modernizate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local, buget de stat, fonduri europene / structurale, parteneriate 

 

 

2. Amenajarea de trotuare ṣi alei pietonale pe drumurile principale din satele 

aparţinătoare comunei Puieṣti 

 
Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Amenajarea de trotuare ṣi alei pietonale pe drumurile principale din 

satele aparţinătoare comunei Puieṣti 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Agenţii Economici / Potenţialii investitori 

Populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din zona, comercianţi și 

transportatori, turiṣti; 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 - Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a investiţiei;  

- Modernizarea infrastructurii de transport local din comuna Puieṣti in 

vederea creṣterii gradului de siguranţă a circulaţiei  

Motivaţia 

proiectului 

Modernizarea trotuarelor ṣi aleilor pietonale pe principalele drumuri de 

acces va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 

comunei. Prin îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pietonală ṣi 

eliminarea deficitelor existente se asigură legătura cu principalele 

instituţii din comună: primărie, ṣcoală, dispensar, poliţie, poṣta, la alte 

obiective de importanţă socială sau alte obiective economice, se 

facilitează accesul populaţiei către destinaţiile de serviciu etc. Proiectul 

are ca scop: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 
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- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei ṣi 

atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al 

activităţilor create/dezvoltate 

- asigurarea siguranţei şi confortului în trafic; 

Activitățile 

proiectului 

- Realizarea documentaţiei tehnice necesare (expertiza tehnică, studiu de 

fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Proiect 

Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică -

Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele 

proiectului  

Prin proiect se vor asfalta/moderniza trotuare pe principalele drumuri 

comunale de pe raza localităţii Puieṣti 

Indicatori  Numărul de kilometri de trotuare asfaltate/modernizate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local / buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2016 

 

 

3. Amenajare sisteme colectare apă ṣi scurgere către centrele de colectare 

(rigole) in comuna Puieṣti 

 
Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Amenajare sisteme colectare apă ṣi scurgere către centrele de colectare 

(rigole) in comuna Puieṣti 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Participanţii la trafic: populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din 
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zonă, comercianţi și transportatori, turiṣti; 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a investiţiei;  

-Modernizarea infrastructurii de transport locale din comuna Puieṣti în 

vederea creṣterii gradului de siguranţă a circulaţiei ṣi reducerii timpului 

de călătorie ; 

-Amenajarea de ṣanţuri ṣi rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor 

meteorice, in vederea eliminării fenomenelor de spălare si alunecare a 

drumurilor ori a inundării spaţiilor funcţionale; 

Motivaţia 

proiectului 

Amenajarea sistemelor de colectare ṣi scurgere a apelor pluviale va avea 

efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, întrucât 

prin aceste lucrări de amenajare ṣi întreţinere a sistemelor de evacuare a 

apelor meteorice vor fi preîntâmpinate/evitate inundaţiile gospodăriilor, 

căilor de acces ori ale altor amplasamente, vor fi preîntâmpinate/evitate 

fenomenele de spălare si alunecare a drumurilor . Prin efectele pe care le 

produce, proiectul contribuie deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei 

- fluidizarea traficului;  

- asigurarea siguranţei şi confortului în trafic ; 

- îmbunătăţirea accesului populaţiei si al echipajelor de intervenţie  

(poliţie, pompieri) în caz de forţă majoră; 

Activitățile 

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 

Rezultatele 

proiectului  

Prin proiect se vor amenaja drumurile comunale  cu ṣanţuri ṣi rigole de 

scurgere de pe raza localităţii Puieṣti 

Indicatori  - numărul de kilometri de drumuri comunale  amenajate cu ṣanţuri ṣi 

rigole de scurgere prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2016 
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4. Construire pod pentru masă restricţionată (3.5t) in satul Măcrina-Puieṣtii de 

Sus 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Construire pod pentru masă restricţionată (3.5t) in satul Măcrina-Puieṣtii 

de Sus  

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi din 

Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Participantii la trafic: populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din 

zona, comercianţi și transportatori, turiṣti; 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a investiţiei;  

-Modernizarea infrastructurii de transport locale din comuna Puieṣti in 

vederea creṣterii gradului de siguranţă a circulaţiei si reducerii timpului 

de călătorie prin fluidizarea traficului  

Motivaţia 

proiectului 

Construirea podului pentru masă restricţionată (3.5t) între Măcrina-

Puieṣtii de Sus va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice 

viitoare a comunei, prin conectarea diferitelor zone greu accesibile la 

drumurilor locale, prin îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele 

învecinate. Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie 

deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei 

- fluidizarea traficului;  

- asigurarea siguranţei şi confortului în trafic ; 

-îmbunătăţirea accesului populaţiei si al echipajelor de intervenţie  

(poliţie, pompieri) in caz de forta majora; 

Activitățile 

proiectului 

- Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute 

prin proiect; 
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-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele 

proiectului  

Prin proiect se va construi un pod între Măcrina-Puieṣtii de Sus, pod 

pentru masă restricţionată (3.5t)  

Indicatori  -un obiectiv de investiţie construit prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015 

 

 

5.Pietruire drumuri de exploatare agricolă pe raza comunei Puieṣti 
4.  

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

 

Proiectul propus Pietruire drumuri de exploatare agricolă pe raza comunei Puieṣti 

 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Agenţi Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor din zona, comercianţi și transportatori; 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a investiţiei;  

-Modernizarea infrastructurii de acces catre zonele cu potenţial 

economic din comuna Puieṣti in vederea atragerii unui număr cat mai 

mare de investitori in zona; 

-Scurtarea timpului de deplasare între localităţi importante din mediul 

rural. 

Motivaţia 

proiectului 

Pietruirea drumurilor de exploatare agricolă de pe raza comunei Puieṣti 

va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, 

întrucât prin drumurile agricole ce urmează a fi amenajate se va asigura 

accesul proprietarilor de terenuri, cu mijloace de transport şi utilaje 

agricole, spre parcelele si exploataţiile pe care le deţin. Scopul acestui 

proiect este acela de a oferi rute ocolitoare utilajelor agricole pentru a 

reduce traficul acestora de pe străzile din comună şi nu în ultimul rând 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

200 

 

înnoroirea acestora. De asemenea, în perspectiva extinderii 

intravilanului, aceste drumuri vor deveni într-un viitor mai îndepărtat căi 

majore de circulaţie.  

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii si competitivităţii localităţii Puieṣti; 

- creṣterea numărului de investitori atraṣi in zona; 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al 

activităţilor create/dezvoltate 

Activitățile 

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 

Rezultatele 

proiectului  

Prin proiect se vor pietrui drumuri de exploatare agricolă aflate în 

extravilanul comunei Puieṣti 

Indicatori  -numărul de kilometri de drumuri de exploatare pietruite prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale (PNDR Măsura 1.2.5) 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015 

 

 

 

6. Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adâncime din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău  

Agenţii Economici  
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Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a investiţiei;  

- Efectuarea studiilor hidrogeologice şi geologice necesare pentru 

efectuarea analizelor microbiologice si pentru identificarea calităţii 

apelor subterane din comuna Puieṣti; 

- Identificarea unor soluţii tehnice pentru captarea ṣi distribuţia apei 

potabile din sursele analizate; 

Motivaţia 

proiectului 

Realizarea acestor studii va permite creṣterea calităţii vietii locuitorilor 

din comuna Puieṣti, prin infrastructura de alimentare cu apă vizata 

(captari de apa, aducţiuni, STA, SPA, rezervoare de înmagazinare, reţea 

de distribuţie a apei potabile), flexibilitatea proiectului în ceea ce 

priveşte extinderile viitoare, costurile de investiţie şi cele de exploatare. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al 

activităţilor create/dezvoltate 

Activitățile 

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 

Rezultatele 

proiectului  

Prin proiect se vor efectua foraje de prospectare necesare pentru 

efectuarea analizei apelor subterane pe raza localităţii Puieṣti. Se vor 

identifica soluţii tehnice pentru delimitarea zonelor de protecţie sanitară 

cu regim sever în jurul puţurilor de captare a apei subterane, soluţii 

pentru amenajarea/captarea si distribuţia apei potabile precum si pentru 

extinderea reţelei de apă potabilă de la nivelul comunei. Având in vedere 

importanta ce trebuie acordata securităţii puturilor de captare, prin 

proiect vor fi puse la dispozitia beneficiarului urmatoarele: un Program 

de supraveghere a surselor de poluare a apelor de suprafaţă identificate 

în zonele aferente captărilor de apă, un program de inspecţie şi control 

pentru reţeaua de apă, având drept scop intervenţiile de remediere rapide 

şi eficiente si un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale 

(sursa de apă, STA, reţea de distribuţie etc.) 
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Indicatori  -numărul de surse de apă potabilă identificate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014 

 

 

 

7. Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat (1km) în zona 

Măcrina-Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos 

 
Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat (1km) 

în zona Măcrina-Dăscăleṣti-Puieṣtii de Jos 

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 

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Îmbunătăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Puieṣti 

necesară pentru dezvoltarea economică si socială durabilă a 

localităţii; 

 - Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăṣurării activităţii 

potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii 

locale din Puieṣti, utilităţi necesare pentru creṣterea nivelului de 

trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora. 
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-Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă existente la 

nivelul comunei Puieṣti prin execuţia sistemului de distribuţie a 

apei potabile, ṣi prin realizarea de branşamente către populaţie ; 

-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu 

apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței 

costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației; 

-Îmbunătăţirea calităţii apei potabile in vederea respectării 

standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind 

calitatea apei destinate consumului uman în aria de proiect); 

Motivaţia 

proiectului 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat va 

avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 

comunei, prin creṣterea accesibilităţii comunităţii la serviciile de 

apa, prin conservarea, protejarea si îmbunătăţirea mediului 

inconjurator si, nu in ultimul rând, prin protejarea sănătăţii 

populaţiei. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

-utilizarea prudentă ṣi raţionala a resurselor naturale 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect 

al activităţilor create/dezvoltate 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiză 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 

Implementarea proiectului are in vedere lucrări de terasamente, 
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lucrări de instalaţii hidraulice, lucrări de construcţii, lucrări de 

desfacere şi refacere sistem rutier, extinderea conductelor de 

aductiune, extinderea reţelei de distribuţie, incluzând construcţia 

stăţiilor de pompare. 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va extinde reţeaua de distribuţie a apei potabile ṣi 

vor fi create branşamente noi catre populaţie pe raza localităţii 

Puieṣti.  

Prin proiect se vor achiziţiona staţii de pompare cu funcţionare 

automată si rezervoare de înmagazinare a apei.  

Indicatori  -numărul de kilometri de reţea de alimentare cu apă extinsă prin 

proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014 

 

 

8. Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor reziduale 

în toate satele componente comunei Puieṣti (50km reţea) 
 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

 

Proiectul propus Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor 

reziduale în toate satele componente comunei Puieṣti (50km reţea) 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 
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Obiective -Îmbunătăţirea echipării edilitare de baza a localităţii Puieṣti 

necesară pentru dezvoltarea economică si socială durabilă a 

localităţii; 

 - Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăṣurării activităţii 

potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii 

locale din Puieṣti, utilităţi necesare pentru creṣterea nivelului de 

trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora. 

-Amenajarea infrastructurii de canalizare la nivelul comunei 

Puieṣti prin execuţia staţiei de tratare si a reţelei de evacuare a 

apelor uzate pe o lungime de 1 km de reţea, lungime pe care se 

vor executa ṣi  branşamente către populaţie ; 

-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de evacuare si 

tratare a apelor uzate conform principiilor bazate pe maximizarea 

eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității 

populației; 

- Introducerea la nivelul comunei Puieṣti a sistemelor de colectare 

şi tratare a apelor uzate în scopul de a îndeplini obligaţiile de 

conformitate din Tratatul de Aderare şi obiectivele Programului 

Operaţional Sectorial de Mediu. 

- Reducerea riscului de inundaţii la nivelul comunei Puieṣti; 

-Creṣterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de apa si 

canalizare; 

-Creṣterea ratei de conectare la staţiile de epurare a apelor uzate in 

vederea respectării Directivei cu privire la Epurarea Apelor Uzate; 

-Îmbunătăţirea serviciilor de apa uzata in vederea respectării 

standardelor UE asa cum acestea sunt definite in 91/271/CEE 

-Conservarea, protejarea si îmbunătăţirea mediului; 

-Protejarea sănătăţii umane; 

Utilizarea prudentă ṣi raţională a resurselor naturale; 

Motivaţia 

proiectului 

Existenţa unui sistem de alimentare cu apă centralizat în comuna 

Puieṣti conduce la formarea unor debite însemnate de ape uzate, 

încărcate cu substanţe organice, care - deversate liber în mediul 

natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare şi 

epurare corespunzătoare - generează impurificarea apelor de 

suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe 

specifice acestor ape. 

Astfel, apariţia unor epidemii de boli infecţioase in rândul 

populaţiei este iminentă ca ṣi existenţa unor zone insalubre, ce 

degradadeaza aspectul exterior al comunei. Colectarea şi 

evacuarea acestor ape uzate menajere fără o epurare 

corespunzătoare mecano-biologică ṣi terţiară în emisar ar 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

206 

 

contribui la creşterea conţinutului acestuia în poluanţi peste 

limitele admise ţinând seama de gradul de diluţie asigurat şi 

compromiterea acestuia ca mediu. Pentru a evita construirea 

numeroaselor fose septice în intravilanul localităţii – fapt ce 

constitui de asemenea surse potenţiale de poluare pentru mediul 

înconjurător, este necesară şi oportună construirea unei reţele de 

canalizare la nivelul localităţii. 

Proiectul constituie  o abordare integrată în rezolvarea 

problematicii legate de infrastructura de apă ṣi canal a localităţii, 

în concordanţă cu legislaţia în vigoare care impune soluţionarea 

problemei apelor uzate concomitent cu racordarea populaţiei la 

reţeaua de alimentare cu apă. 

Introducerea sistemului de canalizare la nivelul comunei Puieṣti 

va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 

localităţii. Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie 

deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

- atragerea la bogetul local de surse suplimentare de venit ca efect 

al activităţilor create/dezvoltate 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va amenaja un km de reţea de canalizare pe raza 

localităţii Puieṣti 

Indicatori  -numărul de kilometri de reţea de canalizare amenajați prin 

proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014 
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9. Introducerea sistemului de alimentare cu gaze în toate satele componente ale 

comunei Puieṣti 
 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Introducerea sistemului de alimentare cu gaze în toate satele 

componente ale comunei Puieṣti  

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a 

investiţiei;  

-Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti si a 

potenţialului economic aferent; 

-Crearea de noi locuri de munca, ceea ce asigură posibilitatea 

angajabilităţii forţei de munca locale 

Motivaţia 

proiectului 

Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze naturale va avea efecte 

benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, întrucât 

va crea condiții adecvate de viață pentru locuitorii şi consumatorii 

economici care vor beneficia de pe urma infrastructurii edilitare. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investitionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei 

- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect 

al activităţilor create/dezvoltate 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnica, studiu de fezabilitate/Documentaţie 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 
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- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor amenaja un număr de  50 km de reţea de 

alimentare cu gaze naturale la nivelul intregii comune Puieṣti, la 

care se vor lua in considerare si cei 16 km aducţiune a reţelei de la 

comunele învecinate: Ghergheasa-Boldu-Puieṣti 

Indicatori  -numărul de kilometri de reţea de gaze naturale amenajate prin 

proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2018 

 

 

10. Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Puieṣti, judeţul 

Buzău 
 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Puieṣti, 

judeţul Buzău 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de 

iluminat public stradal extins, modernizat, ecologic, eficient din 

punct de vedere energetic;  

-punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor 

arhitectonice şi peisagistice specific ale comunei, precum şi 
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marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau 

religioase;  

-Realizarea de importante economii de energie electrică şi de bani 

de la bugetul local, prin reabilitarea sistemului de iluminat public 

degradat, consumator de energie şi ineficient de la nivelul 

comunei Puieṣti; 

- Îmbunătăţirea mediului antreprenorial şi crearea de noi locuri de 

muncă, la nivel de valoare adăugată a proiectului produsă prin 

estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

-Creşterea eficienţei energetice prin utilizarea raţională a 

resurselor de energie electrică, cu ajutorul corpurilor de iluminat 

adaptate ca putere la nevoia locală;  

-Creşterea gradului de siguranţă publică, prin extinderea 

sistemului de iluminat public stradal în zone care nu beneficiau de 

acest serviciu public important;  

-Protecția mediului, realizată prin instalarea de dispozitive, atât 

pentru protecţia dispozitivelor de iluminat, cât şi pentru protecţia 

cetăţenilor 

-Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

O infrastructura învechită, creṣterea interesului ṣi a soluţiilor in 

ceea ce priveṣte impactul asupra mediului ṣi costurile de energie 

ridicate au generat o implicare tot mai puternică in rândul 

autorităţilor pentru modernizarea reţelelor de iluminat public. 

Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Puieṣti va 

avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 

comunei, întrucât va crea condiții decente de trai pentru locuitorii 

şi consumatorii economici care vor beneficia de pe urma 

infrastructurii edilitare modernizate.  

Soluţia tehnică oferită prin proiect va permite autorității locale să 

elimine costurile de la bugetul local pentru iluminatul public, 

pentru că noul sistem de iluminat va funcţiona cu energie solară. 

Avantajele ale proiectului sunt: reducerea consumului de energie 

electrică; reducerea emisiilor de poluanţi; impact social pozitiv.  

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investitionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti în perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 
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- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va instala un sistem de stâlpi echipați cu panouri 

fotovoltaice, lămpi cu LED-uri și acumulatori. Garanția sistemului 

de iluminat va fi de 15 ani. 

De asemenea, in ceea ce priveṣte securitatea cetăţenilor, proiectul 

prevede si montarea a camere de supraveghere video în zone cu 

risc crescut de infracţionalitate sau trafic,  iar o parte din stâlpii 

din zona supravegheată video vor fi prevăzuţi cu butoane de 

panică. 

Indicatori  -numărul de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice amenajaţi prin 

proiect,  

-numărul de camere de supraveghere video instalate 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fondului Român pentru Eficienta Energiei 

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2019 

 

 

11. Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate străzile marginale ale 

satelor din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

Proiectul propus Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate străzile 

marginale ale satelor din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  
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Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de 

iluminat public stradal extins, modernizat, eficient din punct de 

vedere energetic si economic;  

- Îmbunătăţirea mediului antreprenorial şi crearea de noi locuri de 

muncă, la nivel de valoare adăugată a proiectului produsă prin 

estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

-Creşterea eficienţei energetice prin utilizarea raţională a resurselor 

de energie electrică, cu ajutorul corpurilor de iluminat adaptate ca 

putere la nevoia locală;  

-Creşterea gradului de siguranţă publică, prin extinderea sistemului 

de iluminat public stradal în zone care nu beneficiau de acest 

serviciu public important;  

-Protecția mediului, realizată prin instalarea de dispozitive, atât 

pentru protecţia dispozitivelor de iluminat, cât şi pentru protecţia 

cetăţenilor 

-Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Extinderea sistemului de iluminat public din comuna Puieṣti va 

avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 

comunei, întrucât va crea condiții decente de trai pentru locuitorii 

şi consumatorii economici care vor beneficia de pe urma 

infrastructurii edilitare modernizate.  

Soluţia tehnică oferită autorității locale prin proiect va asigura 

funcţionalitatea sistemului in condiţii de eficienţă ṣi de protecţia 

mediului (consum redus de energie electrică; grad redus al 

emisiilor de poluanţi).  

Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în special, 

reducerea cosiderabilă a cheltuielilor directe şi indirecte, reducerea 

numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de 

accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra 

persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin 

creşterea încrederii şi siguranţei activităţilor pe durata serii.  

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investiţionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti în perspectiva 

dezvoltării durabile ṣi a eficienţei energetice; 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului 

(expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 
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- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor amenaja stâlpi echipați aferent 

Indicatori  -numărul de stâlpi echipați amenajati prin proiect,  

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fondului Român pentru Eficienta Energiei 

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2019 

 

 

12. Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Infrastructură de transport si de utilități 

 

Proiectul propus Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei Puieṣti, judeţul 

Buzău 

 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin asigurarea 

accesului la tehnologia IT în fiecare unitate publică ṣi in cât mai 

multe gospodării private;   

Motivaţia 

proiectului 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei necesită 

introducerea tehnologiei IT, atât in instituţiile publice (primărie, 

ṣcoli, cămine culturale, etc) cât ṣi în gospodăriile populaţiei. 

Existenţa reţelei de cablu TV în cât mai multe locaţii uṣurează 

introducerea Internetului la nivelul localităţii. Autoritatea locală a 

considerat necesar acest lucru, având in vedere ca in viitorul 

apropiat achiziţia de computere de către populaţie va cunoaṣte o 

expansiune puternică, în primul rând datorită solicitărilor 

populaţiei ṣcolare. 
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Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii turistice a zonei 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect 

al activităţilor create/dezvoltate  

Activitățile 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 ṣi auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va extinde accesul la internet pentru un număr de 

500 beneficiari de pe raza localităţii Puieṣti, atat in sistem wireless 

cât ṣi prin cablu. Pentru instalare Internet wireless se vor folosi 

echipamente outdoor de mare viteză, foarte stabile indiferent de 

starea vremii. 

