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INTRODUCERE 

 

“O comunitate umană are dreptul divin de a susţine viaţa şi de a 

se dezvolta!” 

 

 
Fig. 1 – Comuna Broșteni 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Broșteni reprezintă 

instrumentul de lucru al administrației publice locale. Elaborarea 

strategiei de dezvoltare locală pe termen mediu și lung a avut la  bază 

cerințele cetățenilor comunei Broșteni.  

 

Scop: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor 

comunei Broșteni. 

 

Obiective: 

 

1) Susţinerea şi creşterea veniturilor populaţiei; 

2) Creşterea gradului de coeziune prin combaterea discrepanţelor 

dintre favorizaţii şi defavorizaţii comunităţii; 

3) Stimularea, cointeresarea şi antrenarea actorilor locali în 

dezvoltarea comunităţii; 

4) Creşterea economică prin stimularea şi dezvoltarea 
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antreprenoriatului local; 

5) Susţinerea şi dezvoltarea complexă a economiei rurale 

(agricultură, silvicultură, meşteşuguri, artizanat); 

6) Combaterea fenomenului de îmbătrânire prin implicarea tinerilor 

în economia locală; 

7) Creşterea gradului de acces a locuitorilor comunei la valorile 

umanităţii (acces la învăţământ şi cultură prin şcoală, bibliotecă, 

cămin cultural; acces la bunuri economice prin drumuri, şosele, 

instalaţii de apă, canalizare, utilităţi, pieţe); 

8) Păstrarea şi dezvoltarea valorilor culturale; 

9) Păstrarea şi protecţia mediului înconjurător; 

10) Combaterea fenomenului de insecuritate personală prin 

creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile de 

sănătate, sociale, de apărare şi juridice. 

 

Rezultate: 

 

Pentru obiectivul 1 – prin măsurile adoptate se aşteaptă o 

creştere medie anuală a veniturilor populaţiei.  

Pentru obiectivul 2 – se doreşte reducerea numărului de asistaţi 

social şi implicarea acestora în activităţi economice puse la dispoziţie 

de comunitate.  

Pentru obiectivul 3 – actorii economici și sociali locali 

(întreprinderi, şcoala, primăria, parohia etc.) vor fi implicaţi în 

dezvoltarea comunităţii, prin Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea 

Râmnicului din care comuna face parte și pe teritoriul căreia își are 

înființat sediul. 

Pentru obiectivul 4 – antreprenorii existenți și potențiali vor fi 

instruiți prin proiecte de formare continuă. 

Pentru obiectivul 5 – se vor finanţa cu precădere cel puţin 50 

proiecte în domeniul non-agricol (mică industrie, artizanat, meşteşuguri, 

servicii), prin programe cu finanțare europeană, națională. 

Pentru obiectivul 6 – prin informarea tinerilor şi facilitatarea 

accesului acestora la primele de instalare în mediul rural (dorim să 

avem cel puţin 15 beneficiari ai Măsurii Instalarea tinerilor fermieri). 

Pentru obiectivul 7 – se va realiza prin identificarea surselor de 
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finanţare a proiectelor de infrastructură tehnică (asfaltarea drumurilor 

comunale, a drumurilor sătești şi a uliţelor, rețea de canalizare a apelor 

uzate în proporţie de 100%, rețea de alimentare cu apă curentă în 

proporţie de 100%, modernizarea iluminatului public) şi infrastructura 

socială (spre exemplu, modernizarea şcolilor, înființarea terenurilor de 

sport, înființare centru de formare profesională etc.). 

Pentru obiectivul 8 – se vor  susţine grupurile folclorice și se vor 

promova edificiile de interes cultural. 

Pentru obiectivul 9 – se vor condiţiona proiectele de investiţie 

să respecte valorile mediului înconjurător. 

Pentru obiectivul 10 –  se vor implica factorii sociali (școli, ONG-

uri, Biserică, poliție) pentru a mări gradul de conștientizare al populației 

la realitățile juridice ale momentului. Se vor dota cabinetele medicale 

existente cu aparatură modernă. 

 

Argumente privind necesitatea strategiei de dezvoltare 

locală 

Comuna reprezintă, din punct de vedere administrativ, celula de 

bază a economiei naţionale. Aceasta este reprezentată de spaţiul 

rural, care, din punct de vedere social şi economic reprezintă un spaţiu 

pentru viaţă şi pentru producţie. Argumentele pentru dezvoltarea 

spaţiului rural şi definirea unei strategii de dezvoltare rurală rezultă din: 

1) Spaţiul rural este locaţia de producţie pentru agricultură şi 

silvicultură; 

2) Spaţiul rural este spaţiu rezidenţial;  

3) Spaţiul rural este un spaţiu defavorizat economic în raport cu 

spaţiul urban (în general este marginalizat şi dominat de o 

economie periferică, cu pieţe foarte slab dezvoltate); 