Indicatori  -numărul de beneficiari conectati la internet in urma 

implementării  proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015 

 

 

13. Regularizare curs râu Rimnicu Sarat, comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Regularizare curs râu Rimnicu Sarat, comuna Puieṣti, Judeţul 

Buzău 

 

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 
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răspunde programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de 

dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea administrativ-

teritorială de bază, respectiv judeţul Buzău 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective - Îmbunătăţirea sistemelor de management al inundaţiilor  in 

localitatea Puieṣti; 

 - 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 Puieṣti 

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. 
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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 inundaţii, acestea având la bază legislaţia în 

vigoare aliniată la legislaţia europeană. 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor asigura studiile de specialitate (Master Planul 

privind reducerea riscului la inundaţii) ce ofera soluţii de 

îmbunătăţire a sistemelor de management al inundaţiilor. De 

asemenea, se vor asigura lucrările de  regularizare de-a lungul 

râului Râmnicu Sărat, de pe raza localităţii Puieṣti, se vor executa 

lucrări de apărări ṣi îndiguiri de ma, in conformitate cu soluţiile 
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tehnice identificate. 

Indicatori  -numărul de kilometri de râu pentru care s-au realizat lucrări de 

regularizare prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat/Fondul de Mediu  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2015 

 

14. Consolidarea malurilor râurilor pentru prevenirea surpărilor de teren ṣi a 

inundaţiilor în comuna Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Consolidarea malurilor râurilor pentru prevenirea surpărilor de 

teren ṣi a inundaţiilor în comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiști de tranzit, de weekend sau de sezon  

Obiective - Îmbunătăţirea sistemelor de management al inundaţiilor  în 

localitatea Puieṣti; 

 - 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 Puieṣti 

 

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, 
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impresionant, ce este depus în patul albiei majore.Situaţia de 

pericol este declanşată 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 amenajare a unor 

diguri de protecţie, care vor împiedica eroziunea malurilor.  

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 inundaţii, acestea având la bază legislaţia în 

vigoare aliniată la legislaţia europeană. 

Prin proiect se vor realiza activităţi de elaborare a studiilor de 

fundamentare a lucrărilor hidrotehnice de protecţie a malurilor 

râurilor, în comuna Puieṣti, prin întocmirea studiului de 

gospodărire a apelor, studiilor meteo şi hidrologice, studiilor 

geologice şi geotehnice, studiului de impact asupra mediului, 

studiului de fezabilitate. De asemenea, se urmăreşte sensibilizarea 

populaţiei privind avertizările şi reacţia faţă de situaţiile de 

urgenţă. 

Vor fi prevăzute explicit inclusiv soluţii ecologice de consolidare, 

cum ar fi împădurirea malurilor sau drenările subterane. 

Proiectul vizează ṣi latura investiţională, respectiv aceea de 

realizare a lucrărilor identificate ca si soluţii tehnice in 

documentaţia elaborată.  

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor asigura studiile de specialitate (studiului de 

gospodărire a apelor, studiilor meteo şi hidrologice, studiilor 

geologice şi geotehnice, studiului de impact asupra mediului, 

studiului de fezabilitate) ce oferă soluţii de îmbunătăţire a 

sistemelor de management al inundaţiilor. De asemenea, se vor 
asigura lucrările de consolidări de mal de-a lungul râurilor de pe 

raza localităţii Puieṣti, in conformitate cu soluţiile tehnice 

identificate. 

Indicatori  -numărul de kilometri pentru care s-au realizat lucrări de 

consolidari de mal prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat /Fondul de mediu 

Fonduri europene / structurale 
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Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

15. Amenajare parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, Lunca, 

Plopi ṣi amenajarea lizierelor de protecţie a zonelor agricole ṣi a zonelor de 

locuit in comuna Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Amenajare parazăpezi în zona satelor Puieṣtii de Sus, Măcrina, 

Lunca, Plopi ṣi amenajarea lizierelor de protecţie a zonelor 

agricole ṣi a zonelor de locuit in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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 ṣi 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 

 

   

 Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, 

prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de 

producere ori limitarea consecinţelor lor (în baza concluziilor 

rezultate ca urmare a  identificării şi evaluării acestora prin 

proiect); 

 - Protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului 

extreme  pentru locuitorii comunei Puieṣti 

Motivaţia 

proiectului 

Prin proiect sunt vizate următoarele: 

- amenajarea de perdele forestiere contra zăpezii/de tip parazăpezi 

(atât a perdelelor total acumulatoare de zăpadă, mai late ṣi mai 

dese, având ca scop acumularea întregii cantităţi de zăpadă în 

interiorul lor, funcţionând singure ca obstacol in acţiunea de 

acumulare a zăpezii, cât ṣi a perdelelor parţial acumulatoare de 
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zăpadă, mai înguste ṣi dese, la care o parte din zăpadă se 

acumulează la adăpostul lor, sub vânt, iar coama valului de zăpadă 

format devine ea însăṣi obstacol in acţiunea de acumulare a 

zăpezii).  

- amenajarea perdelelor forestiere pentru protecţia digurilor ṣi a 

malurilor (contra curenţilor, viiturilor, gheţii, etc). Acestea se 

instalează cu scopul de a constitui un obstacol pentru blocurile de 

gheaţă pentru a sparge valurile în cazul inundaţiilor, lasând in 

spatele lor spre dig sau mal, o papă liniṣtită, fără putere de 

distrugere.Se utilizează specii forestiere cu sistem radicular 

puternic, rezistente la inundaţii si cu mare putere de lăstuire si 

drajonare. 

- amenajarea perdelelor forestiere pentru protecţia localităţilor ṣi a 

terenurilor agricole (ori a diverselor obiective economice ṣi 

sociale din extravilan).  

Acestea se înfiinţează în jurul unor obiective economice sociale, 

culturale ṣi strategice cu scopul protejării acestora de acţiunea 

dăunătoare a factorilor climatici excesivi sau împotriva poluării. 

Ele au, de asemenea, un rol creativ, pentru comunităţile umane. În 

funcţie de caracteristicile anului agricol, realizarea acestui proiect 

poate fi apreciat ca oportun deoarece are ca scop protecţia vieţii, a 

bunurilor şi a mediului împotriva fenomenelor extreme, acestea 

având la bază legislaţia în vigoare aliniată la legislaţia 

europeană.De asemenea va avea ca efect atenuarea perioadelor de 

uscăciune ṣi secetă (printr-o compoziţie arboricolă ṣi arbuṣtivă), 

crearea unui microclimate favorabil culturilor de câmp 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor amenaja perdele forestiere contra zăpezii/de tip 

parazăpezi, perdelelor forestiere pentru protecţia digurilor ṣi a 

malurilor ṣi perdele forestiere pentru protecţia localităţilor ṣi a 

terenurilor agricole în conformitate cu soluţiile tehnice 

identificate. 

Indicatori  -numărul de kilometri pentru care s-au realizat amenajări de 

perdele de protecţie prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  
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Buget de stat/Fondul de mediu 

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2016 

 

16. Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate in comuna Puieṣti, 

Judeţul Buzău 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de 

microzonare, cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de 

proprietate in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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 ṣi 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 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici/potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turisti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective - Corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a comunei 

Puieṣti  in perspectiva dezvoltării durabile a comunei Puieṣti 

Motivaţia 

proiectului 

Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare si de 

reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea 

urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate 

printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică 

accentuată.  

Prin elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de 

microzonare, cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de 

proprietate în comuna Puieṣti se va putea asigura si trecerea de la 

agricultura de subzistenţă la cea modernă, intensivă, racordată la 

principiile economiei de piaţă, pe coordonatele protejării mediului 

natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona rurală, conform cu 
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standardele acquis –ului comunitar. 

În acest fel se va putea face reactualizarea studiilor pedologice şi 

agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe sole, în cadrul 

fiecărei proprietăţi; reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării şi 

microzonării producţiei agricole; studii de amenajare integrată a 

diferitelor zone, pentru protejarea şi ridicarea potenţialului 

productiv al pământului; studii de elaborare a noilor tipologii de 

exploataţii agricole specifice. 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor elabora planurilor pentru finalizarea proceselor 

de microzonare, cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de 

proprietate in comuna Puieṣti. Ca rezultate indirect se pot 

prevedea reactualizarea zonării si microzonării productiei agricole 

in comuna Puieṣti 

Indicatori  - planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate 

elaborate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015 

 

 

 

17. 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 din 

comuna Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus 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 din comuna Puieṣti, judeţul 
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Buzău 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici /  potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii, 

prin creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în 

cadrul comunităţii locale, precum şi a gradului de siguranţă a 

circulaţiei rutiere şi pietonale, prin extinderea sistemului 

monitorizare video si prin asigurarea mijloacelor de semnalizare 

corespunzătoare, în zone care nu beneficiau de acest serviciu 

public important; 

- Îmbunătăţirea mediului antreprenorial şi crearea de noi locuri de 

muncă, la nivel de valoare adăugată a proiectului produsă prin 

estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

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 din comuna Puieṣti va avea 

efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, 

întrucât va crea condiții decente de trai pentru locuitorii şi 
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consumatorii economici care vor beneficia de pe urma 

infrastructurii edilitare modernizate.  

Soluţia tehnică oferită autorității locale prin proiect va asigura 

funcţionalitatea sistemului in condiţii de eficienţă ṣi de protecţia 

mediului (consum redus de energie electrică; grad redus al 

emisiilor de poluanţi).  

Realizarea unui sistem de semnalizare luminoasă corespunzător 

(în special la nivelul trecerilor de pietoni din apropierea zonelor 

cu concentrare a populaţiei: zona din jurul ṣcolilor, zona 

bisericilor, a cabinetelor medicale, zona pieţei si târgurilor) 

determină, în primul rând, reducerea numărului de accidente atât 

pe timp de zi cât ṣi pe timp de noapte. 

De asemenea, extinderea sistemului de monitorizare video 

contribuie la reducerea riscului de accidente rutiere, la reducerea 

numărului de agresiuni contra persoanelor, la îmbunătăţirea 

climatului social şi cultural prin creşterea încrederii şi siguranţei 

activităţilor, in special pe durata serii. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investiţionale ale 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

Activitățile 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; 
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- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor amenaja amenaja camere de monitorizare 

video,  echipamente de semnalizare luminoase ṣi indicatoare 

stradale, sisteme de semnalizare a trecerilor de pietoni 

Indicatori  -tipul de echpamentele achiziţionate prin proiect, pe categorii 

(camere video achiziţionate, echipamente de semnalizare 

luminoase achiziţionate, indicatoare stradale achiziţionate, sisteme 

de semnalizare a trecerilor de pietoni achiziţionate) 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

 

18. Finalizarea elaborării Planului Urbanistic General în comuna Puieṣti, 

judeţul Buzău 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Finalizarea elaborării Planului Urbanistic General in comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

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 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău și 
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din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori  

Obiective - Corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a comunei 

Puieṣti  in perspectiva dezvoltării durabile a comunei Puieṣti; 

-Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul administrativ si 

judeţean din care fac parte;  

Motivaţia 

proiectului 

Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare si de 

reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea 

urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate 

printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică 

accentuată.  

In materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea 

acestuia (spaţial natural, spaţial agricol, spaţial urban) de 

repartizarea activităţilor (locuinţe, comerţ, producţie etc). 

Mobilitatea actuală în materie de utilizare a teritoriului ṣi trecerea 

dintr-o categorie de utilizare într-alta, se dovedeṣte a fi neviabilă 

pe termen lung. 

Aplicarea procedurilor Agendei 21 locale are în vedere 

mobilizarea actorilor interesaţi (economici, sociali) către atingerea 

obiectivului strategic de dezvoltare, implicit în materie de 

gestiune a teritoriului. Aceste obiective strategice trebuie să aibe 

în vedere valorificarea durabilă a patrimoniului si a resurselor 

unui teritoriu. 

Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Puieṣti 

reprezintă strategia, cadrul de dezvoltare in perspectiva unităţii 

administrativ – teritoriale si corelarea cu strategiile elaborate în 

cadrul planificarilor spaţiale: Planul National de Dezvoltare, 

Programul Operational Regional, Planul de Dezvoltare Regionala 

Sud -Est si Strategia de Dezvoltare a judeţului Buzău, toate pe 

perioada 2014-2020. 
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Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Elaborarea PUG are ca scop: valorificarea superioară a 

potenţialului natural, economic si uman; organizarea ṣi 

dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; stabilirea ṣi 

delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 

viitoare de dezvoltare; stabilirea ṣi delimitarea de noi zone 

construibile; stabilirea ṣi delimitarea noilor zone funcţionale; 

stabilirea ṣi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau 

definitivă de construire; stabilirea ṣi delimitarea zonelor protejate 

ṣi de protecţie a acestora; modernizarea ṣi dezvoltarea echipării 

edilitare; stabilirea noilor obiective de utilitate publică; stabilirea 

unui mod superior de utilizare a terenurilor si condiţiilor de 

conformare ṣi realizare a constructiilor. 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor elabora documentaţia tehnica PUG pentru 

comuna Puieṣti 

Indicatori  - documentaţia tehnica elaborata prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015 
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19. Reabilitarea blocului de locuinţe din Puieṣtii de Jos, comuna Puieṣti, judeţul 

Buzău 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Reabilitarea blocului de locuinţe Puieṣtii de Jos din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii 

pentru comunitate ṣi, implicit, pentru locuitorii imobilului 

reabilitat prin proiect; 

- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Stadiul avansat de degradare al imobilului a determinat autorităţile 

publice să promoveze acest imobil in cadrul unui program de 

investiţii, program prin care să poată fi efectuate lucrări de: 

reabilitare a instalaţiei termice a imobilului, reabilitarea 

instalaţiilor sanitare, reabilitarea termică (acoperiṣ, anvelopare, 

geamuri ṣi uṣi de acces in clădire) etc. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investiţionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnica, Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic); 
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- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va reabilita blocul de locuinţe Puieṣtii de Jos, dar 

se va asigura si amenajarea aleilor si a spaţiilor verzi din zona 

adiacenta imobilului 

Indicatori  -un imobil reabilitat prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

20. Reabilitarea ṣcolilor din satele Măcrina si Nicoleṣti, comuna Puieṣti, judeţul 

Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Reabilitarea ṣcolilor din satele Măcrina si Nicoleṣti, comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Elevii din unităţile ṣcolare vizate de proiect; 

Cadrele didactice ṣi personalul auxiliar din unităţile ṣcolare avute 

în vedere; 

Viitorii elevi ai acestor unităţi de învăţământ; 

 Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din satele 

Măcrina ṣi Nicoleṣti, comuna Puieṣti, judeţul Buzău si a dotării 

acestora în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde 

europene ṣi a asigurării creṣterii participării populaţiei ṣcolare la 

procesul educaţional; 
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-Facilitarea si extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui 

spaţiu propice învătării; 

-Reducerea abandonului scolar la nivelul comunităţii; 

- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigură creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie ṣi stimularea participării elevilor la aceste 

servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 

asigurarea accesului la servicii esenţiale.  

Stadiul avansat de degradare al imobilelor a determinat autorităţile 

publice să promoveze aceste unităţi ṣcolare în cadrul unui 

program de investiţii, program ce permite atât efectuarea de 

lucrări de: reabilitare a instalaţiei termice a imobilului, de 

reabilitare a instalaţiilor sanitare, de reabilitare  termică (acoperiṣ, 

anvelopare, geamuri ṣi uṣi de acces în clădire), de reabilitare a 

instalaţiilor electrice precum ṣi dotarea corespunzătoare a acestor 

unităţi ṣcolare. 

Starea actuală ṣi accesibilitatea în aceste unităţi de învăţământ, pe 

de o parte, precum ṣi dotărilor aferente existente la acest moment, 

pe de alta parte, nu corespund standardelor necesare pentru 

realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii ṣi a 

accesului la educaţie pentru copiii/tinerii arondaţi acestor ṣcoli. 

Unele dintre activităţile din cadrul ṣcolilor se desfăṣoară în 

condiţii improprii, ori in spaţii inadecvate obţinute prin dislocarea 

unor săli de clasă ṣi transformarea acestora în cabinete ṣi ateliere. 

Prin implementarea proiectului se urmăreṣte: 

- crearea unei infrastructuri ṣcolare moderne, adecvată desfăṣurării 

procesului de învăţământ; 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

cerinţelor psihopedagogice ṣi asigurarea accesibilităţii elevilor la 

procesul de învăţământ; 

- crearea unui cadru adecvat de educaţie în condiţii de siguranţă 

pentru elevi; 

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea 

reducerii cauzelor de îmbolnăvire a elevilor. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investiţionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 
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dezvoltării durabile ṣi a eficienţei energetice; 

- creṣterea atractivităţii turiṣtice locale;  

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnica, 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 

Rezultatele proiectului  Prin implementarea proiectului vor rezulta: două unităţi de 

învăţământ reabilitate/modernizate corespunzător; două unităţi de 

învăţământ dotate conform standardelor in vigoare, inclusiv cu 

echipamente IT; două unităţi de învăţământ în care vor fi 

amenajate spaţii de recreere în aer liber - amenajarea aleilor ṣi a 

spaţiilor verzi din zona adiacentă, amenajare terenuri de sport si 

Săli de sport; locuri de muncă nou create în faza de execuţie a 

lucrărilor; 

Indicatori  - imobilele reabilitate si dotate corespunzător prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

21. Educaţie rutieră cu sprijinul poliţiei locale pentru elevii din comuna Puieṣti, 

judeţul Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Educaţie rutieră cu sprijinul poliţiei locale pentru elevii din 

comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Elevii din unităţile ṣcolare vizate de proiect; 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unităţile ṣcolare avute 

in vedere; 
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Obiective - Creṣterea participării populaţiei ṣcolare la procesul educaţional 

in rândul elevilor din comuna Puieṣti, judeţul Buzău; 

-Conştientizarea populaţiei ṣcolare, a familiilor si a aparţinătorilor 

acestora asupra dinamicii şi consecinţelor accidentelor rutiere;  

-Reducerea numărului persoanelor decedate ṣi a celor rănite grav 

în accidente produse fie pe fondul vitezei excessive fie din cauza 

indisciplinei pietonilor;  

-Dezvoltarea colaborării cu alte instituţii care au atribuţii în 

domeniu; 

Motivaţia 

proiectului 

Siguranţa rutieră reprezintă o prioritate atât la nivel naţional, 

regional, cât ṣi la nivel local, de aceea reprezentanţii autorităţii 

publice locale împreună cu reprezentanţii Poliţiei Române din 

comunitate au considerat oportun ṣi necesar un astfel de proiect, 

menit să contribuie atât la siguranţa micilor pietoni cât ṣi la viaţa 

ṣi siguranţa participanţilor la trafic. 

Deṣi proiectul reprezintă o replică a altor iniţiative anterioare ale 

autorităţilor locale din alte comunităţi, necesitatea continuării 

acestui demers rezultă din faptul că atât la nivel naţional, cât ṣi la 

nivel judeţean, în perioada derulării unor programe similare, s-a 

reuṣit atât reducerea numărului de accidente grave, cât ṣi al 

persoanelor decedate. 

Prin implementarea acestui proiect se asigură creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie ṣi stimularea participării elevilor la aceste 

servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale.  

Proiectul va consta în mediatizare, distribuire de materiale cu 

caracter educativ-preventiv, întâlniri cu grupuri ţintă, organizarea 

de concursuri de educaţie rutieră, introducerea unor ore de 

educaţie rutieră în curricula extraṣcolară etc., activităţi ce se vor 

realize în toate unităţile ṣcolare din localitate. 

Prin implementarea proiectului se urmăreṣte: 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

cerinţelor psihopedagogice ṣi reducerea numărului de 

accidente/decese care au ca victime copiii.  

Activitățile proiectului - Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect (achiziţie de materiale publicitare, premii si 

alte materiale de suport ale campaniei); 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Implementarea proiectului va avea ca rezultate următoarele: 

-Cunoaşterea de către copii/comunitate a situaţiei reale privind 
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numărul şi gravitatea evenimentelor rutiere;  

 -Cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor care determină sau 

favorizează producerea de accidente rutiere în vederea luării 

măsurilor de evitare a acestora;  

-Reducerea numărului de victime (morţi, răniţi);  

-Creşterea siguranţei pe drumurile publice;  

-Cunoaşterea de către copii/pietoni a prevederilor legale în 

domeniul circulaţiei rutiere şi adoptarea unui comportament 

adecvat;  

-Cunoaşterea de către pietoni a riscurilor la care se expun prin 

nerespectarea normelor de circulaţie;  

-Reducerea numărului de copii/pietoni implicaţi în accidente 

rutiere;  

-Creşterea coerenţei în derularea activităţilor de prevenire şi 

combatere a accidentelor rutiere  

Indicatori  - evenimentele derulate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

22. Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de 

învăţământ din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de 

învăţământ din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

Cadrul general Misiunea prioritară a politicii educaţiei este aceea de a identifica 

oportunităţile de îmbunătăţire a calităţii, de a promova procesele 

eficiente de reformă, pentru a ajuta la progresul educaţiei. 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unităţile de învăţământ 

avute in vedere; 

Preṣcolării/ṣcolării/elevii din unităţile de învăţământ vizate de 

proiect; 

Obiective - Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite;  

-Creşterea eficienţei procesului educaţional;  
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-Creşterea coeziunii sociale;  

-Întărirea statututului profesional al specialiştilor care oferă 

servicii educaţionale;  

-Asigurarea mobilităţii personalului;  

-Asigurarea competitivităţii între şcoli 

Motivaţia 

proiectului 

Resursele umane sunt factorul cheie al reformei educaţiei. Ele pot 

compromite totul sau pot salva totul. Pentru a avea o resursă 

umană de calitate în educaţie trebuiesc luate următoarele măsuri: 

creşterea calităţii formării iniţiale şi continue; profesionalizarea 

carierei manageriale în învăţământul preuniversitar.  

Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu 

conținut pedagogic și social proiectată, realizată și dezvoltată în 

cadrul sistemului de învătământ, cu funcție managerial de reglare-

autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate 

nivelurile sale de referintă (funcțional-structural-operațional).  

Analiza activității de perfecționare a cadrelor didactice presupune 

raportarea la conceptele pedagogice de formare, în general, și de 

formare continuă, în mod special. Formarea constituie funcția 

centrală a educației (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă 

necesară pentru integrarea social optimă a personalității umane).  

Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată prin: 

activități de perfecționare metodică și pșihopedagogică realizate la 

nivelul catedrelor sau al colectivelor de specialitate din unitățile 

de invățămănt; conferințe, seminării, dezbateri sau alte forme 

speciale de perfecționare, organizate la nivel interșcolar, teritorial 

și național; cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, 

metodice și pșihopedagogice. 

Prin politici educaţionale şi prin alocarea de resurse financiare, 

acest model îşi propune să asigure dezvoltarea capitalului uman şi 

creşterea competitivităţii prin formarea iniţială şi continuă, pentru 

integrarea pe piaţa muncii a cât mai multe persoane care termină 

una din formele de educaţie. 

Prin implementarea proiectului se urmăreṣte: 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

cerinţelor psihopedagogice;  

Activitățile proiectului - Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect (achiziţie de servicii de 

formare/perfectionare ); 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  În contextul acestui proiect, activitatea de formare continuă 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

234 

 

vizează profesionalizarea carierei didactice prin stabilirea şi 

urmărirea  obiectivelor legate de pregătirea psihopedagogică, 

metodică şi de specialitate (revizuirea metodelor de predare – 

învăţare - evaluare) a acestora, abilităţi cu caracter social 

(cultivarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini socio-

profesionale optime, schimbarea mentalităţilor, colaborarea cu 

comunitatea într-o manieră care să conducă la dezvoltarea 

elevilor, încurajarea autoreflecţiei şi dezvoltării profesionale), 

competenţe constructiv-creative,  constructiv - acţionale. Reuşita 

reformei în educaţie presupune o foarte bună pregătire de 

specialitate, psihopedagogică, metodică şi juridică a personalului 

din învăţământ. 

Indicatori  - cadrele didacticeformate in cadrul proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

24. Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei 

Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente 

comunei Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Inspectoratul ṣcolar Judeţean Buzău 

Elevii din unităţile ṣcolare vizate de proiect; 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unităţile ṣcolare avute 

in vedere; 
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Viitorii elevi ai acestor unităţi de învăţământ; 

 Agenţii Economici /potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Dotarea cu mijloace de transport moderne necesare pentru 

transportul copiilor intre unităţile de învăţământ si domiciliul 

acestora in vederea asigurării unui proces educaţional la standarde 

europene; 

-Facilitarea ṣi extinderea accesului la educaţie, prin crearea 

condiţiilor propice învăţării; 

-Reducerea abandonului scolar la nivelul comunităţii; 

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigura creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie ṣi stimularea participării elevilor la aceste 

servicii.  

Stadiul avansat de deteriorare a actualelor mijloace de transport al 

copiilor către unităţile de învăţământ de pe raza comunei, a 

determinat autorităţile publice să promoveze idea unui proiect prin 

care să poată fi achiziţionate mijloace de transport moderne.In 

prezent, transportul şcolar în sistem public, asigurat cu 

microbuzele guvernamentale, a devenit – în majoritatea cazurilor - 

un pericol pentru elevi. Poliţiştii Serviciului Rutier au descoperit 

faptul că un sfert din microbuzele care asigură transportul şcolar 

circulă ilegal. Sistemul privat de transport şcolar are, la rîndul său, 

deficienţe. Astfel, in urma verificarilor efectuate la starea 

microbuzelor repartizate de Ministerul Educaţiei pentru 

transportul elevilor, oamenii legii au elaborat un raport al 

campaniei de verificare, raport din care reiese faptul ca maşinile 

se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce priveşte starea de 

legalitate (multe masini circulă fără a deţine licenţe de transport 

sau au inspecţia tehnică periodică expirată, altele circulă cu grave 
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probleme tehnice, probleme ce pun  in pericol viaţa copiilor, cu 

siguranţa – informaţii de la nivel naţional. Autoritatea publică 

locala va efectua demersuri pentru identificarea unor soluţii 

(parteneriat public-privat) pentru asigurarea costurilor necesare 

combustibilului/întreţinerii in efectuarea transportului ṣcolar la 

nivelul comunei Puieṣti. 

Prin implementarea proiectului se urmăreṣte: 

- crearea unei infrastructuri ṣcolare moderne, adecvată desfăṣurării 

procesului de învăţământ; 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

procesului de învăţământ; 

- crearea unui cadru adecvat de educaţie in condiţii de siguranţa 

pentru elevi; 

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate in vederea 

reducerii cauzelor de imbolnavire a elevilor. 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnica, 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 

Rezultatele proiectului  Prin implementarea proiectului se vor achiziţiona un număr de 

minim două mijloace de transport moderne si conforme cu 

normele in vigoare, pentru efectuarea transportului scolar 

Indicatori  - mijloacele de transport achiziţionate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local / buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Finanţări oferite de ambasadele unor ţări pentru România 
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Parteneriate public-private 

Programe de cooperare/infratire cu alte tari din UE 

Donaţii 

Termen de realizare 2015 

 

 

24. Construcţie grădiniţă in satul Puieṣtii de Jos, comuna Puieṣti, judeţul 

Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

 

Proiectul propus Construcţie grădiniţă in satul Puieṣtii de Jos, comuna Puieṣti, 

judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Prescolării arondaţi unităţii de învăţământ vizate de proiect; 

Populaţia preṣcolară din satele învecinate satului Puieṣtii de Jos 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatea de învăţământ 

avuta in vedere; 

Viitorii copii arondaţi acestei unităţi de învăţământ; 

 Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din satul Puieṣtii 

de Jos, comuna Puieṣti, judeţul Buzău si a dotării acesteia in 

vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene 

si a asigurării creṣterii participării copiilor la procesul educaţional; 

-Facilitarea si extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui 

spatiu propice învăţării; 

-Reducerea abandonului la actul de educaţie la nivelul 

comunităţii; 

- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 
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Motivaţia 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigură creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie si stimularea participării copiilor la aceste 

servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale. Necesitatea construcţiei 

unei astfel de unităţi de învăţământ la nivelul satului Puieṣtii de 

Jos (ca urmare a numărului mare de copii de vârsta preṣcolară) a 

determinat autorităţile publice să promoveze acest proiect în 

cadrul unui program de investiţii, program ce permite efectuarea 

de  lucrări de: constructie a unui astfel de imobil, de amenajare cu 

instalaţii electrice ṣi sanitare moderne, cu instalaţii termice 

adecvate, cu geamuri ṣi uṣi de acces în clădire de termopan 

(pentru un confort termic corespunzător)  precum ṣi dotarea 

corespunzătoare a acestei unităţi de învăţământ. 

Totodată, soluţia tehnică oferită prin proiect va avea în vedere ṣi 

amenajarea unui teren de sport pentru copii, a unor spaţii de joacă 

ṣi recreere, a unor spaţii verzi/parcuri. 

Prin implementarea proiectului se urmăreṣte: 

- crearea unei infrastructuri ṣcolare moderne, adecvată desfăṣurării 

procesului de învăţământ; 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

cerinţelor psihopedagogice ṣi asigurarea accesibilităţii copiilor la 

procesul de învăţământ; 

- crearea unui cadru adecvat de educaţie in condiţii de siguranţă 

pentru populaţia preṣcolară; 

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea 

reducerii cauzelor de îmbolnăvire a copiilor. 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investiţionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 

dezvoltării durabile ṣi a eficienţei energetice; 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Din implementarea proiectului vor rezulta: o unitate de 

învăţământ modernă, construită în condiţiile respectării tuturor 

normelor în vigoare; o unitate de învăţământ dotată conform 

standardelor în vigoare, inclusiv cu echipamente IT; o unitate de 

învăţământ în care vor fi amenajate spaţii de recreere in aer liber - 
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amenajarea aleilor si a spaţiilor verzi din zona adiacentă, 

amenajarea unui teren de sport; locuri de muncă noi create în faza 

de execuţie a lucrărilor; 

Indicatori  - imobilul construit prin proiect 

-terenurile de sport amenajate prin proiect 

-spaţiile de joaca/recreere amenajate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

25. Modernizarea si dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ din 

comuna Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Modernizarea si dotarea corespunzătoare a unităţilor de 

învăţământ din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Prescolării si elevii arondaţi unităţilor de învăţământ vizate de 

proiect; 

Populaţia preṣcolară si ṣcolară de la nivelul comunei Puieṣti si din 

localităţile învecinate 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unităţile de învăţământ 

vizate de proiect; 

Viitorii copii arondaţi acestor unităţi de învăţământ; 

 Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău si a dotării acesteia in vederea asigurării 

unui proces educaţional la standarde europene si a asigurării 

creṣterii participării copiilor la procesul educaţional; 

-Înlăturarea riscului unor catastrofe prin mărirea siguranţei la 
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seism, ca urmare a consolidării structurilor de rezistenţă. 

-Îmbunătăţirea stării de sănătate a elevilor şi cadrelor didactice 

prin crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare determinate 

de reabilitarea şi modernizarea clădirilor şi instalaţiilor existente. 

-Facilitarea si extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui 

spatiu propice învăţării; 

-Reducerea abandonului ṣcolar la nivelul comunităţii; 

- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigura creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie si stimularea participării copiilor la aceste 

servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale. Necesitatea 

modernizării si dotării corespunzătoare a unităţilor de învăţământ 

din comuna Puieṣti a determinat autorităţile publice să promoveze 

acest proiect in cadrul unui program de investiţii, program ce 

permite efectuarea de  lucrări de: consolidări ale structurilor de 

rezistenţă ale imobilelor, de reabilitare a instalaţiei termice a 

imobilelor, de reabilitare a instalaţiilor sanitare, de reabilitare  

termică (refacerea acoperişurilor, anveloparea clădirilor, geamuri 

ṣi uṣi de acces in clădire din termopan), de reabilitare a 

instalaţiilor electrice precum ṣi dotarea corespunzătoare a acestor 

unităţi ṣcolare (inclusiv cu instalaţii de avertizare incendiu şi 

antiefracţie, dotarea cu mobilier şcolar şi echiparea laboratoarelor 

de specialitate:informatică, fizică, muzică etc; dotarea cabinetelor 

medicale şi stomatologice). 

Prin implementarea proiectului se urmareṣte: 

- crearea unei infrastructuri ṣcolare moderne, adecvată desfăṣurării 

procesului de învăţământ; 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

cerinţelor psihopedagogice si asigurarea accesibilităţii copiilor la 

procesul de învăţământ; 

- crearea unui cadru adecvat de educaţie in condiţii de siguranţă 

pentru populaţia ṣcolară si preṣcolară; 

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea 

reducerii cauzelor de îmbolnăvire a copiilor. 

Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 

la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investiţionale a 

zonei; 
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- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

- creṣterea atractivităţii turiṣtice locale;  

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Expertiza Tehnica, 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 

Rezultatele proiectului  Din implementarea proiectului vor rezulta unităţi de învăţământ 

reabilitate in condiţiile respectării tuturor normelor in vigoare; 

dotate confirm standardelor in vigoare, inclusiv cu echipamente 

IT; locuri de muncă noi create în faza de execuţie a lucrărilor; 

Indicatori  - imobilele reabilitate ṣi dotate corespunzător prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2019 

 

 

26. Amenajarea curţilor interioare a ṣcolilor si grădiniţelor din toate satele 

componente ale comunei Puieṣti, judeţul Buzău 
 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Amenajarea curtilor interioare a scolilor si gradinitelor din toate 

satele componente ale comunei Puieṣti, judeţul Buzău 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Prescolării si elevii arondaţi unităţilor de învăţământ vizate de 

proiect; 

Populaţia preṣcolară si ṣcolară de la nivelul comunei Puieṣti si din 

localităţile învecinate 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unităţile de învăţământ 

vizate de proiect; 
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Viitorii copii arondaţi acestor unităţi de învăţământ; 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Crearea celor mai bune condiţii pentru relaxare şi desfăşurare a 

procesului formativ-educativ în aer liber 

-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău si a dotării acesteia in vederea asigurării 

unui proces educaţional la standarde europene si a asigurării 

creṣterii participării copiilor la procesul educaţional; 

-Facilitarea si extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui 

spatiu propice învăţării; 

-Reducerea abandonului scolar la nivelul comunităţii; 

- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al 

localităţii;  

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigură creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie ṣi stimularea participării copiilor la aceste 

servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale.  

Necesitatea amenajării corespunzătoare a unităţilor de învăţământ 

din comuna Puieṣti a determinat autorităţile publice să promoveze 

acest proiect în cadrul unui program de investiţii, program ce 

permite efectuarea de  lucrări de amenajare a curţilor interioare a 

ṣcolilor ṣi grădiniţelor din toate satele componente ale comunei 

Puieṣti. 

În unităţile de învăţământ vor fi amenajate locuri de joacă, dotate 

cu suprafeţe antitraumă (tartan) şi aparate noi, conform 

reglementărilor în vigoare, care impun raportarea caracteristicilor 

tehnice ale echipamentelor la grupele de vârstă ale utilizatorilor. 

De asemenea, vor fi realizate prin proiect lucrări de amenajare a 

spaţiilor verzi din curţile interioare, gazonare şi refacerea 

pavajelor pe aleile de acces, plantarea de copaci. 

Prin implementarea proiectului se urmareste: 

- crearea unei infrastructuri ṣcolare moderne, adecvata desfăṣurării 

procesului de învăţământ; 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

cerinţelor psihopedagogice si asigurarea accesibilităţii copiilor la 

procesul de învăţământ; 

- crearea unui cadru adecvat de educaţie in condiţii de siguranţă 

pentru populaţia ṣcolară si preṣcolară; 
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- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate in vederea 

reducerii cauzelor de imbolnavire a copiilor. 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investitionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti in perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Expertiza Tehnica, 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 

Rezultatele proiectului  Prin implementarea proiectului vor rezulta: unităţi de învăţământ 

in care vor fi realizate lucrări de amenajare a spaţiilor de recreere 

si a spaţiilor verzi in curtile interioare, in condiţiile respectării 

tuturor normelor in vigoare; dotate cu echipamente adecvate de 

joacă/recreere pentru copii, conform standardelor în vigoare; 

locuri de muncă nou create în faza de execuţie a lucrărilor; 

Indicatori  - imobilele reabilitate si dotate corespunzător prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2019 

 

 

27. Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar in comuna Puieṣti, 

judeţul Buzău 

Domeniu Educaţie 

Proiectul propus Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar în comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

244 

 

Inspectoratul Scolar Judeţean Buzău 

Elevii din unităţile ṣcolare vizate de proiect; 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din unităţile ṣcolare avute 

in vedere; 

Viitorii elevi ai acestor unităţi de învăţământ; 

 Agenţii Economici/potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Dotarea cu un mijloc de transport modern necesar pentru 

transportul copiilor între unităţile de învăţământ ṣi domiciliul 

acestora în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde 

europene; 

-Facilitarea ṣi extinderea accesului la educaţie, prin crearea 

condiţiilor propice învăţării; 

-Reducerea abandonului ṣcolar la nivelul comunităţii; 

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

 -Creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Motivaţia 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigură creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie si stimularea participării elevilor la aceste 

servicii.  

Stadiul avansat de deteriorare a actualelor mijloace de transport al 

copiilor catre unităţile de învăţământ de pe raza comunei, a 

determinat autorităţile publice să promoveze ideea unui proiect 

prin care să poată fi achiziţionate mijloace de transport moderne. 

Prin implementarea proiectului se urmăreṣte: 

- crearea unei infrastructuri ṣcolare moderne, adecvată desfăṣurării 

procesului de învăţământ; 

- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător 

procesului de învăţământ; 

- crearea unui cadru adecvat de educaţie in condiţii de siguranţa 

pentru elevi; 

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate in vederea 

reducerii cauzelor de imbolnavire a elevilor. 

- creṣterea competitivităţii localităţii Puieṣti în perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnica, 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 
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Rezultatele proiectului  Prin implementarea proiectului se va achiziţiona un microbuz de 

transport modern ṣi conform cu normele in vigoare, pentru 

efectuarea transportului ṣcolar 

Indicatori  - mijloacele de transport achiziţionate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Finanţări oferite de ambasadele unor ţări pentru România 

Parteneriate public-private 

Programe de cooperare/infratire cu alte tari din UE 

Donaţii 

Termen de realizare 2015 

 

 

28. Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate  

în comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de 

umiditate  in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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 ṣi 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 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

246 

 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective - Stabilirea unor soluţii si a unor tipuri de lucrări, care urmează a 

fi aplicate în vederea combaterii excesului de umiditate de la 

suprafaţă ṣi din profilul solului argilos al zonei studiate  

-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, si anume agricol, 

hidrologic si pedoameliorativ.  

- Definirea zonelor de creştere şi dezvoltare economică în afara 

zonelor existente cu risc la exces de umiditate; 

- Protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului 

naturale  pentru locuitorii comunei Puieṣti 

Motivaţia 

proiectului 

Problema eliminării excesului de apă este considerată drept o 

problemă de o importanţă deosebită, atât în ceea ce priveṣte 

predarea de noi terenuri circuitului agricol, cât ṣi pentru 

intensificarea agriculturii pe suprafeţele slab productive, ca 

urmare a excesului temporar sau permanent de umiditate. 

Cauzele excesului de umiditate prezintă un mare grad de 

variabilitate, modul acestora de a impacta solurile putând fi de tip 

individual sau asociativ, ceea ce şi impune o viziune diferită 

asupra rezolvării problemelor apărute în zonele afectate de 

surplusul de apă. 

Prima categorie are inclusă în ea apa de precipitaţii, însemnate din 

punct de vedere cantitativ, in general, care cad pe suprafaţa 

amenajabilă.  

În celelalte categorii se încadrează: afluxul subteran de la baza 

versanţilor ṣi a teraselor, precum şi cel reprezentat de scurgerile 

de pe terenurile limitrofe mai înalte ṣi, nu in ultimul rând, 

inundaţiile, a căror durată şi frecvenţă este diferită şi specifică. In 

acelaşi timp, fiecărui râu în parte sau fiecărui sector al aceluiaşi 

râu, constituie, toate la un loc, componentele de bază ale 

producerii excedentului de apă pe terenurile argiloase. În ceea ce 

priveşte sursele artificiale generatoare de surplus de umiditate în 

sol ṣi la suprafaţa acestuia, amintim, în acest context, infiltraţiile, 

care au loc prin dig şi pe sub dig, cantitatea de apă în exces 

provenită din irigaţii, lucrări de acumulare etc., cauza primordială 

a acestor excedente fiind aceea a exploatării neraţionale a tuturor 

lucrărilor hidroameliorative existente, dar ṣi activitatea antropică 
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necontrolată în zonele respective.  

Având in vedere aceste surse permanente la care sunt expuse 

terenurile din comuna Puieṣti, autoritatea publica locală a demarat 

un proiect de executarea de canale de drenaj pentru prevenirea 

excesului de umiditate  la nivelul întregii comune, proiect ce 

vizează un întreg complex de acţiuni de întreţinere şi de 

exploatare a lucrărilor de hidroamelioraţii, în contextul  

extinderii suprafeţelor acestora cu scopul mai mult decât necesar 

al combaterii excesului de umiditate existent. 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 ṣi o latura investiţională, rezultată 

ca urmare a implementării soluţiilor tehnice identificate prin 

studiul de specialitate. Lucrările avute in vedere prin proiect 

constau în: întreţinerea şi exploatarea reţelei de canale de desecare 

(distrugerea vegetaţiei de pe canalele de desecare, curăţirea şi 

îndepărtarea aluviunilor din secţiunea canalelor de desecare, 

măsuri de refacere a canalelor de desecare deteriorate), 

întreţinerea şi exploatarea construcţiilor hidrotehnice de pe 

canalele de desecare, întreţinerea amenajărilor de drenaj, 

exploatarea corectă a sistemelor de drenaj. 

Activităţile avute în vedere prin proiect cuprind lucrări de 

colectare, transport şi evacuare în emisări a apei în exces.  

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  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 decizional în ceea ce 

priveṣte acest fenomen. De asemenea, se vor asigura lucrările de 

executare de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de 

umiditate în comuna Puieṣti 

Indicatori  - kmp de suprafaţă pentru care s-au realizat lucrări de executare de 
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canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate   

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat/Fondul de Mediu  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2017 

 

 

29. Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii in 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Amenajarea sistemelor de irigaţii pentru dezvoltarea agriculturii 

in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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 

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 locala  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 
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Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

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; 

- Protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului 

naturale  pentru locuitorii comunei Puieṣti 

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 Puieṣti această 
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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.  

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.  

 De asemene, 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.  

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  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) 
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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 Puieṣti. 

Indicatori  - 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 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat/Fondul de Mediu  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2017 

 

 

30. Amenajarea unei pieţe en-gros, en-detail si a târgurilor săptămânale în 

satele Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, Măcrina din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Amenajarea unei pieţe en-gros, en-detail si a târgurilor 

săptămânale în satele Puieṣtii de Jos, Dăscăleṣti, Măcrina din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici/ potenţialii investitori 
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Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-Asigurarea unor spaţii de vânzare pentru agenţi economici, 

producători particulari şi persoane fizice autorizate, prestarea de 

servicii, alimentaţie publică şi diverse alte servicii către populaţie 

şi agenţi economici. 

- Asigurarea sectorizării spaţiilor din piete si targuri funcţie de 

natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează cu 

dotarea şi utilităţile necesare 

-Asigurarea condiţiilor de protecţie optimă a consumatorilor şi de 

concurenţă loială între agenţii economici numai cu sprijinul 

organelor de control specializate,abilitate prin lege. 