4) Spaţiul rural echilibrează relaţia aglomerat – noxe –  rar – 

sălbatic; 

5) Factorii defavorabili dezvoltării cu caracter permanent  (altitudine, 

pantă, precipitaţii) au un efect puternic asupra economiei (fapt 

neîntâlnit în spaţiul urban); 

6) Spaţiul rural este resursa culturală a națiunii; 

7) Spaţiul rural este grevat de depopulare şi îmbătrânire; 

8) Spaţiul rural este sursa de peisaj, de întindere, de orizont şi 



7 

linişte; 

9) Economia rurală se dezvoltă prin sâmburi de creştere 

economică, iar aceştia trebuie susţinuţi prin politici de finanţare; 

10)Indicele dezvoltării umane din spaţiul rural este mai scăzut în 

raport cu mediul urban. 

 

Obiectivele prezentei strategii de dezvoltare se vor materializa în 

proiecte viitoare ale administrației publice locale și ale actorilor 

economici locali.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Broșteni este în relație 

cu politicile naţionale şi  Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud – Est. 

Ne exprimăm pe această cale dorința ca până în anul 2024 să fie 

implementate cu succes aceste proiecte care acum sunt fie în stadiul 

de idee, fie sunt în execuție. 

 

 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 
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CAPITOLUL 1 

PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEȚULUI VRANCEA ȘI 

A COMUNEI BROȘTENI 

 

1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEȚULUI VRANCEA 

 

 
Fig. 1.1 - Județul Vrancea 

Județul Vrancea se află situat în regiunile istorice Moldova și 

Muntenia și face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est. 

Județul se învecinează cu județele Bacău, Vaslui – la nord, Galați – est, 

Brăila, Buzău – sud, Covasna – vest. 

Județul Vrancea este cuprins între coordonatele geografice 

45°23’ și 46°11’ latitudine nordică și 26°23’ și 27°32’ longitudine estică, 

fiind situat în partea de sud-est a țării, la curbura Carpaților Orientali.  

Relieful regiunii este predominant deluros, un tărâm al frumuseții 

blânde. Dispus în trepte dinspre vest spre est, cuprinde Munții Vrancei 

(cu depresiunile intramontane Greșu și Lepșa), Dealurile Subcarpatice 
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și Câmpia Siretului Inferior, mărginită la nord-est de Podișul Moldovei 

(Colinele Tutovei) și la sud–est de Câmpia Râmnicului. 

Clima este temperat continentală, cu influența maselor de aer 

din estul continentului, ceea ce determină temperaturi medii anuale de 

8-9°C și precipitații variabile. 

Rețeaua hidrografică a județului Vrancea măsoară 1756 Km 

cursuri de apă codificate cu următoarele subbazine hidrografice 

principale: 

 Subbazinul Siret, 1.230 km² 

 Subbazinul Trotuș, 130 km² 

 Subbazinul Putna, 2.480 km² 

 Subbazinul Râmnicu Sărat, 673 km² 

 Total: 4.513 km² 

Organizarea administrativ teritorială. Județul Vrancea, ca 

unitate administrativ - teritorială organizată cu rang de județ, cuprinde, 

conform actualei împărțiri administrativ - teritoriale, 73 de localități din 

care 2 municipii –Adjud și Focșani, 3 orașe – Mărășești, Panciu și 

Odobești și 68 de comune în componența cărora se află 331 de sate. 

Căile de comunicație ale județului Vrancea sunt reprezentate 

de rețeaua de drumuri și rețeaua feroviară. Județul este străbătut de la 

nord la sud de drumul european E85.  

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populației din anul 

2011, județul Vrancea avea o populație stabilă de 340.310 locuitori 

reprezentând 174.158  femei (51,18 % din totalul populației) și 166.152 

bărbați (48,82% din totalul populației).  

Din punct de vedere economic, produsul intern brut (PIB) realizat de 

județul Vrancea a atins valoarea de 7.119 euro/cap de locuitor. 

Principalele sectoare economice care contribuie la realizarea valorii 

adăugate brute (PIB) pe zona sud-est sunt reprezentate de: 

- industrie; 

- turism; 

Totodată, județul Vrancea contribuie la PIB-ul național cu doar 

1%. 
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1.2 PREZENTAREA GENERALĂ  A COMUNEI BROȘTENI 

 

1.2.1 Așezarea geografică și accesul 

Comuna Broșteni este situată în Subcarpații Vrancei, la limita de 

est a acestora. Se află la 15 km de municipiul Focșani și la 2 km de 

orașul Odobești. Vecinii comunei sunt comunele Jariștea, Mera, 

Cîrligele, Vîrteșcoiu și Odobești. 

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, comuna 

Broșteni este delimitată de traversarea paralelei 45°46’, latitudine 

nordică şi a meridianului de 27°0’ longitudine estică.  

Satele s-au format de-a lungul drumului DN 2M, care străbate 

comuna de la est la vest și face legătura spre vest cu următoarele 

comune: Mera, Reghiu, Andreiașu de Jos și spre est cu orașul  

Odobești și municipiul Focșani. Comuna are o bună accesibilitate 

rutieră. Cel mai apropiat aeroport se găseşte la Bacău. 

 

1.2.2 Repere istorice 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din județul 

Râmnicu Sărat și era formată din satele Broșteni, Pitulușa, Valea Rea și 

Vulcăneasa, cu o populație de 1571 de locuitori. În comună funcționau 

patru biserici și două școli mixte (una la Broșteni și una la Vulcăneasa), 

având 72 de elevi (dintre care 14 fete). 

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Cotești 

a aceluiași județ, având în componență aceleași sate și o populație de 

1994 de locuitori. În 1931, comuna Broșteni a fost transferată la județul 

Putna, iar satul Vulcăneasa a trecut la comuna Mera. Ulterior, și satul 

Valea Rea a trecut la aceeași comună. 

În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Focșani din regiunea 

Putna, apoi (după 1952) din regiunea Bârlad și (după 1956) din 

regiunea Galați. În 1968, a fost transferată la județul Vrancea și a primit 

și satul Arva (care a aparținut de comuna Mera). 
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1.2.3 Organizarea administrativ-teritorială a comunei 

Broșteni 

Comuna Broșteni, alcătuită astăzi din 3 sate, este situată pe 

malul Milcovului, la o distanţă de 15 km de municipiul Focșani. De 

asemenea, comuna este stăbătută și de pârâul Pitulușa. 

Comuna Broșteni este compusă din satele: Broșteni, Arva şi 

Pitulușa. De asemenea, de satul Arva aparține și cătunul Căpătanu. 

Gospodăriile din cadrul comunei Broșteni, ierarhizate pe sate au 

următoarea pondere: 

 33,12 % Broșteni; 

 29,26 % Pitulușa; 

 37,62% Arva + cătunul Căpătanu. 

 

1.2.4 Cadrul natural al comunei 

Relieful și geomorfologia 

Relieful comunei Broșteni se caracterizează prin prezenţa unor 

areale cu habitate forestiere extrem de compacte, inaccesibile, habitate 

ideale pentru carnivorele mari. Din punct de vedere geologic, zona 

judeţului Vrancea aparţine platformei Moesice, alcatuită din două etaje 

structurale: unul inferior ce corespunde fundamentului cristalin şi unul 

superior ce corespunde cuverturii sedimentare. Şisturile cristaline, 

împreună cu o parte din învelişul lor sedimentar sunt străpunse de roci 

eruptive în cea mai mare parte acide (porfire) şi de roci bazice.  

Fundamentul de şisturi cristaline este de vârstă mai veche decât 

Ordovicianul, probabil Precambrian. Cuvertura sedimentară din 

Platforma Moesica începe cu Silurianul şi se termină cu Cuaternarul. 

Prin lacune cu caracter regional, sedimentele s-au separat în mai 

multe cicluri de sedimentare după erele geologice în care s-au depus 

de la Ordovician – Carbonifer până la Cuaternar. Partea bazală a 

Cuaternarului este reprezentată de pietrişuri, nisipuri şi lentile argiloase, 

rezultat al depunerii materialului transportat de vastele conuri de 

dejecţie din zona carpatică de curbură. Peste acestea este suprapus 

relieful caracteristic depozitelor fostelor albii, respectiv pietrişuri şi 

nisipuri cu grosimi cuprinse între 3 şi 7 m în zona de câmpie. Dupa 

migrarea albiilor, aceste sedimente au fost acoperite de depozite 
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loessoide de natură deluvial - proluvial cu grosimi cuprinse între 2 si 8 

m. 

Este de menţionat că fenomenul de eroziune şi de alunecări de 

teren este  un fenomen dinamic şi dacă nu se intervine în exploatarea 

cu discernământ a solurilor agricole, acestea se accentuează an de an 

şi pun în pericol dezvoltarea agriculturii pe aceste suprafeţe. 

Relieful este foarte fragmentat de afluenţii râului Milcov care curg 

spre vest şi spre nord, modelând versanţii cu pante de 18 – 35° şi văi 

înguste, greu accesibile, ale căror maluri ajung pană la 50-70 m.  

 

Rețeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică a comunei Broșteni cuprinde râul Milcov, 

care străbate comuna şi afluenţii acestuia: pâraiele Valea Pitulușei, 

pârâul Valea Badei, torenții Șipote, Badiu, Balaci, Pietroasa Mare, 

Pietroasa Mică, Puturoasa și Valea Bisericii, care în perioadele 

secetoase au un debit redus până la secare. 