- Dezvoltarea, conservarea, protecţia şi asigurarea funcţionalităţii 

pieţelor ce aparţin domeniului public.; 

- Protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului  pentru locuitorii 

comunei Puieṣti; 

-Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe si impozite 

Motivaţia 

proiectului 

Prin acest proiect autoritatea publică locală va amenaja locaţii 

pentru o piaţă en-gros, respectiv en-detail ṣi târguri 

săptămânale/periodice în vederea comercializării diferitelor 

produse, precum: legume şi fructe în regim en-gross si en-detail, 

diverse produse din şi pentru agricultură en gross şi en detaile, 

animale şi păsări vii, păsări mici şi animale de companie, produse 

meşteşugăreşti specifice (dogărie, rotărie, harnaşamente, etc.), 

materiale de construcţii, mijloace de transport cu tracţiune 

mecanică şi animală, remorci, biciclete (noi sau second-hand), alte 

obiecte second-hand cu respectarea condiţiilor legale în vigoare. 

Comercializarea en detail şi en gross a legumelor şi fructelor in 

spaţiile amenajate prin acest proiect va fi condiţionată de existenţa 

unui carnet de producător cu elemente de securizare, avizat atât de 

primării, cât şi de asociaţia de profil, incluzând date privind 

suprafaţa totală cultivată, structura pe specii de legume şi/sau 

pomi, producţiile estimate să fie realizate.  

Tarabele pentru fructe si legume din pieţe vor fi accesibile doar 

producătorilor persoane fizice, care vor vinde numai produse 

româneşti, măsură ce vizează eliminarea intermediarilor 

evazionişti care folosesc acte de producător false şi generează 

pagube inseminate la bugetul local,  din comeţul "la negru". 

Având in vedere ca la nivelul comunei Puieṣti aceasta 

problematică a fost identificată ca ṣi soluţie pentru stimularea 
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practicării unei agriculturi moderne de înalt randament, autoritatea 

publică locală a demarat un proiect de executare a locaţiilor pentru 

comercializarea acestor produse si utilităţilor aferente acestor 

locaţii.  

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor amenaja: o piaţă en-gross, piete en-detail si 

spaţii pentru târgurile periodice de la nivelul comunei Puieṣti în 

conformitate cu soluţiile tehnice identificate. 

Indicatori  - kmp de suprafaţă amenajată pentru care s-au realizat lucrări de 

execuţie prevăzute in documentaţia tehnică a proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

31. Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole in comuna Puieṣti, Judeţul 

Buzău 

 

Domeniu ECONOMIE 

Proiectul propus Reconversia plantaţiilor viticole ṣi pomicole in comuna Puieṣti, 

Judeţul Buzău 

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 locala 

Agenţii Economici din zona Puieṣti 

Potenţialii investitori 
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Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turisti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Puieṣti; 

-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; 

-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. 
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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 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  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. 

Indicatori  - kmp de suprafaţă pentru care s-au realizat lucrări de reconversie 

a plantaţiilor, prevăzute in documentaţia tehnică a proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2016-2020 
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32. Sprijinirea micilor ateliere meṣteṣugăreṣti, mecanice, de tâmplărie din 

comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

 

Domeniu ECONOMIE 

Proiectul propus Sprijinirea micilor ateliere meṣteṣugăreṣti, mecanice, de tâmplărie 

din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective - Restaurarea, consolidarea, conservarea si dotarea 

corespunzătoare a unei clădiri de patrimoniu din comuna Puieṣti, 

ca centru turistic ṣi cultural de interes regional; 

-Conservarea culturii ṣi a tradiţiilor populare, ca important 

element al activităţii economico-turistice; 

- Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care 

stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile 

dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; 

-Protejarea valorilor societăţii rurale, indeosebi a vieţii familiale, q 

tradiţiilor, integrării tinerilor in spiritul comunităţii; 

-Dezvoltarea identităţii comunităţii, sporirea implicării si 

responsabilităţii în administrarea valorilor locale; 

-Protejarea specificului, tradiţiilor culturale ṣi istorice ale spaţiului 

rural, promovarea acestora la nivel regional ṣi naţional; 

-Creṣterea numărului de turiṣti români ṣi străini in zona Puieṣti; 

-Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe ṣi impozite 

Motivaţia 

proiectului 

Păstrarea unei lumi rurale, cu tot ce ceea ce are aceasta mai 

semnificativ sub aspect economic, social ṣi cultural, reprezintă 

unul din obiectivele reorientării catre alte activităţi economice. În 

acest sens, turismul rural poate fi considerat ca mijloc de susţinere 

a dezvoltării societăţii rurale dar poate participa ṣi la pastrarea 

viabilităţii si stabilităţii localităţilor rurale.  
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Turismul rural este considerat o strategie de viitor, ce poate 

contribui la reducerea mobilităţii populaţiei, la crearea de locuri 

de muncă ṣi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea socio-economică a 

zonelor defavorizate. 

Autoritatea publică locală este conṣtientă de oportunitatea pe care 

o oferă turismul rural prin efectul sau multiplicator (care înseamnă 

producere de venituri complementare, întreţinerea unei cereri de 

infrastructura si servicii, ce interesează atât comunitatea locală cât 

ṣi vizitatorii/turiṣtii), de aceea a preferat sa iniţieze un astfel de 

proiect prin care să susţină încurajarea activităţilor economice 

tradiţionale locale ṣi promovarea acestora într-un spaţiu socio-

cultural, conferind în acelaṣi timp ṣi latura turistică a proiectului, 

cea cu adevărat aducătoare de beneficii la nivel local. 

Prin latura investiţională a proiectului autoritatea publică locală 

intenţionează să pună la dispoziţie o clădire de patrimoniu ṣi 

terenul aferent acesteia, pentru funcţionarea unor mici ateliere 

meṣteṣugăreṣti, mecanice, de tâmplărie, ori a atelierelor de 

restaurare, de confecţii specifice ṣi ţesături tradiţionale, jucării, ori 

obiecte de suvenir. 

Includerea acestui obiectiv restaurat, consolidat si amenajat prin 

proiect, in circuitul turistic ṣi cultural regional ṣi naţional ar putea 

asigura condiţiile pentru funcţionarea sa ca centru turistic ṣi 

cultural ṣi ca spaţiu pentru derularea unor evenimente socio – 

culturale. 

Proiectul ar asigura deopotrivă valorificarea patrimoniului turistic 

ṣi cultural local ṣi regional. 

Restaurarea ṣi conservarea acestui imobil aparţinând 

patrimoniului imobiliar are în vedere punerea în valoare a unor 

clădiri vechi căreia i se pot da funcţiuni economice. 

În acest spaţiu ar putea să funcţioneze deopotrivă ateliere 

meṣteṣugăreṣti ṣi de creaţie ṣi în acelaṣi timp să poată fi ṣi utilizat 

ca locaţie pentru organizarea de diverse evenimente, ori să poată 

fi inclus într-un circuit de vizitare turistică. 

În acelaṣi timp, proiectul abordează ṣi latura de promovare prin 

identificarea unei forme de comercializare ṣi promovare a 

produselor specifice, care să sprijine punerea în valoare a 

produselor locale ṣi să atragă segmente cât mai variate de clienţi. 

În acest sens este nevoie să se apeleze la tur-operatori formaţi pe 

domeniul rural, mass-media, agenţii de voiaj, precum si 

promovarea la târguri ṣi expozitii. 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 
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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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: restaurarea, consolidarea, 

modernizarea şi conservarea clădirilor de patrimoniu; refacerea 

/amenajarea căilor de acces în incinta locaţiei; amenajarea 

spaţiilor interioare (in scop expoziţional, pentru organizarea de 

conferinţe, festivaluri, activităţi educative etc); lucrări şi dotări 

pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului 

de siguranţă precum şi a celui decorativ; dotări specifice; 

construcţia utilităţilor anexe (parcare, grup sanitar, reclame şi 

indicatoare); construcţia/ reabilitarea / amenajarea căii de acces 

către obiectivul de patrimoniu reabilitat; modernizarea utilităţilor 

aferente obiectivului (energie electrică, alimentare cu apă, 

canalizare); promovarea proiectului ṣi vizibilitatea obiectivului 

din comuna Puieṣti, la nivel regional ṣi naţional, în conformitate 

cu soluţiile tehnice identificate. 

Indicatori  - cladirea amenajată pentru care s-au realizat lucrări de execuţie 

prevăzute in documentaţia tehnică a proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

33. Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetică) din comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetică) 

din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

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  

   Comunitatea locală  
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  Grup ţintă Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

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. 

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 Puieṣti, 

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 
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adaptate zonei Puieṣti. 

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 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). 

Activitățile 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; 
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-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: campanii de promovare a culturilor 

energetice, atât în comuna Puieṣti, cât ṣi în localităţile învecinate – 

se are în vedere inclusiv o promovare a proiectului la nivel 

regional. Va fi elaborată documentaţia tehnică necesară pentru 

realizarea investiţiei propriu-zise: procurarea răsadurilor ṣi 

înfiinţarea plantaţiilor, monitorizarea perioadei de vegetaţie a 

culturilor, recoltarea propriu-zisă ṣi amenajarea/achiziţionarea 

liniilor tehnologice necesare pentru realizarea produsul finit 

Indicatori  -suprafetele amenajate cu aceste culturi achiziţionate prin proiect ; 

- productia to/ha obţinută în urma recoltării acestora ; 

-rata de rentabilitate a investiţiei 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2020 

 

 

34. Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea investitorilor în agroturism sau în ferme ecologice din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective - Creşterea importanţei agroturismului şi a turismului ecologic, ca 

factor care stimulează creşterea economică în regiuni, respectând 

principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; 

-Protejarea valorilor societăţii rurale, îndeosebi a vieţii familiale, 
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tradiţiilor, integrării tinerilor în spiritul comunităţii; 

-Dezvoltarea identităţii comunităţii, sporirea implicării ṣi 

responsabilităţii în administrarea valorilor locale; 

-Protejarea specificului ṣi tradiţiilor spaţiului rural ṣi promovarea 

acestora la nivel regional ṣi naţional; 

-Creṣterea numărului de turiṣti români ṣi străini în zona Puieṣti; 

-Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe ṣi impozite 

Motivaţia 

proiectului 

Păstrarea unei lumi rurale, cu tot ce ceea ce are aceasta mai 

semnificativ sub aspect economic, social ṣi cultural, reprezintă 

unul din obiectivele reorientării către alte activităţi economice. În 

acest sens, turismul rural ṣi, mai nou, turismul ecologic pot fi 

considerate mijloace de susţinere a dezvoltării societăţii rurale dar 

poate participa ṣi la păstrarea viabilităţii si stabilităţii localităţilor 

rurale.  

Turismul rural ṣi cel ecologic sunt considerate o strategie de 

viitor, ce poate contribui la reducerea mobilităţii populaţiei, la 

crearea de locuri de muncă ṣi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea 

socio-economică a zonelor defavorizate. 

Autoritatea publică locală este conṣtientă de oportunitatea pe care 

o oferă turismul rural/turismul ecologic prin efectul său 

multiplicator (care înseamna producere de venituri 

complementare, întreţinerea unei cereri de infrastructura ṣi 

servicii, ce interesează atât comunitatea locală cât si 

vizitatorii/turiṣtii), de aceea a decis sa iniţieze un astfel de proiect 

prin care să asigure promovarea localităţii, cu tot ceea ce 

înseamnă potenţialul turistic al acesteia: obiective turistice locale, 

pensiuni si alte posibilităţi de cazare, facilităţi de cazare, turism 

gastronomic specific zonei, elemente de turism cultural ṣi religios, 

meṣteṣuguri, tradiţii, datini/obiceiuri, legende etc. 

Prin proiect autoritatea publică locală intenţionează să elaboreze 

un ghid turistic local prin care să asigure promovarea 

agroturismului şi a turismului ecologic la nivel 

regional/naţional/internaţional. 

Proiectul include deopotrivă organizarea de târguri/expoziţii de 

promovare turistică, acţiuni la care prezentările vor fi completate 

cu degustări de produse tradiţionale. Aceste evenimente vor fi 

organizate la Muzeul Țăranului Român, dar se au în vedere ṣi 

participări/prezentări la evenimente internaţionale. 

De asemenea, autoritatea publică locală îṣi fixează - ca indicator 

de rezultat al proiectului – ca, la finalizarea implementării acestui 

proiect, sa aibe încheiate parteneriate/acorduri de 
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colaborare/înfrăţire cu alte autorităţi publice din ţări ale UE în 

scopul promovării turistice a localităţii. 

Activitățile proiectului -- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect: produse de promovare; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: ghiduri, pliante si brosuri de 

promovare a agroturismului şi a turismului ecologic din comuna 

Puieṣti, acorduri de parteneriat/înfrăţire încheiate cu autorităţi din 

străinătate în acest scop 

Indicatori  -materialele de promovare elaborate în cadrul proiectului; 

- acordurile de parteneriat încheiate în cadrul proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate/înfrăţiri 

Termen de realizare 2015-2018 

 

 

35. Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor 

alternative de energie verde din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Utilizarea terenurilor neproductive pentru obţinerea mijloacelor 

alternative de energie verde din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autorităţi publice 

ṣi asociaţii/investitori privaţi în domeniul energiei regenerabile; 

- Promovarea culturilor energetice necesare pentru obţinerea 
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biomasei etc; 

-Amenajarea unei instalaţii de producere a biocombustibililor la 

nivelul comunei Puieṣti; 

- 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 

Puieṣti. 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 Puieṣti 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 Puieṣti, 

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 Puieṣti.  

Biomasa utilizată pentru procesul de producţie a 

biocombustibilului este obţinută din : lemn, sub toate formele 

sale ; paie şi plante celulozice; resturi 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 
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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. 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: campanii de promovare a proiectului, 

atât în comuna Puieṣti, 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 

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 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat /Fondul de mediu 

Fonduri europene / structurale 

Termen de realizare 2018-2020 

 

36. Achiziţionarea de utilaje pentru dotarea serviciilor publice din comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 
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Domeniu Economie 

 

Proiectul propus Achiziţionarea de utilaje pentru dotarea serviciilor publice din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici/potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comuna Puieṣti, judeţul 

Buzău la servicii publice de bază; 

-Dotarea serviciilor publice ale autorităţii administraţiei publice 

de la nivelul comunei Puieṣti, cu utilaje moderne (un 

buldoexcavator ṣi o autobasculantă); 

-Asigurarea furnizării pe termen mediu si lung a unor servicii 

moderne, eficiente, la standarde europene pentru comunitatea 

locală din zona Puieṣti. 

Motivaţia 

proiectului 

Implementarea unui astfel de proiect de achiziţie de utilaje 

necesare atât pentru lucrările de intervenţie realizate în cadrul 

serviciilor publice de la nivelul comunei Puieṣti, se face pe fondul 

existenţei la nivelul comunei a unei reţele de alimentare cu apă 

dar ṣi pe fondul demersurilor ce se vor face pe termen lung pentru 

extinderea acesteia, ṣi pentru amenajarea reţelei de canalizare la 

nivelul comunei. 

În urma finalizării ṣi punerii în funcţiune a investiţiei se pot 

executa branṣamente la gospodării, branṣamente pentru care 

existenţa buldoexcavatorului este absolut indispensabilă. 

Buldoexcavatorul este necesar pentru lucrările de reparaţii 

(excavare, incărcare, săpături etc) la reţeaua de alimentare cu apă, 

pentru lucrări de întreţinere a drumurilor din interiorul comunei 

(balastare, deblocare, decolmatare ṣanţuri de scurgere a apelor 

pluviale, redarea drumurilor afectate de torenţi circuitului 

funcţional, deszăpezire etc) cât ṣi pentru drumurile de exploatare 

din extravilanul comunei Puieṣti (drumuri de acces către terenurile 

agricole etc). 
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Autobasculanta va fi utilă pentru pentru transportul materialelor 

necesare lucrărilor de intervenţie de la nivelul comunei Puieṣti 

(pentru reţeaua de apă si cea de canalizare), balastări de drumuri, 

transport aluviuni depuse în ṣanţurile de scurgere a apei pluviale. 

Ambele tipuri de utilaje se vor folosi în cazuri extreme, gen 

situaţii de urgenţă, la operaţiuni de evacuare oameni ṣi bunuri, la 

îndiguiri în caz de inundaţii. 

Achiziţionarea acestor utilaje permite îmbunătăţirea infrastructurii 

fizice ṣi a serviciilor de bază oferite cetăţenilor din comuna 

Puieṣti, judeţul Buzău, mâsura achiziţionării acestor utilaje fiind 

identificată ca nevoie stringentă la nivelul comunităţii. 

Îmbunătăţirea infrastructurii de baza este esenţiala pentru 

asigurarea unui nivel de trai decent, pentru creṣterea gradului de 

confort material ṣi psihologic aducând beneficii economice, 

sociale si de mediu considerabile. 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (studiu de fezabilitate/memoriu tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor achiziţiona două utilaje moderne necesare 

dotării serviciilor publice de la nivelul comunei Puieṣti  

Indicatori  - utilajele achiziţionate prin proiect 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

 

37. Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

Cadrul general Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru 
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monitorizarea tranziţiei tinerilor de la şcoală la viaţa 

activă/carieră, la nivel central şi regional/local 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

AJOFM 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Dezvoltarea resurselor umane prin crearea, dezvoltarea 

abilităţilor şi a competenţelor antreprenoriale prin metode 

inovatoare precum coaching-ul, pentru asigurarea unei forţe de 

muncă calificate, competitivă şi dinamică, capabilă să se adapteze 

la cerinţele existente pe o piaţă a muncii flexibilă şi incluzivă; 

- Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a 

resurselor umane (şomeri de lungă durată, persoane în căutarea 

unui loc de muncă, şomeri tineri) asupra antreprenoriatului si a 

oportunităţilor de initiere de noi afaceri; 

- Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea numărului de 

persoane ce demarează afaceri sau activităţi independente în zona 

vizată de proiect, în vederea creării de noi locuri de muncă şi 

obţinerea unei rate cât mai mare de ocupare; 

- Crearea unui program/unei metode inovatoare de coaching 

pentru atragerea şi menţinerea a 50 de persoane pe piaţa muncii, 

în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare a forţei de 

muncă; 

Motivaţia 

proiectului 

Proiectul este structurat pe două componente majore, ce conţin 

pachete de activităţi şi subactivităţi specifice comunităţii. 

Componenta 1 - Activităţi cu caracter transversal, necesare 

pregătirii cadrului de implementare a acţiunilor ce privesc lucrul 

direct cu grupul ţintă respectiv îmbunătăţirea gradului de 

informare, comunicare cu grupul ţintă şi conştientizare a 

resurselor umane (persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri 

de lungă durată şi şomeri tineri) în domeniul antreprenoriatului şi 

oportunităţilor de iniţiere şi dezvoltare de afaceri). 

Componenta 2 - Măsuri directe destinate şomerilor, respectiv 

dezvoltarea culturii antreprenoriale, caoching şi creşterea 

numărului de persoane ce demarează afaceri sau activităţi 

independente în zona vizată de proiect pentru crearea de noi locuri 

de muncă şi obţinerea unei rate cât mai mare de ocupare a forţei 
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de muncă. 

Coaching-ul, spre deosebire de sistemele tradiţionale de consiliere 

şi tutoring, este un proces asistare şi indrumare care ajută o 

persoană în demersul său de dezvoltare profesională şi/sau 

personală, de a ajuta o persoană să se autodepăşească, să rezolve o 

situaţie de criză sau să ia cea mai bună decizie ca răspuns la o 

schimbare de mediu fie el economic sau social. 

Activitățile proiectului - Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea ṣi auditul proiectului 

Activităţi principale: 

-Campanie de informare a grupurilor ţintă despre oportunităţile 

oferite de proiect; 

-Dezvoltare parteneriate în perspectiva obţinerii de informaţii 

privind locurile de muncă vacante existente pe piaţa muncii în 

funcţie de necesităţi şi schimb de bune practici pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului; 

- Analiză şi studiu privind oportunităţile de creare de noi 

activităţi/companii prin analiza pieţei muncii, cauzelor 

disponibilizării din întreprinderi, analiza economiei locale şi un 

Studiu privind sursele de finanţare destinate dezvoltării de noi 

afaceri; 

-Dezvoltarea şi funcţionarea Centrului Regional de Coaching, care 

se va înfiinţa în cadrul proiectului în vederea acordării de sprijin 

pentru creştererea ocupării, dezvoltarea initiativelor pentru 

(re)integrarea pe piaţa muncii în perspectiva dezvoltării 

antreprenoriatului şi facilitarea accesului la informaţii relevante 

privind tendinţele şi dinamica piaţei muncii; 

- Măsuri integrate de consiliere şi orientare profesională; 

- Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în 

cautarea unui loc de muncă; 

- Un plan individual de dezvoltare - Dosarul Antreprenorului ce 

va cuprinde: testul psihologic, CV-ul, plan de acompaniament prin 

coaching; 

- Formare profesională şi dezvoltarea abilităţilor prin programul 

de instruire „Competenţe antreprenoriale” pentru 50 persoane din 

grupul ţintă. Module adiţionale de TIC, dezvoltare durabilă, 

egalitate de şanse; 

- Furnizare program de coaching specializat pentru 50 persoane 

din grupul ţintă; 
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-Stimularea competitivităţii participanţilor prin iniţierea 

concursului „Start 5 afaceri” pentru implementarea şi dezvoltarea 

unor planuri de afaceri; 

- Acordarea de asistenţă juridică, financiară, timp de 6 luni pentru 

5 persoane pentru iniţerea şi dezvoltarea unei afaceri; 

- Furnizarea de servicii de mediere pentru 10 persoane din cadrul 

grupului ţintă în vederea identificării a 10 locuri de muncă 

disponibile şi plasării acestora pe piaţa forţei de muncă,  

fie în cadrul afacerilor noi create fie la organizaţiile din cadrul 

reţelei de parteneriate create în cadrul proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor atrage şi menţine a 50 de persoane tinere pe 

piaţa muncii de la nivelul comunei Puieṣti si se vor crea condiţiile 

pentru ca 5 tineri inclusi in acest program sa-si poata initia si 

sustine propria afacere  

Indicatori  - număr tineri incluṣi în programul de coaching 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

 

38. Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţi in domeniul non-agricol, in comuna Puieṣti, Judeţul 

Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţi in domeniul non-agricol, in comuna Puieṣti, 

Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 
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Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creṣterii numărului de locuri 

de muncă ṣi a veniturilor adiţionale; 

-Crearea ṣi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

-Creṣterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 

-Crearea ṣi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală 

prestate de către micro-întreprinderi. 