Râurile, pâraiele și torenții sunt influenţati de  cantitatea de 

precipitaţii, având un volum mare primăvara când se topeşte zăpada 

precum şi vara şi toamna când se înregistrează ploi abundente.  

Râul Milcov face parte din bazinul Siretului, acesta având 

lungimea de 79 de km. 

Poluanţii specifici ai râurilor sunt: suspensii, amoniu, azotiţi, 

azotaţi, H2S (hidrogen sulfurat), sulfuri, reziduu filtrat, detergenţi 

sintetici, substanţe extractile. 

În afara surselor care deversează constant ape uzate în cursurile 

de suprafaţă mai pot fi menţionate: 

 scurgerile accidentale de ape meteorice; 

 substanţe poluante din zonele de depozitare a deşeurilor 

menajere şi industriale şi a deşeurilor zootehnice; 

 substanţe poluante din zone agricole proaspăt tratate cu 

substanţe chimice fertilizante şi pesticide (inclusiv prin 

intermediul irigaţiilor). 

 

Alimentarea apelor subterane se realizează numai din 

precipitații. O cantitate redusă de precipitații poate duce la scăderea 

nivelului apelor din fântâni, uneori chiar la secarea lor. 



13 

Analiza apelor subterane a stabilit că acestea sunt dure și au un 

conținut mare de nitriți.  

Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. 

Principalele cauze (surse) sunt infiltraţiile de substanţe organice sau 

chimice provenite din activităţi umane: 

 depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, industriale şi 

dejecţii zootehnice; 

 substanţele fertilizante şi de combatere a dăunătorilor utilizate în 

agricultură; 

 utilizarea frecventă de closete uscate, surse de apă (captări, 

fântâni) fără perimetre de protecţie.  

Mai pot fi menţionate ca surse de impurificare şi infiltraţiile din 

apele de suprafaţă intens poluate. 

 

Clima 

Comuna Broșteni este situată într-o zonă cu climat temperat – 

continental moderat, specifică situării la o latitudine nordică de 46°. 

Influenţa reliefului este predominantă în traseul izotermelor.  

Câmpia are o temperatură medie anuală mai mare de 9°C, 

dealurile subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic, între 6 si 9° C, 

munţii între 2 şi 6° C, iar pe culmile cele mai înalte ale Munţilor Vrancei 

-1 şi 2° C. Luna cea mai caldă, iulie, are temperaturi medii de 22° C şi 

precipitaţii medii sub 35 mm, iar luna cea mai rece, ianuarie, sub 0° C şi 

144 mm. Prima zi cu îngheţ apare în regiunea muntoasă şi a dealurilor 

înalte în jurul datei de 1 octombrie, în regiunea dealurilor joase în jurul 

datei de 11 noiembrie, iar la câmpie în jurul datei de 21 octombrie. 

Ultima zi de îngheţ, în zona de câmpie este în jurul datei de 11 aprilie, 

în zona dealurilor în jurul datei de 21 aprilie, iar în zona munţior se 

înregistrează în jurul datei de 1 mai. Direcţia dominantă a vântului pe 

parcursul anului este nord-sud, viteza medie/lună variind între 1,4m/s şi 

2,6 m/s. 

Durata posibilă de strălucire a soarelui este în medie de 4.466 

ore anual, variind între 276 ore în ianuarie și 481 în august. 

În ultimii 8-10 ani s-au produs perturbări climatice, 

nerespectându-se manifestările meteorologice specifice anotimpurilor. 
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Perioada de iarnă se caracterizează prin alternanțe de perioade reci, 

urmate de perioade calde, afectând puternic ciclul vegetal. 

Anotimpurile intermediare, primăvara și toamna, cu elementele 

specifice de temperatură, precipitații și vânturi, aproape au dispărut. 

Astfel, trecerea de la anotimpul rece la cel cald și invers se face brusc. 

 

Flora și fauna 

Cu excepţia regiunilor de câmpie, ce se încadrează în domeniul 

silvostepei, vegetaţia judeţului Vrancea, aparţine în întregime zonei de 

pădure. Culmile Vrancei sunt acoperite cu molidişuri pure, înconjurate, 

la exterior, de un brâu de brădeţ pur şi în amestec. Din loc în loc, în 

porţiunile cele mai înalte, pădurea face loc unor rarişti de molid, ienupăr 

şi pajişti montane.  

În flora spontană au fost identificate 1375 de specii şi 99 

subspecii de plante superioare, aparţinand la 109 familii si 515 genuri, 

dintre care 34 sunt ferigi, 9 gimnosperme și 1332 angiosperme. Au fost 

determinate peste 150 de asociaţii vegetale, iar in zona montană si 

colinară se remarcă prezenţa a numeroase specii endemice.  

Pășunile și fânețele naturale, după 1989, au fost transformate 

în  parte în terenuri agricole. Amplasarea acestor terenuri pe pante 

înclinate a grăbit procesele de degradare prin apariția de alunecări, 

ravene. 

Fauna este specifică silvostepei cu specii de rozătoare (hârciog, 

popândăi, șoareci, iepuri), precum și mamifere mai mari întâlnite în 

pădurea de foioase (căprioară, mistreț, vulpe, bursuc, veveriță). Din 

lumea păsărilor viețuiesc: mierla, sturzul, gaița, ciocănitoarea, pițigoiul. 
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CAPITOLUL 2 

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE A COMUNEI BROȘTENI 

 

2.1 ASPECTE DEMOGRAFICE 

 

În urma cuantificării rezultatelor Recensământului Populației și 

Locuințelor realizat în anul 2011, comuna Broșteni are o populație 

stabilă de 2.054 locuitori, reprezentând 0,61% din totalul populației 

județului. 

Structura populației pe sexe denotă preponderența persoanelor 

de sex feminin (51,22 %, 1.052 persoane) față de cele de sex masculin 

(48,78 %, 1.002 persoane). 

 

 
Fig. 2.1 – Structura populației pe sexe 

 

Structura populaţiei pe grupe cincinale de vârstă relevă ponderi 

mai ridicate deţinute de populaţia din grupa de vârstă de 40-44 ani (176 

persoane), urmată de grupa de vârstă 35-39 ani (159 persoane). 

Ponderi mai reduse în cazul grupelor cincinale de vârstă se 
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înregistrează în intervalul de 80-84 ani, urmat de intervalul 85 ani și 

peste.  

 

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă (tineri – 0-14 ani, 

adulţi – 15-59 ani, vârstnici – 60 de ani şi peste) relevă ponderea 

ridicată deţinută de populaţia adultă – 1157 locuitori, adică 56,33 % din 

totalul populației stabile. 

Populația tânără reprezintă 18,12 % (372 persoane) din 

populația stabilă a comunei Broșteni, iar populația vârstnică reprezintă 

un procent de 25,55 % (525 persoane) din total populație stabilă. 

 

 
Fig. 2.2 – Structura populației pe grupe mari de vârstă
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Tabelul 2.1 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

COMUNA 

BROȘTEN

I 

POPULAŢI

A 

STABILĂ  

-TOTAL- 

G R U P A   D E  V Â R S T Ă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1

6 

1

7 

1

8 

Ambele 

sexe 
2054 11

7 
13

4 
12

1 
12

3 
11

1 
11

4 
14

2 
15

2 
17

6 
10

2 
12

5 
11

2 
13

5 
10

5 
11

1 
85 56 33 

Masculin 1002 51 77 60 63 60 64 69 85 94 51 75 54 47 48 40 34 20 10 

Feminin 1052 66 57 61 60 51 50 73 67 82 51 50 58 88 57 71 51 36 23 

Sursa: http://insse.ro  1= sub 5 ani; 2=5-9 ani; 3=10-14 ani; 4= 15-19 ani; 5= 20-24 ani; 6= 25-29 ani; 7= 30-

34 ani; 8= 35-39 ani; 9= 40-44 ani; 10= 45-49 ani; 11= 50-54 ani; 12= 55-59 ani; 13= 60-64 ani; 14= 65-69 

ani; 15= 70-74 ani; 16= 75-79 ani; 17=80- 84 ani; 18= 85 ani şi peste 

Tabelul 2.2 

Structura populației după starea civilă 

COMUNA 
BROȘTENI 

POPULAŢIA 
STABILĂ  
-TOTAL- 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă 

Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă) Văduv(ă) Divorţat(ă) 

Persoane care 
trăiesc în 
uniune 

consensuală 

Ambele sexe 2054 765 985 241 63 56 

Masculin 1002 443 489 35 35 28 

Feminin 1052 322 496 206 28 28 

Sursa: http://insse.ro  

 

http://insse.ro/
http://insse.ro/
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Tabelul 2.3 

Structura populației după nivelul instituției de învâțământ absolvite 

COMUNA 
BROȘTENI 

POPULAŢIA 
STABILĂ 
DE 10 ANI  
ŞI PESTE  
-TOTAL- 

Superior 
Post- 
liceal 
și de 

maiștri 

Secundar 

Primar 

Fără școală 
absolvită 

Total 

din care: 

Total 

Superior 

Inferior  
(gimnazial) 

Total 

din care: 

Universitar  
de 

 licenţă 
Liceal 

Profesional 
şi de  

ucenici 

Persoane 
analfabete 

Ambele 
sexe 

1803 90 88 35 1218 316 218 684 416 44 27 

Masculin 874 40 39 20 638 153 176 309 156 20 13 

Feminin 929 50 49 15 580 163 42 375 260 24 14 

Sursa: http://insse.ro  

Tabelul 2.4 

Structura populației după religie 

COMUNA BROȘTENI Ortodoxă Informaţie nedisponibilă 

Populaţia stabilă  

totală – 2054 
1999 55 

Sursa: http://insse.ro 

  

 

 

http://insse.ro/
http://insse.ro/
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După cum se poate observa, populația comunei Broșteni se caracterizează prin populație ortodoxă - 

97,33 % din totalul populației stabile. Pentru un procent de 2,68 % (55 persoane) nu se cunoaște apartenența 

confesională.  