- Crearea de micro-întreprinderi precum ṣi dezvoltarea celor 

existente în sectorul non-agricol, în spaţiul rural; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către 

tineri ṣi femei; 

- încurajarea activităţilor meṣteṣugăreṣti ṣi a altor activităţi 

tradiţionale; 

- Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

Motivaţia 

proiectului 

Proiectul îṣi propune sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul 

rural prin intermediul dezvoltării micro-intreprinderilor atât nou 

create cât ṣi existente. 

Parteneriatul public-privat va fi încheiat în vederea demarării de 

activităţi în domeniul non-agricol, în comuna Puieṣti, Judeţul 

Buzău  pentru acţiuni ce prevăd: 

  Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

- Industria uṣoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, 

tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.); 

- în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – 

incepând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); 

- Mecanica fină, asamblare maṣini, unelte ṣi obiecte casnice, 

producerea de ambalaje etc. 

ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meṣteṣugăreṣti, de 

artizanat ṣi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific 

local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare 

instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum ṣi marketingul 

acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute 

din aceste activităţi). 

iii. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: 

- Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

- Servicii de conectare ṣi difuzare internet; 

- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia 

mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare 

artificială a animalelor; 
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- Servicii reparaţii maṣini, unelte ṣi obiecte casnice. 

Descrierea tipului operaţiunilor finanţate prin acest proiect: 

- Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea 

clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, 

utilaje etc.); 

- Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.). 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va consolida parteneriatul public privat în scopul 

asigurării condiţiilor de eligibilitatea ale proiectului, se va obţine 

finanţare pentru realizarea unor investiţii corporale ṣi necorporale 

în domeniul non-agricol la nivelul comunei Puieṣti 

Indicatori  - cladirea amenajată pentru care s-au realizat lucrări de execuţie 

prevăzute in documentaţia tehnică a proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate public-private 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

 

 

39. Sprijinirea investitorilor in energie verde (parcuri eoliene, panouri 

fotovoltaice) și promovarea energiilor verzi și a importanţei acestora în rândul 

cetățenilor din comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea investitorilor în energie verde (parcuri eoliene, panouri 

fotovoltaice) ṣi promovarea energiilor verzi ṣi a importanţei 

acestora în rândul cetăţenilor din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  
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  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Obiective -Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autorităţi publice 

ṣi asociaţii/investitori privaţi în domeniul energiei regenerabile; 

- Promovarea investiţiilor de producer a energiei electrice din 

surse regenerabile; 

-Amenajarea unei parc fotovoltaic  la nivelul comunei Puieṣti; 

- Amenajarea unei parc eolian la nivelul comunei Puieṣti 

- Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, conferinţe ṣi 

dezbateri publice în domeniul energiei regenerabile; 

- Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local  

Motivaţia 

proiectului 

Dezvoltarea energiei regenerabile a devenit un obiectiv strategic 

pentru Romania, având in vedere targetul ca minimum 38% din 

producţia de energie locală să fie realizată din surse de energie 

verde până în anul 2020. De asemenea, piaţa energiei regenerabile 

este transparentă ṣi atent controlată atât în cazul certificatelor 

verzi, cât ṣi a energiei tradiţionale. În plus, legislaţia în vigoare 

este armonizată cu directivele Uniunii Europene ṣi, poate că 

diferenţa cea mai importantă, este dată de tipul investitorilor, 

aceṣtia fiind foarte specializaţi. 

Sursele de energie regenerabilă au început să stârnească tot mai 

mult interesul autorităţilor locale, implicit ṣi a celor din comuna 

Puieṣti. În plus, acestea par să fie şi mai rentabile, iar piaţa 

energiei regenerabile 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, autorităţile 

administraţiei publice de la nivelul comunei Puieṣti au optat 

pentru iniţierea unui proiect ce are în vedere: amenajarea la 

nivelul comunei Puieṣti a unor suprafeţe de teren cu sisteme 

eoliene ṣi cu panouri fotovoltaice utilizate la producerea de 

energie verde.  

Statul sprijină producţia de energie verde prin sistemul 

certificatelor vezi. Fiecare producător primeṣte gratuit de la 
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Transelectrica un anumit număr de certificate verzi pentru energia 

pe care o produce ṣi o livrează în reţea. 

Această oportunitate de dezvoltare a sectorului economic a fost 

avută în vedere de autorităţile publice locale din comuna Puieṣti, 

care promovează un astfel de proiect pilot, în parteneriat cu 

agenţii economici interesaţi. 

Avantajele implementării acestui proiect rezultă din valoarea 

adaugată 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. 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: campanii de promovare a proiectului, 

atât în comuna Puieṣti, cât ṣi în localităţile învecinate – se are în 

vedere inclusiv o promovare a proiectului la nivel regional. 

De asemenea, tot prin proiect va fi elaborată documentaţia tehnică 

necesară pentru realizarea investiţiei propriu-zise: suprafeţe de 

teren amenajate cu  sisteme eoliene si cu panouri fotovoltaice 

utilizate la producerea de energie verde 

Indicatori  -suprafetele amenajate prin proiect ; 

-rata de rentabilitate a investiţiei 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat /Fondul de mediu 

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate public-private 

Termen de realizare 2015-2020 

 

40. Sprijinirea micilor intreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru 

procesarea ṣi conservarea produselor din carne ṣi a celor lactate, în comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea micilor intreprinzători, a investitorilor în fabrici pentru 

procesarea ṣi conservarea produselor din carne ṣi a celor lactate, 
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in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor economice, în scopul creṣterii numărului de locuri de 

muncă ṣi a veniturilor adiţionale; 

-Crearea ṣi menţinerea locurilor de muncă in spaţiul rural; 

-Crearea ṣi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală 

prestate de către micro-întreprinderi. 

- Crearea de micro-întreprinderi precum ṣi dezvoltarea celor 

existente, în spaţiul rural; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către 

tineri ṣi femei; 

Motivaţia 

proiectului 

Proiectul isi propune realizarea unui parteneriatul public-privat in 

vederea accesării de finanţări nerambursabile pentru investiţii ce 

vizează domeniul procesării ṣi conservării produselor din carne ṣi 

a celor lactate, în comuna Puieṣti, Judeţul Buzău. Acţiunile 

proiectului prevăd sprijinul activităţilor economice în spaţiul rural 

atât pentru dezvoltarea micro-întreprinderilor existente cât ṣi 

pentru cele nou create. 

Descrierea tipului operatiunilor finanţate prin acest proiect: 

- Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea 

clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, 

utilaje etc.); 

- Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.). 

Activitățile 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 
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Rezultatele proiectului  Prin proiect se va consolida parteneriatul public privat în scopul 

asigurării condiţiilor de eligibilitatea ale proiectului, se va obţine 

finanţare pentru realizarea unor investiţii corporale ṣi necorporale 

în domeniul procesării ṣi conservării produselor din carne ṣi a 

celor lactate la nivelul comunei Puieṣti 

Indicatori  - cladirea amenajată pentru care s-au realizat lucrări de execuţie 

prevăzute in documentaţia tehnică a proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate public-private 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

41. Campanie de informare a cetățenilor în ceea ce priveşte accesarea 

fondurilor nerambursabile, in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Campanie de informare a cetățenilor în ceea ce priveşte accesarea 

fondurilor nerambursabile, in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

Cadrul general Măsurile de informare şi publicitate referitoare la intervenţiile 

fondurilor europene au în vedere creşterea notorietăţii şi 

transparenţei acţiunii Uniunii Europene şi formarea unei imagini 

omogene a intervenţiilor respective în statele beneficiare 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău ṣi 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Populaţia ṣcolară din comuna Puieṣti 

Obiective -Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor de accesare a fondurilor nerambursabile europene; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în mediul rural, în 

special de către tineri ṣi femei; 

-Informarea populaţiei despre programele de finanţare 

nerambursabilă promovate de UE pentru perioada 2014-2020; 

-Asigurarea transparenţei informaţionale pentru întreaga 

comunitate; 

Motivaţia 

proiectului 

Initiativa promovării acestui proiect a rezultat ca urmare a 

aplicării sondajelor de opinie la nivelul comunei Puieṣti pentru 
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elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 2014-2020. 

Astfel, s-a constatat că lipsa de informare este principalul motiv 

pentru care absorbţia fondurilor europene este scăzută. 

Autorităţile publice locale din comuna Puieṣti au luat iniţiativa de 

a face această campanie de informare la nivel local pentru ca 

beneficiarii să cunoască mai bine căile pe care le pot urma pentru 

accesarea fondurilor europene. Conform acestor sondaje, sunt trei 

factori care impiedică atragerea într-un procent mare a banilor din 

U.E.: birocraţia excesivă, lipsa de capital a beneficiarilor care 

depun proiecte, bani cu care să demareze proiectul şi lipsa de 

informaţie în ceea ce priveşte atragerea acestor fonduri. 

Majoritatea cetăţenilor, companiilor şi instituţiilor din România 

ştiu de posibilitatea dezvoltării prin accesarea fondurilor 

nerambursabile puse la dispoziţia ţării noastre de către Uniunea 

Europeană. Cei mai mulţi dintre aceştia nu ştiu care sunt paşii de 

urmat pentru a obţine finaţare europeană. Primul pas în acest sens 

este buna şi corecta informare. 

In acest sens s-a decis susţinerea unei campanii de informare în 

ceea ce priveṣte accesarea fondurilor de finantare nerambursabile, 

la nivelul comunei Puieṣti. Campania se va derula atât în ṣcoli cât 

ṣi prin organizarea unui eveniment în acest sens. Vor fi elaborate 

materiale de informare: broṣuri, pliante, flyere etc. 

Prin acest proiect se va asigura: informarea corectă şi promptă 

asupra stadiului de derulare a programelor de finanţare, asigurarea 

coerenţei fluxului de informaţii asupra obiectivelor finanţate 

pentru a avea o perspectivă unitară cu privire la toate programele 

de finanţare, asigurarea acurateţii informaţiei etc.  

Activitățile proiectului  -Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului 

Rezultatele proiectului  Rezultatele proiectului vizează o campanie de informare asupra 

fondurilor de finanţare nerambursabilă derulată la nivelul comunei 

Puieṣti 

Indicatori  - pliante, broṣuri, flyere realizate in cadrul proiectului 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate public-private 

Termen de realizare 2014 
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42. Programe de formare si reconversie profesională destinate tinerilor din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Programe de formare si reconversie profesională destinate 

tinerilor din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

Cadrul general Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru 

monitorizarea tranziţiei tinerilor de la şcoală la viaţa 

activă/carieră, la nivel central şi regional/local 

   

  Grup ţintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

AJOFM 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Dezvoltarea resurselor umane prin programe de formare si 

reconversie profesională destinate tinerilor pentru asigurarea unei 

forţe de muncă calificate, competitivă şi dinamică, capabilă să se 

adapteze la cerinţele existente pe o piaţă a muncii flexibilă şi 

incluzivă; 

-Calificarea şi recalificarea forţei de muncă pentru sectoarele cu 

potenţial de creştere economică, inclusiv prin furnizarea de 

formare profesională continuă specifică; 

-Imbunătăţirea posibilităţilor de încadrare în muncă a tinerilor pe 

piaţa internă şi pentru a contribui astfel la ridicarea nivelului de 

trai al comunităţii; 

-Crearea unor facilităţi de ocupare a forţei de muncă şi a 

mobilităţii geografice şi profesionale a tinerilor, precum şi 

facilitarea adaptării la transformările industriale şi la evoluţia 

sistemelor de producţie; 

Motivaţia 

proiectului 

Proiectul este structurat pe două componente majore, ce conţin 

pachete de activităţi şi subactivităţi specifice comunităţii. 

Componenta 1 - Activităţi cu caracter transversal, necesare 

pregătirii cadrului de implementare a acţiunilor ce privesc lucrul 

direct cu grupul ţintă, respectiv prin programele de formare ṣi 

reconversie profesională stabilite prin proiect ṣi destinate tinerilor. 

Componenta 2 - Măsuri directe destinate tinerilor, respectiv 

formarea ṣi dezvoltarea abilităţilor pentru ocuparea locurilor 

disponibile pe piaţa muncii. 
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Sistemele de educație și formare profesională nu trebuie 

dezvoltate, așa cum se întâmplă în prezent, separat de mediul lor 

antreprenorial și social și de potențialul de inovare dintr-un 

anumit loc sau dintr-o anumită regiune, deoarece creșterea 

economică și competitivitatea, precum și perspectivele ocupării 

forței de muncă dintr-o anumită zonă depind din ce în ce mai mult 

de calificările lucrătorilor actuali și viitori și de modul în care 

educația și formarea profesională, precum și reconversia 

profesională contribuie la completarea și perfecționarea durabilă a 

acestor calificări. 

Proiectul este conceput astfel încât măsurile de reconversie să 

păstreze un echilibru între sănătatea emoțională și cea 

ocupațională a grupului de beneficiari direcţi pentru a nu resimți 

demersul de reconversie profesională ca un handicap sau ca o 

barieră în calea dezvoltării profesionale. 

În acest scop, formarea și reconversia profesională sunt de cea 

mai mare importanță, mai ales într-o perioadă de criză economică 

și șomaj în creștere, precum cea pe care o trăim în prezent. 

Activitățile proiectului - Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Activităţi principale: 

-Campanie de informare a grupurilor ţintă despre oportunităţile 

oferite de proiect; 

-Dezvoltare parteneriate în perspectiva obţinerii de informaţii 

privind locurile de muncă vacante existente pe piaţa muncii în 

funcţie de necesităţi şi schimb de bune practici pentru programele 

de formare profesionala si de reconversie; 

-Acordarea de sprijin pentru creştererea ocupării, dezvoltarea 

iniţiativelor pentru (re)integrarea pe piaţa muncii şi facilitarea 

accesului la informaţii relevante privind tendinţele şi dinamica 

piaţei muncii; 

- Măsuri integrate de consiliere şi orientare profesională; 

- Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă; 

- Un plan individual de dezvoltare - Dosarul Antreprenorului ce 

va cuprinde: testul psihologic,  CV-ul, plan de consiliere; 

- Formare profesională şi reconversia profesională pentru 50 

persoane din grupul ţintă. Module adiţionale de TIC, dezvoltare 

durabilă, egalitate de şanse; 
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- Furnizare program de consiliere specializată pentru 50 persoane 

din grupul ţintă; 

- Furnizarea de servicii de mediere pentru 10 persoane din cadrul 

grupului ţintă în vederea identificării a 10 locuri de muncă 

disponibile şi plasării acestora pe piaţa forţei de muncă. 

Reconversia profesională şi specializarea personalului în funcţie 

de domeniile de dezvoltare şi de resursele specifice fiecărei zone 

pot duce la crearea de noi locuri de muncă. 

Rezultatele proiectului  Proiectul are adresabilitate directă pentru un număr de 50 de 

persoane tinere ce vor fi incluṣi în acest program în vederea 

includerii ulterioare a acestora pe piaţa muncii de la nivelul 

comunei Puieṣti  

Indicatori  - număr tineri incluṣi în programul de reconversie ṣi formare 

profesionala 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

 

43. Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor si a crescătorilor de animale din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor ṣi a crescătorilor de 

animale din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective - Identificarea de noi niṣe de piaţa pentru o mai bună promovare a 

produselor autohtone; 

-Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 
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activităţilor economice, în scopul creṣterii numărului de locuri de 

muncă ṣi a veniturilor adiţionale; 

-Crearea si menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

-Crearea ṣi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală 

prestate de către micro-întreprinderi; 

- Îmbunătățirea performanței și a durabilității exploatațiilor 

agricole; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către 

tineri ṣi femei; 

Motivaţia 

proiectului 

Autoritatea publică locală a iniţiat acest proiect pornind de la 

premisa că, în mod direct, nu poate contribui cu fonduri la 

sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor ṣi a crescătorilor de 

animale din comuna Puieṣti. 

La baza ideii acestui proiect a stat o analiza SWOT  a situaţiei 

actuale a agricultorilor, silvicultorilor ṣi a crescătorilor de animale 

din comuna Puieṣti, analiza în urma căreia au rezultat următoarele 

concluzii: autoritatea publică poate interveni în soluţionarea 

punctelor nevralgice ale acestei probleme oferind acestora accesul 

la servicii de consultanţă conectate la realităţile de pe teren, la 

servicii de consultanţă în accesarea fondurilor de finanţare 

nerambursabile, prin implementarea unor proiecte de promovare a 

produselor autohtone în cadrul acţiunilor turistice organizate la 

nivel regional/naţional/internaţional ṣi prin organizarea la nivelul 

comunităţii a unor târguri ṣi sărbători tradiţionale, ocazie pentru 

promovarea unor idei de success, pentru desfacerea produselor 

proprii ṣi pentru dezbateri în domeniu. În acest fel se va sigura 

încurajarea agricultorilor pentru a dezvolta pieţe locale de 

producători care sunt niṣe suplimentare ce asigură un contact 

direct între consumator ṣi producător odată cu reducerea 

numărului de intermediari. 

Abordarea integrate a acestei probleme este completată ṣi de 

faptul că autoritatea publică locală vizează pentru perioada 2014-

2020 proiecte de amenajare a drumurilor de acces catre 

exploataţiilor agricole, investiţie ce aduce numeroase beneficii 

pentru grupul de beneficiari vizat.  

Activitățile proiectului -Organizarea/desfăṣurarea târgurilor de promovare a produselor 

autohtone; 

- Organizarea/desfăṣurarea periodică a unor sesiuni de informare 

ṣi consiliere în accesarea fondurilor nerambursabile; 

- punerea la dispoziţie a spaţiilor necesare pentru desfăṣurarea 

activităţilor de desfacere a produselor autohtone, în cadrul 
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acţiunilor organizate de tipul târgurilor periodice  

-investiţii in infrastructura de acces către terenurile de exploataţie 

agricolă 

Rezultatele proiectului  -cel puţin două sesiuni/an de informare ṣi consiliere în absorbţia 

fondurilor nerambursabile derulate la nivelul comunei Puieṣti; 

-târguri periodice de promovare a produselor autohtone 

Rezultatele pe termen lung ale proiectului vizează: gradul de 

absorbţie crescut al fondurilor nerambursabile, creṣterea nivelului 

de trai la nivelul comunităţii 

Indicatori  - sesiunile de informare si consiliere în absorbţia fondurilor 

nerambursabile 

-târguri periodice de promovare a produselor autohtone 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate public-private 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

44. Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe și legume din comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe si legume din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective -Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor economice, în scopul creṣterii numărului de locuri de 

muncă ṣi a veniturilor adiţionale; 

-Crearea ṣi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către 
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tineri ṣi femei; 

Motivaţia 

proiectului 

Autoritatea publică locală a iniţiat acest proiect pornind de la 

premisa că, în mod direct, nu poate contribui cu fonduri la 

sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare fructe ṣi legume din 

comuna Puieṣti. 

La baza ideii acestui proiect a stat un stat o analiza SWOT  a 

situaţiei actuale a procesatorilor de fructe ṣi legume din comuna 

Puieṣti, analiză în urma căreia au rezultat următoarele concluzii: 

autoritatea publică poate interveni în soluţionarea punctelor 

nevralgice ale acestei probleme oferind acestora accesul la servicii 

de consultanţă conectate la realităţile de pe teren, la servicii de 

consultanţă în accesarea fondurilor de finanţare nerambursabile, 

prin implementarea unor proiecte de promovare a produselor 

autohtone în cadrul acţiunilor turistice organizate la nivel 

regional/naţional/internaţional ṣi prin organizarea la nivelul 

comunităţii a unor târguri ṣi sărbători tradiţionale, ocazie pentru 

promovarea unor idei de succes, pentru desfacerea produselor 

proprii ṣi pentru dezbateri în domeniu. În acest fel se va sigura 

încurajarea procesatorilor de fructe ṣi legume pentru a dezvolta 

pieţe locale de producători care sunt niṣe suplimentare ce asigură 

un contact direct între consumator ṣi producător odată cu 

reducerea numărului de intermediari. 