Tabelul 2.5 

Structura populației după etnie 

COMUNA BROȘTENI 

ETNIA 

Români 
Informație 

nedisponibilă 

Populaţia stabilă totală 

– 2054 
1999 55 

Sursa: http://insse.ro  

 

Conform Rezultatelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor realizat în anul 2011, 

românii reprezintă 97,33 % din totalul populației stabile a comunei Broșteni, iar pentru un procent de 2,68 % 

din populație nu se cunoaște apartenența etnică. 

 

http://insse.ro/
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2.2 DOTAREA TEHNICO - EDILITARĂ 

 

2.2.1 Reţeaua de drumuri 

Legătura comunei cu drumul european E85 (spre Focșani) se 

face prin DN 2M și DN 2 D. DN 2M traversează comuna de la est la 

vest şi face legătura între toate satele comunei: Broșteni, Pitulușa și 

Arva. 

Drumul național DN 2M face legătura comunei cu Municipiul 

Focșani și cu orașul Odobești.  

 

Starea drumurilor 

Drumurile din comună sunt toate asfaltate.  

Drumurile de interes local și sătești sunt pietruite și practicabile 

în orice anotimp.  

Podurile şi podeţele peste râurile şi pâraiele din comună sunt 

parțial betonate și amenajate. 

 

Proiectele ce se vor realiza la nivelul comunei Broșteni în 

domeniul rețelei de drumuri sunt următoarele: 

 modernizarea podețelor și trotuarelor publice; 

 construire pod pietonal și auto punct Valea Pitulușei; 

 modernizarea și asfaltarea drumurilor vicinale. 

 

2.2.2 Reţeaua de alimentare cu apă potabilă 

Nu există reţea de alimentare cu apă potabilă în toată comuna 

Broșteni, alimentarea cu apă potabilă se face din fântânile proprii ale 

gospodăriilor. În prezent, în proporție de 30% din locuitorii comunei se 

aprovizionează de la fântâni proprii, 40%  se aprovizionează din fântâni 

comunale, iar restul de la rețeaua de apă prin cădere din satul Broșteni. 

În acest sens, proiectul de înființare a sistemului de 

alimentare cu apă a comunei Broșteni (în toate satele comunei) 

este considerat prioritar pentru comună.  
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2.2.3 Reţeaua de canalizare 

Nu există o reţea de canalizare în comuna Broșteni, impunându-

se realizarea acesteia concomitent cu realizarea rețelei de alimentare 

cu apă. 

2.2.4 Reţeaua de alimentare cu energie electrică 

Comuna Broșteni este electrificată în totalitate. Sistemul de 

iluminat public al comunei este asigurat pe toată suprafața comunei. Se 

urmărește îmbunătățirea acestuia cu corpuri de iluminat cu un consum 

redus de energie.  

 

2.3 EDUCAŢIA 

 

Sistemul de învățământ al comunei Broșteni cuprinde  3 grădinițe 

(una se află în reabilitare) și o școală gimnazială. Grădinițele 

funcționează în incinte separate. De asemenea, toate grădinițele din 

comună au program normal. 

 

Populația școlară și preșcolară cuprinde un număr de 

aproximativ 300 de copii. Educația acestora este asigurată de un număr 

de 19 cadre didactice, toți fiind absolvenți de studii superioare. 

În comuna Broșteni nu funcționează niciun liceu, elevii 

continuându-și studiile liceale în Focșani sau Odobești.  

 

Școala Gimnazială din Pitulușa ”Panaite C. Mazilu” este o 

școală cu clasele I-VIII. Școala are 8 săli de clasă și un laborator.  În 

cadrul școlii învață 197 de elevi, 113 în clasele primare și 84 în clasele 

gimnaziale. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier specific (scaune, 

bănci și dulapuri) și fiecare sală de clasă are tablă magnetică. Școala 

are tâmplărie din termopan PVC, are instalație electrică, telefoane, 

internet, încălzire pe bază de lemne. Școala Gimnazială Pitulașa nu a 

beneficiat de fonduri de eabilitare de zeci de ani.  
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 Fig. 2.3 - Școala  Gimnazială din Pitulușa, ”Panaite C. Mazilu” 

 

În sat funcționează 2 grădinițe cu program normal, una în 

Pitulușa și una în Arva. În cadrul grădiniței din Pitulușa sunt 3 săli de 

clasă unde învață 21 de preșcolari. În cadrul aceleiași clădiri unde 

funcționează grădinița cu program normal Pitulușa, funcționează și 

Biblioteca Comunală Broșteni.  