Activitățile proiectului -Organizarea/desfăṣurarea targurilor de promovare a produselor 

autohtone; 

- Organizarea/desfăṣurarea periodică a unor sesiuni de informare 

ṣi consiliere în accesarea fondurilor nerambursabile; 

- punerea la dispoziţie a spaţiilor necesare pentru desfăṣurarea 

activităţilor de desfacere a produselor autohtone, în cadrul 

acţiunilor organizate de tipul târgurilor periodice  

Rezultatele proiectului  -cel putin două sesiuni/an de informare ṣi consiliere în absorbţia 

fondurilor nerambursabile derulate la nivelul comunei Puieṣti; 

-târguri periodice de promovare a produselor autohtone 

Rezultatele pe termen lung ale proiectului vizează: gradul de 

absorbţie crescut al fondurilor nerambursabile, creṣterea nivelului 

de trai la nivelul comunităţii 

Indicatori  - sesiunile de informare si consiliere in absorbţia fondurilor 

nerambursabile 

-târguri periodice de promovare a produselor autohtone 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 
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Parteneriate public-private 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

45. Sprijinirea asociaţiilor agricole din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu ECONOMIE 

Proiectul propus Sprijinirea asociaţiilor agricole din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si 

din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici / Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiective - Identificarea de noi niṣe de piaţă pentru o mai bună promovare a 

produselor autohtone; 

-Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor economice, în scopul creṣterii numărului de locuri de 

muncă ṣi a veniturilor adiţionale; 

-Crearea ṣi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

-Crearea ṣi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală 

prestate de către micro-întreprinderi; 

- Îmbunătățirea performanței și a durabilității exploatațiilor 

agricole; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către 

tineri ṣi femei; 

Motivaţia 

proiectului 

Autoritatea publică locală a iniţiat acest proiect pornind de la 

premisa că, în mod direct, nu poate contribui cu fonduri la 

sprijinirea asociaţiilor agricole din comuna Puieṣti. 

La baza ideii acestui proiect a stat un stat o analiza SWOT  a 

situaţiei actuale a asociaţiilor agricole din comuna Puieṣti, analiză 

în urma căreia au rezultat următoarele concluzii: autoritatea 

publică poate interveni în soluţionarea punctelor nevralgice ale 

acestei probleme oferind acestora accesul la servicii de 

consultanţă conectate la realităţile din teren, la servicii de 

consultanţă în accesarea fondurilor de finanţare nerambursabilă, 
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prin implementarea unor proiecte de promovare a produselor 

autohtone în cadrul acţiunilor turistice organizate la nivel 

regional/naţional/internaţional ṣi prin organizarea la nivelul 

comunităţii a unor târguri ṣi sărbători tradiţionale, ocazie pentru 

promovarea unor idei de success, pentru desfacerea produselor 

proprii ṣi pentru dezbateri în domeniu. În acest fel se va asigura 

încurajarea agricultorilor pentru a dezvolta pieţe locale de 

producători care sunt niṣe suplimentare ce asigură un contact 

direct între consumator ṣi producător odată cu reducerea 

numărului de intermediari. 

Abordarea integrată a acestei probleme este completată ṣi de 

faptul că autoritatea publică locală vizează pentru perioada 2014-

2020 proiecte de amenajare a drumurilor de acces catre 

exploataţiilor agricole, investiţie ce aduce numeroase beneficii 

pentru grupul de beneficiari vizat. În plus Primăria Comunei 

puieṣti intenţionează să adere sau să infiinţeze un nou Grup de 

Acţiune Locală, împreună cu localităţile învecinate. Fondurile 

oferite prin axa LEADER pot fi o oportunitate pentru micii 

întreprinzători  

Activitățile proiectului -Organizarea/desfăṣurarea targurilor de promovare a produselor 

autohtone; 

- Organizarea/desfăṣurarea periodica a unor sesiuni de informare 

ṣi consiliere în accesarea fondurilor nerambursabile; 

- punerea la dispoziţie a spaţiilor necesare pentru desfăṣurarea 

activităţilor de desfacere a produselor autohtone, în cadrul 

acţiunilor organizate de tipul târgurilor periodice  

-investiţii în infrastructura de acces către terenurile de exploataţie 

agricolă 

Rezultatele proiectului  -cel putin două sesiuni/an de informare ṣi consiliere în absorbţia 

fondurilor nerambursabile derulate la nivelul comunei Puieṣti; 

-târguri periodice de promovare a produselor autohtone 

Rezultatele pe termen lung ale proiectului vizează: gradul de 

absorbţie crescut al fondurilor nerambursabile, creṣterea nivelului 

de trai la nivelul comunităţii 

Indicatori  - sesiunile de informare si consiliere in absorbţia fondurilor 

nerambursabile 

-târguri periodice de promovare a produselor autohtone 

Surse de finanţare    Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate public-private 
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Termen de realizare 2015-2016 

 

46. Centrul de informare și consultanță agricolă 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă  

 

Cadrul general În comuna Puiești 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; 

Luarea deciziilor corecte cu privire la activitățile legate de 

agricultură; 

Accesarea unui număr mare de fonduri; 

Folosirea adecvată a soiurilor pentru însămânțare; 

Dezvoltarea economiei. 

  

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 
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Termen de realizare  2015 

Indicatori Înființarea unui centru de in formare și consultanță agricolă; 

Dezvoltarea agriculturii pe raza comunei; 

Activitatea centrului. 

 

47. 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 Puiești 

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.  

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; 

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  2016 

Indicatori Reducerea semnificativă a suprafețelor agricole cultivate neadecvat 

condițiilor de climă și sol; 

Creșterea producției agricole; 

Producția de cereale. 
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48. 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.  

Motivația 

proiectului 

Protejarea solului pentru folosirea cât mai îndelungată a acestuia; 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri) 

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 

Consiliul Local 
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realizarea 

proiectului 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea producției agricole și a gradului de conservare a solului. 

 

 

49. Crearea unui parteneriat public – privat pentru înființarea unui 

centru de recoltare și interpretare a analizelor medicale 

 

Domeniu Sănătatte  

Proiectul propus Crearea unui parteneriat public – privat pentru înființarea unui centru 

de recoltare și interpretare a analizelor medicale 

Cadrul general Pe raza comunei Puiești este necesară înființarea unui centru de 

recoltare și interpretare a analizelor medicale pentru a se evita 

deplasările pe raza altor localități, precum și pentru creșterea 

serviciilor medicale pe raza comunei 

Potenţiali 

beneficiari/Grup 

ţintǎ 

Populația comunei 

 

Obiective Asigurarea de servicii medicale la standarde europene;  

Reducerea timpului de reacție în situații de urgențe medicale; 

Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor; 

Creșterea capacității medicale pe raza comunei; 

Eliminarea deplasărilor populației pe raza altor pentru a face analize 

medicale; 

Înființarea de noi locuri de muncă; 

Creșterea încrederii populației în instituția primăriei. 

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 

Construirea unei clădiri în care să funcționeze centrul de analize 

medicale; 

Dotarea centrului cu aparatură medicală de ultimă generație; 

Angajarea personalului medical; 

Asigurarea continuă a stocului de substanțe necesare examinării 

probelor recoltate; 
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Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale; 

Promovarea necesității înființării unui centru pentru recoltarea 

analizelor; 

Organizarea de evenimente în urma cărora să fie strânse fonduri 

pentru înființarea centrului; 

Atragerea de fonduri private pentru susținerea acestui proiect. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Construirea și dotarea la cele mai înalte standarde a unui centru de 

analize medicale și darea acestuia în funcțiune; 

Numărul de examinări medicale efectuate.  

 

50. Achiziționarea unui ambulanțe 

 

Domeniu Sănătatte  

Proiectul propus Achiziționarea unei ambulanțe 

Cadrul general Necesitatea achiziționării unei ambulanțe derivă din necesitatea 

asigurării serviciilor medicale de urgență  

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele medicale. 

Obiective Facilitarea accesului la servicii medicale ridicate calitativ;  

Diminuarea timpului de răspuns la urgențele medicale venite din 

satele isolate; 

Asigurarea capacității de deplasare a cadrelor medicale; 

Reducerea timpului de reacție în situații de urgențe medicale; 

Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenții în 

situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a 

primului ajutor calificat; 

Acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pentru persoanele care se 

deplasează greu sau imobile; 

Înființarea de noi locuri de muncă; 

Creșterea încrederii populației în instituția primăriei; 
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Salavarea vieții persoanelor aflate în stare critică. 

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; 

Eliminarea deplasării unei ambulanțe de la Buzău (timpul poate fi 

prețios pentru pacient). 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unei ambulanțe; 

Atragerea de fonduri pentru achiziționarea ambulanței și a dotării 

acesteia; 

Angajarea personalului medical destinat să folosească această 

ambulanță; 

Asigurarea unui garaj corespunzător pentru autospecială; 

Asigurarea funcționării permanente a autospecialei; 

Organizarea de evenimente (spectacole, piese de teatru, expoziții, etc) 

al căror scop să fie strângerea fondurilor necesare achiziționării 

ambulanței; 

Atragerea de capital privat pentru realizarea acestui proiect. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Achiziționarea unei ambulanțe; 

Creșterea calitativă a serviciilor medicale; 

Numărul deplasărilor.  

 

51. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la 

importanța alimentației, a igienei și a sportului pentru menținerea 

sănătății  

 

Domeniu Sănătatte  

Proiectul propus Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la 

importanța alimentației, a igienei și a sportului pentru menținerea 

sănătății 

 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

292 

 

Cadrul general Alimentaţia, sportul și igiena omului reprezintă unii dintre stâlpii 

fundamentali ai construcţiei sale.  Sănătattea 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 

 

Obiective Creșterea gradului de sănătatte 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 sănătatte;  

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. 

 

http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html
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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.   

 

 

52. Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarelor medicale din 

satele Puieștii de Jos și Măcrina 

 

Domeniu Sănătatte  

Proiectul propus Dotarea material a dispensarelor medicale din satele Puieṣtii de Jos ṣi 

Măcrina 

Cadrul general Dispensarele care funcționează în satele Puieṣtii de Jos ṣi Măcrina 

sunt depășite din punct de vedere al aparaturii medicale și nu pot 

asigura desfășurarea serviciilor medicale cu respectarea tuturor 

necesităților de igienă 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele medicale. 

Obiective Dotarea dispensarelor medicale din satele Puieṣtii de Jos ṣi Măcrina 

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. 

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 

Reabilitarea clădirilor în care funcționează dispensarele medicale; 

Dotarea dispensarelor cu aparatură medicală de ultimă generație; 

Achiziționarea unui ambulanțe cu care să se poată interveni în situații 
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de urgență, precum și să poată asigura deplasarea la pacienții imobili; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale; 

Asigurarea în permanență a apei potabile; 

Instalarea de aparate de aer condiționat. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de 

realizare  2014 

Indicatori Modernizarea și dotarea materială a dispensarelor din Puieṣtii de Jos 

ṣi Măcrina  

 

53. Parteneriat public – privat pentru construirea și înființarea unei noi 

farmacii veterinare în satul Puieștii de Jos 

 

Domeniu Sănătatte  

Proiectul propus Parteneriat public – privat pentru construirea și înființarea unei 

farmacii veterinare 

Cadrul general Pe raza comunei Puieṣti zootehnia și creșterea păsărilor de curte sunt 

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. 
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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. 

  

 

54. Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna desfăṣurare a 

activităţii in cabinetul stomatologic din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

Domeniu Sănătatte 

Proiectul propus Achiziţionarea instrumentarului necesar pentru buna 

desfăṣurare a activităţii in cabinetul stomatologic din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

 

 Grupul țintă Comunitatea locală  în parteneriat cu firme private în domeniu 

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti  

Direcţia de Sănătatte Publică Buzău 

Agenţii Economici  

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon 

Potenţialii investitori 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

ṣi din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Obiectivele proiectului - dotarea cu echipamente  ṣi aparatura modernă a cabinetului 

stomatologic de la nivelul comunei Puieṣti; 

-asigurarea accesului populaţiei din comunitate la servicii 
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medicale la standarde moderne; 

-dezvoltarea politicilor, strategiilor ṣi programelor pentru 

asigurarea sănătatţii populaţiei; 

-monitorizarea ṣi analiza starii de sănătate a populaţiei din 

comunitate, monitorizarea factorilor de risc cu impact asupra 

sănătaţii populaţiei; 

-promovarea sănătaţii ṣi a unui stil de viata sănătos 

Justificarea necesității 

implementării 

proiectului 

O stare bună de sănătate reprezintă un element esenţial pentru 

calitatea vieţii, atât la nivel individual cât şi la nivel social. 

Populaţia din comunitate, ca majoritatea populaţiei din 

România, are un nivel redus de educaţie în ceea ce priveşte 

menţinerea şi îngrijirea sănătăţii, iar suprapunerea acestui 

fenomen peste un sistem medical foarte puţin orientat spre 

prevenire, afectat de noile riscuri apărute o dată cu trecerea la 

economia de piaţă şi modernizarea rapidă (publicitatea 

agresivă pentru consumul de tutun şi pentru noi forme de 

alimentaţie, precum cea de tip „fast-food”, obiceiuri alcoolice) 

au condus la ceea ce astăzi statisticile medicale îngrijorătoare. 

Interesul crescut al autorităţii publice locale pentru protejarea 

stării de sănătate a populaţiei a determinat promovarea acestui 

proiect.  

În ceea ce priveṣtelatura investiţională a proiectului, aceasta 

vizează următoarele: dotarea cu echipamente ṣi aparatura 

modernă, la standarde europene, a cabinetului stomatologic de 

la nivelul comunei Puieṣti, achiziţie necesară pentru 

desfăṣurarea unui act medical de calitate. 

Proiectul are ṣi o componentă de promovare, ce constă în 

desfăṣurarea unei campanii de informare cu privire la igiena 

orala, la nivelul comunităţii locale din comuna Puieṣti. Prin 

acordul de parteneriat încheiat între autoritatea publică locală 

ṣi firme private din domeniu, în cadrul acestui proiect se are în 

vedere pentru participanţii la această campanie ca aceṣtia să 

beneficieze de consultaţii gratuite, radiografii panoramice, 

detartraj precum ṣi de cupoane de reduceri pentru servicii. 

Nivelul de informare al unei persoane cu privire la drepturile 

de îngrijire a sănătăţii sau asupra diferitelor boli poate 

contribui la prevenirea şi menţinerea unei stări bune de 

sănătate 

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnică, studiu de 

fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 
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Interventie, Proiect Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevazute prin proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului 

Etapele de implementare ai proiectului:  

-Dotarea corespunzătoare a cabinetului stomatologic cu 

aparatura adecvată derulării activităţilor specifice; 

- Campanie de informare, educare ṣi consiliere a populaţiei cu 

privire la igiena orală  

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: un cabinet stomatologic dotat cu 

aparatură si echipamente la standarde europene, campania de 

informare ṣi educare publică cu privire la igiena orală 

Indicatori  -dotări aferente funcţionării cabinetului stomatologic 

-întâlnirile publice organizate in cadrul campaniei 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea 

proiectului  

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2016 

 

 

55. Sprijin pentru minorităţile ṣi categoriile defavorizate din comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Sprijin pentru minorităţile ṣi categoriile defavorizate din 

comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

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.  

Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi 

pentru asigurarea accesului pe piaţa muncii a categoriilor de 

persoane defavorizate 

  

grupul țintă 

Comunitatea locală  in parteneriat cu firme private/ONG-uri de 

profil 

Unitatea Administrativ Teritoriala Puieṣti  

Inspectoratul Ṣcolar Judeţean Buzău 

AJOFM Buzău 

Direcţia de Asistenţă Socială Buzău 
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Agenţii Economici  

Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Puieṣti 

Potenţialii investitori 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

ṣi din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Obiectivele proiectului - creșterea accesului grupurilor defavorizate la o educație și 

formare profesională de calitate;  

- creșterea accesului grupurilor defavorizate la activități 

economice și în materie de angajare și în profesie 

- derularea de programe de formare ṣi reconversie profesională 

pentru integrarea persoanelor defavorizate pe piața muncii; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei defavorizate, 

prin proiecte pentru renovarea şi construirea de locuinţe pentru 

aceṣtia; 

- organizarea de activităţi sociale în sprijinul categoriilor 

defavorizate ṣi al minorităţilor de la nivelul comunei Puieṣti; 

- creṣterea încrederii de sine ṣi redarea demnităţii persoanelor 

defavorizate prin oferirea de facilităţi familiilor cu venituri 

mici, copiiilor în afirmare ṣi tinerelor talente, copii ai străzii, 

etc. 

Justificarea necesității 

implementării 

proiectului 

Adresabilitatea acestui proiect este complexă, ṣi anume: 

”grupurile vulnerabile”, ”grupurile de risc” sau ”categoriile 

defavorizate”. Sub orice denumire ar fi aceasta, include însă 

caracteristici comune, ṣi anume prezența acelei categorii de 

persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu 

majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor socio-economice, 

fie se confruntă cu un comportament de respingere și 

marginalizare.  

Proiectul vizează o abordare integrată, sub următoarele 

aspecte: va include o latura investiţională ce are în vedere 

construcţia de locuinţe pentru categoriile defavorizate (rromi) 

precum ṣi a unei cantine de ajutor social, la care vor putea 

servi masa zilnic toate persoanele încadrate în această grupă de 

beneficiari ai proiectului. 

Proiectul va derula, în paralel, ṣi un program de formare ṣi 

reconversie profesională în rândul acestei categorii, proiect 

prin care se vor acorda ṣi burse de participare pe perioada de 

implementare a proiectului. 

În ideea implementării principiului egalității de șanse și a 

nediscriminării în cultura organizațională a instituțiilor de 

învățământ, se vor derula activităţi specifice in cadrul 
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instituţiilor ṣcolare, activităţi ce vizează copiii proveniţi din 

familii defavorizate (în ideea amenajării unei locaţii în care să 

poată primi dupa orele de ṣcoală o masă caldă, ajutor la teme ṣi 

unde vor învăţa câte o deprindere nouă). Pe lângă teme, copiii 

vor mai urma ṣi alte cursuri utile, de la cele de conduită ṣi bune 

maniere, până la cele în care îṣi vor dezvolta abilităţile 

artistice. Lecţiile vor fi susţinute de voluntari, persoane 

instruite în psihologie, asistenţă socio-pedagogică, pictură, 

teatru sau muzică). Pentru încurajarea acestora ṣi pentru 

evitarea abandonului scolar, acestora li se vor acorda ṣi burse 

de studii, pe perioadă limitată, după implementarea proiectului. 

Selecţia acestor copii se va face în baza unor criteria stabilite 

în prealabil. 

In acest centru centru se va derula ṣi un program de consiliere 

a părinţilor acestor copii, acolo unde situaţia permite acest 

lucru.  

Programul pentru persoanele defavorizate vizează promovarea 

accesului femeilor tinere la educaţie şi la formare, în special a 

celor care provin din regiuni periferice şi categorii vulnerabile, 

femeile aparţinând minorităţilor etnice, femeile cu handicap şi 

femeile puţin calificate.  

Autoritatea publică va susţine ṣi o campanie de promovare în 

acest sens, astfel încât partenerii sociali şi întreprinderile 

private şi publice să elimine orice formă de discriminare, să 

încurajeze activ formarea profesională la locul de muncă, 

eliminând toate barierele legate de vârstă şi să susţină 

concediile de studii pentru categoriile defavorizate 

Activitățile 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 

prevăzute prin proiect; 

-Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului  

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: locuinţe pentru categoriile 

defavorizate – rromi, o cantină socială, reabilitarea/dotarea 

unui spaţiu pentru activităţi extraṣcolare pentru copiii din 

familii nevoiaṣe, programe de formare ṣi reconversie 

profesională a grupurilor vulnerabile, campanii de combatere a 

discriminării persoanelor incluse în această categorie. 
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Proiectul va avea ṣi rezultate indirect  precum: accesul la o 

educație potrivită, de calitate care asigură intrarea cu succes pe 

piața forței de muncă a grupurilor defavorizate, formarea unui 

capital uman competitiv, implementarea în cultura 

organizațională a principiului egalității de șanse, a 

nediscriminării și a demnității umane încă din faza sistemului 

de educație. Un nivel de educaţie sporit creşte în mod 

substanțial perspectiva de a avea un venit rezonabil pe 

parcursul vieții.  

De asemenea, oprirea cercului vicios de transmitere a sărăciei 

de la o generație la alta, aducerea în cadrul vieții economice a 

acelor grupuri și a acelor persoane care se confruntă cu un risc 

sporit de a rămâne șomeri sau inactive ṣi, nu în ultimul rând, 

respectarea demnității umane a grupurilor vulnerabile, 

cumulate cu creșterea respectului de sine. 

Indicatori  -numărul de locuinte amenajate prin proiect; 

-spaţiile sociale amenajate pentru activităţile proiectului; 

-dotârile necesare pentru realizarea activităţilor; 

- numărul de beneficiari ai proiectului, pe categorii de activităţi 

-întâlnirile publice organizate in cadrul campaniei 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea 

proiectului  

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2018 

 

 

56. 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 teritoriul comunei Puiești trăiesc copii defavorizați fapt ce le 

îngrădește accesul la educație, cultură, sănătatte, trai decent, copilărie 

fericită, etc. 
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Grup ţintǎ Familii defavorizate; 

Minorii (3 – 10 ani) provenind din familiile defavorizate. 

 

Obiective Asigurarea unor condiții decente de trai; 

Prevenirea abandonării copiilor; 

Prevenirea abuzurilor săvârșite asupra minorilor; 

Prevenirea abandonului școlar; 

Dezvoltarea psiho – didactică a copiilor; 

Asigurarea accesului la educație, sănătatte, 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; 
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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 sprijinire efectuate. 

 

 

57. Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap  

 

Cadrul general Crearea tuturor premiselor de egalitate în drepturi și șanse pentru 

persoanele cu handicap locomotor permanent sau temporar 

Grup ţintǎ Persoanele cu handicap locomotor temporar sau permanent 

 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap a căror deplasare 

este dependent 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; 

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 
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încât să fie permis accesul cărucioarelor cu rotile; 

Organizarea de activități pentru conștientizarea agenților economici 

pentru construirea rampelor de acces. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru 

persoanele cu handicap locomotor permanent sau temporar. 

 

58. Combatarea fenomenului de abandon școlar 

 

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 problemă 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. 
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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. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Evoluția în timp a ratei abandonului școlar. 

 

 

59. 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; 
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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. 

 

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. 

 

60. 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 
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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. 