 

 
Fig. 2.4 - Grădinița Pitulușa și Biblioteca Comunală 
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Grădinița cu program normal din satul Arva are 2 săli de clasă, 

iar în cadrul grădiniței învață 17 preșcolari. Grădinița necesită realizarea 

unui proiect de renovare și modernizare, întrucât aceasta nu a 

beneficiat de fonduri de reabilitare de zeci de ani.  

 

 
Fig. 2.5 - Grădinița Arva 

 

În satul Broșteni există o grădiniță aflată în reabilitare prin PNDL 

(Programul Național de Dezvoltare Locală), prin proiectul ”Reabilitare, 

modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal, sat Broşteni, 

comuna Broşteni, judeţul Vrancea”. Grădinița are 2 săli de clasă, aici 

învătând un număr de 17 preșcolari. 

În comună nu funcționează nicio grădiniță cu program prelungit 

și niciun after-school. 

Grădinițele nu au dotările necesare desfășurării în condiții optime 

a tuturor activităților specifice actului didactic.  

 

Proiecte derulate în comuna Broșteni în domeniul educației 

 Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program 

normal, sat Broşteni, comuna Broşteni, judeţul Vrancea. 
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2.4 ASISTENȚA MEDICALĂ 

 

În satul Broșteni există un dispensar în care funcţionează un 

cabinet medical medicină de familie și un cabinet Stomatologic. 

Serviciile de sănătate sunt asigurate de un medic de familie și o 

asistentă medicală. Tot în satul Broșteni se află și o farmacie umană, 

înființată în anul 2015. 

 

 
Fig. 2.6 - Dispensar Medical și Cabinet Stomatologic, sat Broșteni 

 

 
Fig. 2.7 - Farmacie umană, sat Broșteni  
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2.5 ASISTENȚA SOCIALĂ 

 

În domeniul asistenţei sociale, în prezent, sunt înscrise în 

evidențele Primăriei 30 de persoane care primesc ajutor social și 15 

persoane care primesc indemnizație de însoțitor. Totodată, în comună 

exista un asistent social. Serviciul de asistență socială este acreditat. 

În comuna Broșteni nu funcționează niciun cămin de bătrâni și 

niciun centru de ajutor pentru persoanele defavorizate.  

În satul Pitulușa a fost înființat Centrul de zi “Dănuț” care 

aparține de parohia Sfântul Gheorghe. Centrul de Zi " Dănuț " a fost 

deschis la inițiativa și contribuția majoră a familiei preotului Dorel 

Norocea, cu binecuvântarea P. S. Episcop Epifanie, la 29 Iunie 2006 în 

memoria lui Dănuț Norocea.  

Centrul este acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de 

Servicii Sociale Vrancea. 

Principalele activități desfășurate sunt:  

 

Activitati instructiv educative: 

- program educațional; 

- sprijin pentru efectuarea temelor; 

- alfabetizare; 

- cerc informatic. 

 

Socializare, incluziune școlară și socială: 

- consiliere psihopedagogică; 

-eliminarea sentimentelor  de  inferioritate; 

- ridicarea stimei de sine. 

 

Activități cultural - artistice și religioase: 

- grup vocal (muzică ușoara, populară și religioasă); 

- formație de dans tematic și popular; 

- atelier de pictură și tapiserie; 

- teatru școlar și social. 

 

Până în prezent, au beneficiat de serviciile centrului 51 de copii, 

cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, care provin atât din familii naturale, 
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cât și din familii tip plasament. Activitatea centrului este programată 

între orele 8-13, cu posibilitatea de adaptare, în funcție de programul 

școlar și al vacanțelor și se va desfășura după orele de curs de la 

școala unde acești copii sunt înscriși, dar și pe perioada vacantelor 

școlare.  Se are în vedere, ca activitatea să se desfășoare pe ateliere, 

sistem "STEP by STEP", cu programe individualizate pe copil.  

 

 
Fig. 2.8 - Centrul de Zi Dănuț 

 

2.6 CULTURĂ ŞI CULTE 

 

În comuna Broșteni există 4 biserici de religie ortodoxă, câte una 

în fiecare sat și una în cătunul Căpătanu.  