 

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 în general și 

în particular la nivelul persoanelor inactive sau care nu au un loc de 

muncă; 

Numărul persoanelor din grupul țintă care și-au găsit un loc de 

muncă. 

 

 

61. Bază de date a profesiilor 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Crearea unei baze de date a profesiilor 
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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 

Grup ţintǎ Persoanele de pe raza comunei, precum și alte persoane care vor să se 

mute 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. 

 

Motivația 

proiectului 

Prevenirea șomajului în rândul locuitorilor comunei; 

Promovarea locurilor de muncă vacante; 

Șomajul influențează negativ viața comunității.  

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; 

 

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; 

Numărul accesărilor bazei de date. 

 

 

62. Acte de identitate și de stare civilă  

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Actualizarea situației actelor de identitate și de stare civilă la nivelul 

locuitorilor comunei Puiești 

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; 
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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 

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  2017 

Indicatori Un număr redus de persoane care posedă acte de identitate 

neconforme cu situația reală a acestora. 

 

 

63. 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; 
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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.  

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. 
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64. Construirea unui centru pentru persoane vârstnice  

în comuna Puiești 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui centru pentru persoane vârstnice în comuna Puiești 

 

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; 

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. 
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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. 

  

 

65. Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari in comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui adăpost pentru câinii comunitari in comuna 

Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

  

grupul țintă 

Comunitatea locală  în parteneriat cu firme private/ONG-uri de 

profil 

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti  

Agenţii Economici  

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Potenţialii investitori 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

si din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

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 
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adăpost; 

-derularea unei activităţi de informare ṣi educare în rândul 

populaţiei. 

Justificarea necesității 

implementării 

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 

Puieṣti 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.  

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 
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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). 

9. Activităţi de informare ṣi de educare a opiniei publice (prin 

mass-media, campanii, conferinţe). Educaţia are un rol foarte 

important prin proiect. 

Experienţa a demonstrat că orice alte metode (eutanasiere, 

simpla adăpostire, etc) nu dă niciodata roade, decât 

nesemnificative ṣi pe termen scurt. 

Activitățile 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  

Rezultatele 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  

Indicatori  -numărul de tarcuri amenajate prin proiect; 

-spatiile amenajate pentru activităţile proiectului; 

-dotările necesare pentru realizarea activităţilor; 

- numărul de câini incluṣi în acest program 

-întâlnirile publice organizate în cadrul campaniei 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea proiectului  

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 
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Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2018 

 

66. Îmbunătățirea funcționării  

serviciului public de salubrizare locală 

 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Îmbunătățirea funcționării serviciului public de salubrizare locală 

 

Cadrul general Serviciul public de salubrizare face 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; 

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 

Realizarea de îmbunătățiri ale 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 

îmbunătățirea serviciului; 

Promovarea serviciului de salubrizare. 

Sursa de finanţare Buget local; 
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Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Funcționarea optimă a serviciului public de salubrizare și calitatea 

serviciilor; 

Numărul persoanelor fizice și juridice conectate la serviciul public de 

salubrizare. 

 

67. 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; 

Realizarea unui mediu igienic în cadrul gospodăriilor de pe raza 

comunei. 

 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor; 

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. 



                                                                                                  ] 

COMUNA PUIEȘTI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

 

  

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 |  

316 

 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Creșterea numărului de gospodării care colectează gunoiul în pubele 

ecologice; 

Nivelul de curățenie pe raza comunei. 

 

 

68. Promovarea colectării selective 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Promovarea colectării selective a deșeurilor 

 

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 
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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; 

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 selective; 

Eficientizarea reciclării; 

Cantitatea de gunoi colectată selectiv. 

69. 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; 
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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. 

 

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. 

 

 

70. 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 
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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. 

 

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 prevenție efectuate. 
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71. Salubrizarea zonelor adiacente ale comunei Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Salubrizarea zonelor adiacente ale comunei Puieṣti, Judeţul Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritoriala Puieṣti 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău 

ONG de Mediu 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău si din 

Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

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 in localitatea Puieṣti; 

 - 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 inconjurator pentru locuitorii comunei 

Puieṣti 

Justificarea 

necesității 

implementării 

proiectului 

Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu 

care se confruntă comunitatea din Puieṣti 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 
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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. 

Activitățile 

proiectului 

- Contractarea proiectului; 

-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevăzute prin proiect;- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si 

auditul proiectului 

Rezultatele 

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 

Indicatori  -număr de întâlniri publice organizate în cadrul acestei campanii de 

educaţie ecologică prin proiect 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea 

proiectului  

Buget local Buget de stat/Fondul de Mediu Fonduri europene / 

structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2015 
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72. 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. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 
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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. 

 

 

73. Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în satele Nicolești, 

Măcrina, Puieștii de Jos, Puieștii de Sus, Dăscălești 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în satele Nicolești, 

Măcrina, Puieștii de Jos, Puieștii de Sus, Dăscălești  

Cadrul general Inexistența pe raza satelor Nicolești, Măcrina, Puieștii de Jos, Puieștii 

de Sus, Dăscălești a unor locuri de joacă 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 Nicolești, Măcrina, 

Puieștii de Jos, Puieștii de Sus, Dăscălești; 

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), 
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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 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 Nicolești, 

Măcrina, Puieștii de Jos, Puieștii de Sus, Dăscălești care să respecte 

normele de siguranță actuale, precum și dotarea acestora astfel încât 

să permită practicarea unui număr cât mai mare de activități sportive. 

 

74. Amenajarea curților interioare ale bisericilor 

 din satele Puieștii de Jos, Dăscălești, Măcrina, Nicolești 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea curților interioare ale bisericilor din satele Puieștii de 

Jos, Dăscălești, Măcrina, Nicolești 

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 
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enoriașilor datorate oboselii sau căldurii. 

Motivația 

proiectului 

Estetizarea spațiului aferent uneia dintre cele mai importante 

construcții de pe raza unei localități; 

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 Puieștii de Jos, Dăscălești, Măcrina, Nicolești; 

Nivelul de satisfacție al populației față de instituția bisericii (din 

punct de vedere al serviciilor oferite).  

 

75. Refacerea acoperișurilor bisericilor din satele  

Puieștii de Sus și Dăscălești 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement  

Proiectul propus Reabilitarea acoperișurilor bisericilor din satele Puieștii de Sus și 

Dăscălești 

 

Cadrul general Bisericile din satele menționate mai sus necesită lucrări de refacere a 

acoperișurilor întrucât acestea nu mai oferă etanșarea 

corespunzătoare 

 

Grup ţintǎ Populația comunei 
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Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea slujbelor religioase; 

Crearea și facilitarea accesului la cultură și educație; 

Crearea condițiilor de siguranță și confort pentru desfășurarea 

slujbelor; 

Protejarea patrimoniului cultural (picture, icoane, cărți, etc); 

Estetizarea așezămintelor de cult; 

Prevenirea distrugerii acoperișului de către vânt și producerea de 

victime. 

Motivația 

proiectului 

Acoperișurile clădirilor bisericilor din satele Puieștii de Sus și 

Dăscălești 

nu mai pot asigura desfășurarea slujbelor în condiții de siguranță și 

protejarea de fenomene meteo patrimoniului cultural 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea acoperișurilor bisericilor prin lucrări de refacere, 

termoizolare a acestuia; 

Montarea unei instalații automate de stingere a incendiilor. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Reabilitarea acoperișurilor bisericilor din satele Puieștii de Sus și 

Dăscălești. 

 

 

76. Refacerea picturii bisericii din satul Puieștii de Jos 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Refacerea picturii bisericii din satul Puieștii de Jos  

 

Cadrul general Picturile bisericii din satul Puieștii de Jos necesită lucrări de refacere 

întrucât sunt deteriorate datorită vechimii acestora 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea slujbelor religioase; 
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Crearea și facilitarea accesului la cultură și educație; 

Protejarea patrimoniului cultural; 

Estetizarea așezămintelor de cult. 

Motivația 

proiectului 

Picturile deteriorate ale bisercii din satul Puieștii de Jos nu crează un 

mediu prielnic desfășurării ritualurilor religioase 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Refacerea pereților interiori ai bisericii; 

Refacerea picturilor interioare; 

Montarea unei instalații de climatizare prin care temperatura 

interioară să fie controlată astfel încât să se asigure protejarea 

picturilor; 

Atragerea de capital 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 Refacerea picturii bisericii din satul Puieștii de Jos 

 

77. Construirea a două case praznicale  

în satele Puieștii de Jos și Dăscălești 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea a două case praznicale în satele Puieștii de Jos și 

Dăscălești 

 

Cadrul general La nivelul satelor Puieștii de Jos și Dăscălești nu există 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; 

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 Pe raza celor două sate  nu există case praznicale care să deservească 
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proiectului 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 casei 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 a două case praznicale, precum și darea în funcțiune a 

acestora, pe raza satelor Puieștii de Jos și Dăscălești. 

 

 

78. Amenajarea unui teren multifuncțional 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Atragerea de foncduri pentru amenajarea unui teren multifuncțional 

Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a bazei sportive 

multifuncționale în comuna Puiești pentru asigurarea unei baze 

sportive care să permită practicarea sportului 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 școlilor sau din comună. 

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; 
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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 premiselor 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; 

Construirea de tribune pentru spectator; 

Construirea și montarea unei instalații de nocturnă; 

Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea 

de fonduri). 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Darea în funcțiune a unui teren multifuncțional în comuna Puiești 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. 

 

79. Construirea unei baze sportive dotate corespunzător 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea unei baze sportive dotate corespunzător 

Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a unei bazei sportive în 

comuna Puiești 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; 
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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. 

 

80. Reabilitarea căminelor culturale  

din satele Puieștii de Jos și Nicolești 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Reabilitarea căminelor culturale din satele Puieștii de Jos și Nicolești 

 

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 
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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 satele Puieștii 

de Jos și Nicolești, 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).  

 

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 
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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. 

 

81. Consolidarea Bibliotecii Comunale 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Consolidarea și reabilitarea clădirii în care funcționează Biblioteca 

Comunală  

 

Cadrul general Clădirea în care funcționează Biblioteca Comunală necesită lucrări de 

amenajare, consolidare, termoizolare, precum și lucrări de dotare la 

standarde europene a spațiilor interioare 

 

Grup ţintǎ Populația comunei (elevi, cadre didactice, instituții publice și private, 

etc) 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea unor activități 

diverse (spectacole cultural, programe educaționale, festivități, etc) în 

incinta bibliotecii; 

Actualizarea bazei materiale a bibliotecii; 

Crearea și facilitarea accesului la cultură, informare, educație; 

Obținerea de către primărie a unor venituri suplimentare prin 

închirierea cărților din dotarea bibliotecii sau unor incinte ale 

acesteia; 

Crearea de condiții decente de muncă pentru salariații bibliotecii. 

Motivația 

proiectului 

Desfășurarea unor activități multiple în incinta bibliotecii în 

parametrii optimi;  

Facilitarea accesului populației comunei la cultură, informare, 

educație; 

Necesitatea protejării de fenomene meteo a patrimoniului bibliotecii. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza 

comunei; 

Reabilitarea clădirii în care funcționează biblioteca, precum și 

dotarea acesteia cu mijloace tehnice care să permită desfășurarea 

activități didactice la standarde europene prin: 

- refacerea acoperișului; 

- efectuarea lucrărilor de termoizolare; 

- schimbarea tâmplăriei; 

- schimbarea pardoselilor; 

- amenajarea grupului sanitar; 
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- instalarea sistemelor de climatizare, stingere a incendiilor, 

alarmare; 

- montarea unei centrale termice; 

- schimbarea mobilierului; 

- achiziționarea aparaturii electronice, etc; 

Achiziționarea de cărți; 

Organizarea de activități în urma cărora să fie strânse fonduri 

(spectacole, lansări de carte, vernisaje, etc). 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Agenții economici; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Reabilitarea clădirii în care își desfășoară activitatea Biblioteca 

Comunală; 

Numărul cititorilor; 

Numărul activităților desfășurate de Biblioteca Comunală. 

 

 

82. Sprijinirea echipei locale de fotbal ”FC Puiești” 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement  

Proiectul propus Sprijinirea echipei locale de fotbal ”FC Puiești” 

 

Cadrul general Crearea premizelor de performanță pentru echipa locală de fotbal  

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Echipa locală de fotbal. 

Obiective Susținerea și promovarea echipei locale de fotbal; 

Atragerea de sponsorizări pentru această echipă; 

Promovarea turismului prin participarea echipei de fotbal locale la 

competiții județene, naționale și internaționale. 

Motivația 

proiectului 

Crearea premizelor pentru echipa de fotbal 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 stadionului din comună și crearea unei baze sportive 

performante în jurul acestuia; 

Darea în tipar a unei gazete sportive pe raza comunei; 
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Achiziționarea unui autocar pentru facilitarea deplasărilor; 

Atragerea de sponsori din mediul privat pentru echipa de fotbal; 

Promovarea echipei de fotbal cu ocazia tuturor acțiunilor întreprinse 

de primărie; 

Acordarea unei cote din bugetul local pentru sponsorizarea echipei 

locale de fotbal. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Promovarea echipei locale de fotbal în ligile superioare; 

Numărul de participări al echipei de fotbal la competiții sportive 

județene, naționale și internaționale; 

Numărul de spectatori prezenți la meciurile echipei de fotbal. 

 

83. Înființarea unor echipe de handball, volei, tenis de masă, baschet 

 
Domeniu Cultură, sport și agrement  

Proiectul propus Înființarea unor echipe de handball, volei, tenis de masă, baschet 

 

Cadrul general Promovarea sportului prin înființarea unui număr cât mai mare de 

echipe sportive la diferite discipline  

 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Susținerea și promovarea sportului; 

Dezvoltarea și susținerea performanței sportive; 

Diversificarea activităților sportive desfășurate în comună; 

Promovarea comunei prin sport; 

Dezvoltarea turismului prin atragerea suporterilor echipelor oaspete; 

Crearea de posibilități de dezvoltare fizică pentru copii. 

 

Motivația 

proiectului 

Pe raza comunei există persoane dornice să practice sportul sau care 

au practicat sportul la nivel înalt și doresc continuarea practicării lui; 

Oferirea unor posibilități de petrecere a timpului liber pentru 

locuitorii comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii în teren pentru identificarea persoanelor dornice 

să practice sportul; 

Salarizarea unor antrenori de handbal, volei, etc; 
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Atragerea de fonduri din mediul privat pentru finanțarea echipelor 

nou înființate; 

Promovarea echipelor nou înființate și sprijinirea acestora să 

participe la competiții sportive. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Numărul de participări la competiții sportive; 

Numărul echipelor existente. 

 

 

84. Introducerea sistemului "E-Biblioteca" cu acces nelimitat in mediul 

online la volumul de carte din biblioteca comunală ṣi judeţeană tuturor 

celor interesaţi de lectură, in comuna Puieṣti, judeţul Buzău 

 
Domeniu Cultură, sport ṣi agrement 

Proiectul propus Introducerea sistemului "E-Biblioteca" cu acces nelimitat în 

mediul online la volumul de carte din biblioteca comunală ṣi 

judeţeană tuturor celor interesaţi de lectură, în comuna Puieṣti, 

judeţul Buzău 

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 

  

grupul țintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritorială Puieṣti 

Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Buzău 

Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Elevii din Unităţile ṣcolare vizate de proiect; 

Cadrele didactice si personalul auxiliar din Unităţile ṣcolare 

avute în vedere; 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiectivele proiectului -Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii 

Puieṣti; 

-Imbunătăţirea accesului la educaţie ṣi cultură pentru membrii 

comunităţii din Puieṣti; 

- crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii  
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-susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte la toate 

nivelurile; 

-oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii 

personale; 

-asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipurile de informaţie 

comunitară; 

-oferirea de servicii informaţionale adecvate firmelor, 

asociaţiilor şi grupurilor de interese locale; 

-facilitarea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare 

a calculatorului;  

-creṣterea gradului de atractivitate a localităţii Puieṣti; 

Justificarea necesității 

implementării 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se asigură creṣterea calităţii 

serviciilor de educaţie ṣi stimularea participării elevilor la 

aceste servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale.  

În situaţiile clasice, accesul la fondul de carte din cadrul 

bibliotecilor locale se realizează prin metodele deja cunoscute: 

prin împrumutul la domiciliu cu ajutorul secţiilor specializate 

(bibliotecile având datoria să asigure tuturor locuitorilor pe 

care îi deservesc dreptul de a împrumuta documente la 

domiciliu), ori -mai nou- prin intermediul bibliobuzelor 

(existând câteva biblioteci care deţin servicii de împrumut 

mobile). 

Prin acest proiect însă, autoritatea publică locală intenţionează 

să creeze facilitatea accesării fondului de carte al bibliotecii 

locale, ori a celei judeţene, de către toţi cetăţenii interesaţi, 

direct de la domiciliu, scopul fiind acela de a oferi online, 

nelimitat ṣi indiferent de timp, accesul la aceste informaţii. 

Proiectul presupune achiziţia echipamentelor soft necesare 

pentru asigurarea acestui serviciu, instalarea acestora la 

instituţiile vizate ṣi, prin intermediul portalului electronic al 

instituţiei de cultură, să se poată realiza – fără restricţii -  

accesul către fondul de carte electronic al bibliotecilor. 

În prezent, biblioteca judeţeană deţine un astfel de fond de 

carte on-line, însă acesta nu poate fi accesat decât la sediul 

instiţutiei. 

Implementarea acestui proiect pilot, prin efectele 

multiplicatoare pe care le produce, contribuie deopotrivă la: 

- creṣterea atractivităţii economice si, implicit, investitionale a 

zonei; 

- creṣterea competitivitatii localităţii Puieṣti în perspectiva 

dezvoltării durabile si a eficienţei energetice; 

- creṣterea atractivităţii turistice locale;  

Activitățile proiectului - Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnică, Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Interventie, Proiect Tehnic); 

- Contractarea proiectului; 
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-Organizarea/desfăṣurarea procedurilor de achiziţie publică 

prevazute prin proiect; 

- Implementarea, monitorizarea, evaluarea si auditul 

proiectului 

Rezultatele proiectului  Prin implementarea proiectului vor rezulta următoarele: 

dotarea cu echipamente IT compatibile cu soluţia identificată 

prin documentaţia tehnică a proiectului, spaţii special 

amenajate în acest sens în cadrul bibliotecilor, un număr tot 

mai mare de beneficiari interesaţi de această facilitate, 

conectarea ulterioară ṣi la alte biblioteci ce permit acest 

serviciu, pentru a putea creṣte fondul de carte disponibil al 

proiectului 

Indicatori  - numărul de spaţii amenajate ṣi dotate corespunzător prin 

proiect 

-numărul de accesari on-line ale acestui serviciu 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea proiectului  

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2014-2016 

 

85. 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, 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 
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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 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Mărirea și actualizarea constant a numărului de cărți aflate în 

patrimoniul Bibliotecii Comunală; 

Valoarea sponsorizărilor. 

 

 

86. Promovarea la nivel județean a sărbătorii locale ”Hora Satului” care 

se serbează de Rusalii 

 
Domeniu Turism  

Proiectul propus Promovarea la nivel județean a sărbătorii locale ”Hora Satului” ce are 

loc în fiecare an de Rusalii 

Cadrul general Promovarea sărbătorii locale ”Hora Satului” 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 sărbătorii 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 

județului pentru promovarea sărbătorii; 
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Crearea de spații publicitare pentru atragerea de fonduri 

suplimentare; 

Promovarea prin intermediul mijloacelor mass – media județene. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020, permanent 

Indicatori Organizarea sărbătorii locale anual și creșterea continuă a numărului 

de participanți la aceasta; 

Gradul de dezvoltare a comerțului; 

Numărul turiștilor din timpul acestei sărbători; 

Numărul participanților la această sărbătoare. 

 

 

87. Amenajarea bălţii din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău, pentru pescuit 

sportiv ṣi agrement 

 
Domeniu Turism 

Proiectul propus Amenajarea bălţii din comuna Puieṣti, Judeţul Buzău, pentru 

pescuit sportiv si agrement  

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  

  

grupul țintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritoriala Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

si din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiectivele proiectului - Amenajarea infrastructurii turistice de acces pentru balta din 

Puieṣti, in scopul desfăṣurării activităţii de pescuit sportiv ṣi 

de agrement; 

-construcţia zonei de agrement in jurul locaţiei vizate; 

- Achiziţia de pompe de alimentare a bălţii din Puieṣti; 

-Crearea de noi locuri de muncă pentru funcţionarea acestui 

complex turistic 

- Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care 
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stimulează creşterea economică în regiuni, respectând 

principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; 

-Creṣterea numărului de turisti români ṣi străini în zona 

Puieṣti; 

-Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe ṣi 

impozite 

Justificarea necesității 

implementării 

proiectului 

Turismul rural este considerat o strategie de viitor, ce poate 

contribui la reducerea mobilităţii populaţiei, la crearea de 

locuri de muncă ṣi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea socio-

economică a zonelor defavorizate. 

Autoritatea publică locală, conṣtientă de oportunitatea pe care 

o oferă turismul rural prin efectul său multiplicator, a iniţiat 

un astfel de proiect prin care să susţină încurajarea 

activităţilor recreative pe teritoriul comunei Puieṣti. 

Prin acest proiect se va construi o zonă de agrement cu 

pensiune, terenuri de sport, bungalowuri, amplasament pe un 

heleşteu, locuri de joacă pentru copii şi amenajări peisagistice 

pentru promenade. 

Zonă de agrement se va întinde pe o suprafaţă considerabilă ṣi 

va avea o capacitate de cazare de 50 de locuri. Pe lângă alte 

facilităţi (ATV-uri, jacuzzi, minipiscină pentru copii, piscină 

descoperită, terenuri de sport) va fi luată în considerare ṣi 

posibilitatea de campare cu cortul, în împrejurimile bălţii. 

Investiţiile în astfel de obiective reprezintă un instrument 

cheie pentru creṣterea atractivităţii zonei. Dezvoltarea 

activităţii turistice în zona va creṣte gama de bunuri ṣi servicii 

achiziţionate ulterior de turiṣti, inclusiv bunuri ṣi servicii 

produse de alte sectoare economice. 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: o zonă de agrement amenajată ṣi 

dotată în scop turistic, cu infrastructură de acces pentru turiṣti, 

cu infrastructura de cazare - pensiune, cu terenuri de sport, 

bungalowuri, amplasament pe un heleşteu, locuri de joacă 

pentru copii şi amenajări peisagistice 

Indicatori  - zona de agreement funcţională pentru care s-au realizat 

lucrările de execuţie prevăzute în documentaţia tehnică a 

proiectului 

-Număr de noi locuri de muncă create în acest scop; 

- numărul de turisti atraṣi în această zonă de agrement nou 
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creată 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea proiectului  

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2015-2016 

 

88. Înfiinţarea unui ansamblu folcloric local pentru promovarea 

dansurilor şi cântecelor populare  

 
Domeniu Turism  

Proiectul propus Înfiinţarea unui ansamblu folcloric local pentru promovarea 

dansurilor şi cântecelor populare 

Cadrul general Prin înfiinţarea ansamblului folcloric local se va facilitata și dezvolta 

accesul la cultură 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Turisți; 

Agenții economici. 

Obiective Promovarea ansamblului folcloric și mărirea numărului de concerte 

la care aceștia vor participa la nivel județean, național și 

internațional; 

Participarea la concursuri naționale și internaționale; 

Sprijinirea dezvoltării culturii și facilitarea accesului la ea; 

Dezvoltarea turismului prin atragerea de persoane din afara comunei 

care să vină la concertele ansamblului folcloric; 

Atragerea de investitori externi. 

Motivația 

proiectului 

Ansamblul folcloric local poate ajuta la promovarea culturală a 

comunei, cât și la dezvoltarea culturală a acesteia   

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înfiinţarea ansamblului folcloric în urma unei preselecţii; 

Promovarea ansamblului folcloric pe pagina web a primăriei; 

Efectuarea de studii pe teren cu privire la modul de percepere a 

activității ansamblului folcloric; 

Realizarea de materiale promoționale și distribuirea acestora pe raza 

comunei și a localităților limitrofe pentru promovarea ansamblului și 

a concertelor acestora; 

Organizarea periodic de concerte în cadrul căminului cultural; 

Sprijinirea financiară a ansamblului prin sponsorizări din bugetul 

local; 

Promovarea prin intermediul mijloacelor mass – media județene. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 
Consiliul Local 
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realizarea 

proiectului 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Numărul de concerte susținute de ansamblul folcloric local; 

Numărul de premii obținute de ansamblul folcloric local la 

concursurile muzicale. 

 

 

89. Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (sală de conferinţă, 

sală de ṣedinţe, restaurant etc) in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 
Domeniu Turism 

Proiectul propus Înfiinţarea unui centru pentru turism de afaceri (sală de 

conferinţă, sală de ṣedinţe, restaurant etc) în comuna Puieṣti, 

Judeţul Buzău 

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  

  

grupul țintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritoriala Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

si din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Turiṣti de tranzit, de week-end sau de sezon  

Agenţii Economici  

Potenţialii investitori 

Aparţinătorii familiilor stabilite in comuna Puieṣti 

Obiectivele proiectului - Amenajarea unui centru destinat turismului de afaceri la 

nivelul comunei Puieṣti; 

-constructia infrastructurii de acces în jurul locaţiei vizate; 

-Crearea de noi locuri de muncă pentru funcţionarea acestui 

centru turistic 

- Creşterea importanţei turismului, ca factor care stimulează 

creşterea economică în regiuni, respectând principiile 

dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; 

-Dezvoltarea identitatii comunităţii, sporirea implicării ṣi 

responsabilităţii în administrarea valorilor locale; 

-Creṣterea numărului de turiṣti români ṣi străini în zona 

Puieṣti; 

-Creṣterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe ṣi 

impozite 

Justificarea necesității 

implementării 

Turismul este considerat o strategie de viitor, ce poate 

contribui la reducerea mobilităţii populaţiei, la crearea de 
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proiectului locuri de muncă ṣi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea socio-

economică a zonelor defavorizate. 

Organizarea profesionalǎ de conferinţe, reuniuni şi alte 

evenimente poate fi consideratǎ componenta cea mai eficientǎ 

şi mai profitabilǎ din turism. Poate tocmai de aceea se constatǎ 

un interes crescând al investitorilor în dezvoltarea acestei 

oferte.  

Pornind de la ideea existenţei unui număr limitat de spaţii de 

găzduire a unor astfel de evenimente în judeţul Buzău, 

autoritatea publică locală din comuna Puieṣti a conṣtientizat 

oportunitatea oferită de turismul de afaceri prin efectul său 

multiplicator ṣi a iniţiat un astfel de proiect prin care să susţină 

încurajarea activităţilor destinate turismului de afaceri pe 

teritoriul comunei Puieṣti. 

Prin acest proiect se va amenaja o locaţie ce va căpăta 

destinaţia pentru acest tip de turism, respectiv amenajarea unei 

săli de conferinţă, sali de ṣedinţe, restaurant  ṣi facilităţi de 

agreement: piscine, spa etc) 

Construcţia se va întinde pe o suprafaţă considerabilă ṣi va 

avea o capacitate de 50 de locuri, fiind dotată si echipată la 

standarde moderne scopului pentru care va fi creată.  

Proiectul va pune accent ṣi pe calitatea serviciilor oferite, 

angajând în acest scop personal calificat ṣi competent 

Prin proiect se va derula ṣi o activitate de promovare a acestei 

investiţii, de atragere a unor evenimente la nivel local. 

Investiţiile în astfel de obiective reprezintă un instrument cheie 

pentru creṣterea atractivităţii zonei.  

Turismul de afaceri este singura componentǎ a industriei 

ospitalitǎţii româneşti evidenţiatǎ în mod obiectiv ca fiind 

eficientǎ şi în creştere, pe baza încasǎrilor. 

Activitățile 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 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se vor realiza: o locaţie amenajată ṣi dotată în 
scopul desfăṣurării activităţilor specifice turismului de afaceri, 

cu infrastructura de acces pentru turiṣti, cu infrastructura de 

cazare - pensiune, cu terenuri de sport, piscine, centru spa etc 

Indicatori  - construcţia funcţională pentru care s-au realizat lucrările de 

execuţie prevăzute în documentaţia tehnică a proiectului 

-Număr de noi locuri de muncă create în acest scop; 

- numărul de turiṣti atraṣi în această locaţie creată ṣi amenajată 

prin proiect 
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Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea proiectului  

Buget local  

Buget de stat  

Fonduri europene / structurale 

Parteneriate 

Termen de realizare 2016-2018 

 

90. 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; 

Eficientizarea costurilor; 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a punctelor slabe din 

activitatea primăriei; 

Efectuatea de studii pentru determinarea exactă a cerințelor actuale.  

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  2016 

Indicatori O structură organizatorică adaptată, actualizată și un management al 

resurselor umane aplicat corect și profitabil; 
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Eficienţa funcţiilor și a activității. 

 

91. 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; 

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 Puiești); 

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 (Râmnicelu, Ghergheasa, etc), primăriilor 

județene sau din județele limitrofe; 

Realizarea de schimburi de experiență profesionale, colocvii, 

seminarii la care să fie invitate angajați ai unor primării din afara 

României. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

Consiliul Local 
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proiectului 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Îmbunătățirea activității primăriei; 

Formarea de funcționari publici cu o pregătire profesională 

ireproșabilă, în concordanță cu legislația și cerințele actuale, 

europene. 

 

92. 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 

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 Puiești; 

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 promtitudine 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 

Consiliul Local 
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proiectului 

Termen de realizare  2015 

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. 

 

93. Creșterea nivelului de consultare a  

cetățenilor și mediului de afaceri  

 
Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și mediului de afaceri  

 
Cadrul general Pentru sprijinirea comunității și agenților economici de pe raza 

comunei trebuie efectuate studii pentru cunoașterea reală și 

actualizată a necesităților acestora  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Cunoașterea populației și realizarea dialogului cu comunitatea; 

Cunoașterea necesităților locuitorilor comunei, precum și ale 

agenților economici care își desfășoară activitatea în localitate; 

Stabilirea grupurilor țintă pentru diferitele hotărâri locale; 

Stabilirea gradului de necesitate și urgență al hotărârilor ce trebuie 

adoptate; 

Realizarea și întărirea relațiilor populației și agenților economici cu 

autoritățile locale; 

Eficientizarea activității primăriei; 

Dezvoltarea economiei.  

Motivația 

proiectului 

Pentru luarea unor decizii eficiente la nivelul primăriei trebuiesc întâi 

cunoscute nevoile populației și agenților economici locali. 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de analize și sondaje de opinie periodice; 

Montarea de cutii poștale pentru sesizări pe raza comunei; 

Punerea în funcțiune a unui post telefonic pentru sesizări, sugestii și 

reclamații; 

Realizarea periodică de sondaje de opinii; 

Deplasarea în teren a angajaților primăriei; 

Organizarea de întâlniri cu membrii comunității. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Activitatea primăriei; 

Nivelul de consultări ale cetăţenilor şi mediului de afaceri. 

 

 

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 Puiești 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; 
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Instruirea personalului destinat să folosească aceste utilaje; 

Oferirea spre închiriere a utilajelor (după achiziționare). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

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. 

 

95. Reabilitarea sediului Primăriei Puiești – extinderea arhivei și 

construcția unei magazii SVSU 

 
Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Reabilitarea clădirii Primăriei – extinderea arhivei și construcția unei 

magazii SVSU 

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; 

Necesitatea măririi spațiului destinat arhivei (cel vechi a devenit 

neîncăpător); 

Construirea unei magazii SVSU pentru asigurarea materialelor 

necesare stingerii incendiilor. 

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; 
Asigurarea necesarului de materiale SVSU și a posibilităților de 
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intervenție în caz de incendiu. 

Motivația 

proiectului 

Clădirea Primăriei este una dintre cele mai importante clădiri de pe 

raza comunei Puiești 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); 

Construirea unei noi încăperi destinată arhivei; 

Construirea unei magazii SVSU. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Reabilitarea clădirii Primăriei și construirea unei magazii SVSU, 

precum și extinderea încăperii destinată arhivei. 

 

 

96. Definitivarea problemei retrocedărilor conform legilor fondului 

funciar in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 

 
Domeniu Ȋntărirea capacităţii administrative 

Proiectul propus Definitivarea problemei retrocedărilor conform legilor 

fondului funciar în comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

Cadrul general Finalizarea aplicării Legii 165/2013 

  

grupul țintă 

Comunitatea locală  

Unitatea Administrativ Teritoriala Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

si din Regiunea de Dezvoltare Sud Est 

Instituţia Prefectului Judeţul Buzău,  
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Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău (OCPI 

Buzău),  

Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

(ANCPI) 

Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) 

Obiectivele proiectului - finalizarea procesului de restituire în natură sau prin 

echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, la nivelul comunei Puieṣti 

Justificarea necesității 

implementării 

proiectului 

Contextul în care a fost iniţiat acest proiect a avut în vedere 

faptul că, după intrarea Legii 165/2013 în vigoare, s-au 

identificat o serie de probleme legate de necesitatea corectării 

configuraţiei sectoarelor cadastrale, într-un procent  de 50-

80%.  

De asemenea, implicarea prea multor instituţii în procesul de 

inventariere produce greutăți în definitivarea sectoarelor 

cadastrale şi întocmirea anexelor, pentru că specialistul trebuie 

să se adreseze în mai multe locuri pentru a obține informații, 

nu numai la OCPI.  

O altă hotărâre a vizat clarificarea problemei cu privire la plata 

specialiştilor dar şi angrenarea mai riguroasă a tuturor 

instituţiilor implicate în acest proces de inventariere, prin 

stabilirea unor etape şi termene. 

Rolul autorităţii publice locale Puieṣti în urnirea acestor 

probleme se concentrează pe urgentarea delimitărilor cât mai 

exacte în teren - delimitările necesare pentru măsurători, 

stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului 

stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile.  

O altă soluţie în rezolvarea acestei probleme ar putea fi oferită 

prin suplimentarea numărului de personal implicat de la 

nivelul comunităţii locale pentru punerea în aplicare a acestei 

legi 

Activitățile proiectului Paṣii în implementarea acestui proiect sunt cei definiţi prin HG 

1172/2001, conform căreia comisiile comunale au, următoarele 

atribuţii principale:  

-preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu 

prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor 

formulate de comune, oraşe sau municipii;  

-verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 

art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum 

şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, 

solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;  

-stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru 

care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie 

potrivit legii;  

-completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la 

prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice 
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îndreptăţite;  

-primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate 

de persoanele interesate;  

-întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le 

revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se 

atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, 

conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;  

-înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei 

judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia 

necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la 

nivelul acestor comisii;  

-pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite 

să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a 

acestora, după validarea de către comisia  

judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de 

proprietate, potrivit competenţelor ce le revin;  

-identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care 

înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea nulităţii 

absolute pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 169/1997;  

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va urmări finalizarea procesului de restituire în 

natură sau prin echivalent a imobilelor în comuna Puieṣti, 

conform legislaţiei în vigoare, într-un termen cât mai scurt 

Indicatori  - numărul titlurilor de proprietate eliberate pentru aceste 

imobile  

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea proiectului  

Buget local  

Termen de realizare 2014 

 

97. Achiziționarea unei autospeciale de pompieri 

 
Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Achiziționarea unei autospeciale de pompieri 

 

Cadrul general Necesitatea asigurării unei unități civile de pompieri care să 

deservească locuințele de pe raza comunei Puiești pentru diminuarea 

timpului de reacție în caz de incendiu și astfel, diminuarea pagubelor 

produse 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Diminuarea timpului de intervenție în caz de incendii și alte situații 

de urgență (inundații, secetă, etc); 

Diminuarea pagubelor produse în urma incendiilor; 
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Protejarea avutului public și privat; 

Asigurarea unui serviciu permanent destinat stingerii incendiilor; 

Sprijinirea populației în cazuri de secetă prelungită. 

Motivația 

proiectului 

Prevenirea și stingerea incendiilor printr-un serviciu propriu va duce 

la creșterea încrederii populației în instituția Primăriei; 

Distanța mare dintre comuna Puiești și unitățile militare de pompieri 

Râmnicu Sărat și Buzău 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unei autospeciale de pompieri; 

Crearea unui serviciu de permanență, în cadrul primăriei, destinat 

intervenției în caz de urgență; 

Construirea unui garaj pentru autospeciala de pompieri; 

Susținerea de cursuri în parteneriat cu specialiști din cadrul ISU 

Buzău pentru pregătirea personalului care va folosi autospeciala. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Achiziționarea unei autospeciale destinată stingerii incendiilor; 

Micșorarea timpului de reacție în caz de incendiu sau alte situații de 

urgență. 

 

 

98. 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 profesională, integrarea persoanelor cu 

handicap, prevenirea delincvenței, politicile adoptate față de 
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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. 

 

99. 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 
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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 

Ordonanţa de Urgenţă 77, care a intrat în vigoare în 29 iunie, impune 

administraţiilor locale să reducă numărul de posturi vacante. Cu toate 

acestea, existenta posturilor vacante -pe fondul lipsei acute a 

personalului din cadrul primariei, a determinat autoritatea publica 

locala din comuna Puieṣti sa ia in considerare, totusi, noi angajari pe 

aceste posturi (avand in vedere ca de la reducerea posturilor sunt 

exceptate posturile de conducere vacante, posturile unice şi cele 

vacante ocupate temporar). 

Existenta unor posturi unice in cadrul primariei ofera astfel 

posibilitatea organizarii de concursuri pe aceste posture.La nivelul 

primăriei Puiești există funcții neocupate care îngreunează activitatea 

instituției sau scad calitatea serviciilor oferite, astfel fiind înrăutățită 

imaginea instituției primăriei 

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. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Ocuparea întregii scheme organizatorice a primăriei; 

Activitatea primăriei. 
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100. Întocmirea cadastrului general in comuna Puieṣti, Judeţul Buzău 

 
Domeniu Ȋntărirea capacităţii administrative 

Proiectul propus Întocmirea cadastrului general în comuna Puieṣti, Judeţul 

Buzău 

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  

Unitatea Administrativ Teritoriala Puieṣti 

Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău 

Institutia Prefectului Judeţul Buzău,  

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău (OCPI 

Buzău),  

Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

(ANCPI) 

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 Puieṣti 

Justificarea necesității 

implementării 

proiectului 

În stabilirea acestui proiect, ca ṣi prioritate pentru perioada 

2014-2020 la nivelul comunei Puieṣti, 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. 

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 
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iniţiativă a autorităţii publice locale din comuna Puieṣti, 

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 Puieṣti poate să-l ia în considerare în acest proiect este 

acela al finalizării planurilor parcelare pentru terenurile din 

extravilanul localităţilor. 

Activitățile 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. 

Rezultatele proiectului  Prin proiect se va urmări finalizarea planurilor parcelare pentru 

terenurile din extravilanul localităţilor comunei Puieṣti, 

conform legislaţiei în vigoare, într-un termen cât mai scurt, 

pentru a putea urgenta finalizarea cadastrului general. 

Indicatori  - numărul planurilor parcelare finalizate 

Surse de finanţare 

necesare pentru 

implementarea proiectului  

Buget local  

Termen de realizare 2014 
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101. Inventarierea și gestionarea corectă a inventarului public și privat 

al comunei 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Inventarierea și gestionarea corectă a inventarului public și privat al 

comunei 

Cadrul general Obligația de inventariere a bunurilor din domeniul public al statului 

este prevazută de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și 

regimul juridic al acesteia 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Stabilirea modului în care s-au facut clasificările (grupările) și 

evaluările tuturor bunurilor și resurselor patrimoniale publice și 

private; 

Identificarea obiectelor de inventar: 

Identificarea numărul și distribuției obiectelor inventariate, existente 

în format fizic și informatic, precum și a modului în  care s-au facut 

grupările bunurilor asemănătoare; 

Gruparea obiectelor care constituie patrimoniul public și privat în 

funcție de valoare, destinațiile utilizărilor, drepturile de folosință, 

locația depozitării, originile sau proveniența de la emitenții externi; 

Prevenirea fenomenului infracțional asupra patrimoniului privat și 

public; 

Determinarea bunurilor date în concesiune sau administrare; 

 

Motivația 

proiectului 

Instituțiile publice trebuie să aibă politici, proceduri și bune practici 

(adică respectarea și aplicarea întocmai a etapelor formalizate de 

lucru), care să trateze inventarierile cel puțin sub următoarele 

aspecte: conformările și modificările legislative; momentele creării și 

actualizării înregistrărilor; îndeplinirea sarcinilor de către salariații 

care au aceste atribuții, inclusiv accesul lor la informații; măsurile de 

siguranță luate; frecvența verificărilor și dispunerea controlului 

informațiilor deținute  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Identificarea obiectelor de inventar se va face prin analiza 

documentelor, completarea chestionarelor, interviuri, urmărirea 

descrierilor detaliate, coroborarea și verificarea informațiilor 

obținute;  

Întocmirea periodică a unui raport privind gestionarea patrimoniului 

public și privat; 
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Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Corectitudinea datelor existente despre patrimoniul public și privat 

 

 

102. Reabilitarea sediului Postului de Poliție Comunală 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Reabilitarea sediului Postului de Poliție Comunală 

 

Cadrul general Sediul Postului de Poliție Comunală necesită lucrări de amenajare, 

consolidare, termoizolare, precum și lucrări de dotare la standarde 

europene a spațiilor interioare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Polițiștii din comună. 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activităților zilnice; 

Crearea și facilitarea procesului juridic; 

Crearea condițiilor de siguranță, igienă și confort pentru desfășurarea 

procesului juridic; 

Protejarea documentelor și mijloacelor materiale de probă aflate în 

custodia organelor de poliție; 

Dotarea cu mijloace materiale moderne a Postului de Poliție; 

Estetizarea clădirii; 

Sprijinirea comunității. 

Motivația 

proiectului 

Clădirea Postului de Poliție nu mai poate asigura desfășurarea 

activităților judiciare în condiții de siguranță și confort; 

Necesitatea protejării de fenomene meteo, precum și de fenomenul 

infracțional, a postului de poliție. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea clădirii Postului de Poliție prin lucrări de refacere a 

acoperișului și de termoizolare a acestuia cât și a pereților exterior, 

schimbarea tâmplăriei, a ușilor, dotarea interioară cu sisteme de 

climatizare, alarmare și prevenire a incendiilor, refacerea dușumelei; 

Asigurarea unei dotări corespunzătoare. 
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Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Reabilitarea și modernizarea clădirii Postului de Poliție Puiești. 

 

 

103. 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 
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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. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Înființarea unui Grup de Acţiune Locală sau aderarea la unul deja 

existent; 

Dezvoltarea socio – economică a zonei aferente GAL - ului. 

 

 

104. Îmbunătățirea paginii de internet a Primăriei Comunei Puiești  

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Îmbunătățirea paginii de internet a Primăriei Comunei Puiești  

 

Cadrul general Îmbunătățirea paginii de internet a Primăriei Comunei Puiești 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; 
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Dezvoltarea turismului; 

Asigurarea transparenței, informării, comunicării eficiente consultării 

permanente formării continue; 

Asigurarea promovării imaginii instituției în rândul cetățenilor și 

realizarea unor noi colaborări. 

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. 

 

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 

 

 

 