În comună funcționează o Bibliotecă Comunală. Biblioteca are 

un număr de 5300 de volume, un număr de 260 utilizatori înscriși. De 

asemenea, bibioteca are și programul ”BIBLIONET”, fiind dotată cu 13 

calculatoare. Bibioteca se află în satul Pitulușa, în aceeași clădire cu 

grădinița.  
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Fig. 2.9 -  Biblioteca din sat Pitulușa 

 

Populația comunei Broșteni este în majoritate ortodoxă. Ca 

urmare a acestui fapt, lăcașurie de cult de pe teritoriul comunei sunt de 

rit ortodox. 

Iniţiativa construcţiei Bisericii din satul Broșteni a avut-o 

preotul Dorel Norocea, de la parohia „Sfântul Gheorghe” din Pituluşa. 

Acesta a început după 1989, pe ruinele unei fundaţii turnate cu ani în 

urmă, proiectul care a dus la separarea parohiei, autorităţile de la 

Buzău înfiinţând parohia Broşteni II, care a funcţionat o perioadă într-un 

paraclis. Proiectul a fost preluat de preotul Gabriel Macovei, care a fost 

numit parohul noii unităţi de cult.  

Trebuie adăugat faptul că parohia din Broşteni, prin preotul 

Gabriel Macovei, este implicată în mai multe proiecte umanitare, sociale 

şi educaţionale, fiind una din unităţile de cult dinamice şi în ton cu 

vremurile actuale. 
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Istoria parohiei din Broşteni începe cu trei secole în urmă, pe 

vremea când Broştenii aparţineau de Plasa Oraşul, cu reşedinţa la 

Râmnicu-Sărat şi aveau în componenţă satele Pituluşa, Valea Rea, 

Vulcăneasa şi Broşteni. În acele vremuri, satul era dezvoltat mai mult 

pe deal, centrul de greutate fiind Râmnicul-Sărat, iar calea de 

comunicaţii (DN 2D) care traversează comuna nu exista.  

Abia în a doua parte a secolului al XIX-lea, după unirea Moldovei 

cu Muntenia, când Milcovul nu a mai fost frontieră pentru cele două ţări 

române, oamenii cu stare au coborât spre Milcov, unde au construit 

case pe măsura puterii lor. Din acest motiv, biserica funcţiona tot pe 

deal, acolo unde este astăzi cimitirul.  

Nefiind construită din piatră, aceasta s-a distrus spre jumătatea 

secolului trecut, când cetăţenii satului Broşteni au luat iniţiativa ridicării 

unei biserici acolo unde se găseşte Biserica „Sf. Dimitrie”. Din păcate, a 

venit al Doilea Război Mondial, comuniştii au ajuns la putere şi proiectul 

creştinilor din Broşteni nu a putut fi finalizat.  

 

 
Fig. 2.10 - Biserica din Broșteni, Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 
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Biserica din Căpătanu a fost  fondată de preotul Apostol 

Căpătan. La un secol şi jumătate de la închiderea Schitului Căpătanu şi 

transformarea lăcaşului monahal în biserică de mir, Parohia Căpătanu 

şi Primăria Broşteni au organizat pe 26 mai 2013 un eveniment pentru a 

marca această dată. Cu veacuri în urmă, la umbra pădurilor de sub 

Dealul Şarba, a existat Schitul ”Sfântul Nicolae”, fondat de preotul 

Apostol Căpătan, după 1750, prin transformarea bisericii de mir în 

aşezământ monahal. Prima atestare documentară a numelui 

Căpătan/Căpătanu este din 1649, când se vorbeşte despre Ion, căpitan 

de Odobeşti. Având proprietăţi până la apele Milcovului, familia 

Căpătan/ Căpitan/ Căpătanu a defrişat pădurea şi a plantat vie, 

formând o mică podgorie. Cu timpul a ridicat la intrarea pe Valea 

Milcovului o reşedinţă, în jurul căreia s-a format un cătun, iar mai târziu 

satul Căpătanu, care se întindea de sub poalele Şarbei până la 

vărsarea pârâului Arva în Milcov. Pentru că nu mai puteau susţine 

Schitul, pe 20 iulie 1797, obştea satului de răzeşi Căpătanu şi urmaşii 

preotului Căpătan au închinat aşezământul cu toate proprietăţile sale 

Episcopiei Romanului. În 1863 Schitul s-a desfiinţat, iar proprietăţile au 

fost vândute de stat căpătănenilor. În 1886 biserica a fost sfinţită, dar 

cutremurele din 1894 şi 1912 au pricinuit din nou mari pagube. Abia 

reparată, în timpul Primului Război Mondial lăcaşul a fost bombardat de 

Armata Germană. Pentru istoria sa şi arhitectura deosebită a fost 

trecută în Lista Monumentelor Istorice. Din nefecire, la scurt timp după 

restaurarea din anii 30 biserica a fost din nou distrusă de cutremurul din 

1940.  

În timpul regimului comunist a fost scoasă abuziv din Lista 

Monumentelor Istorice, iar cutremurele din 1977, 1986 şi 1990 i-au 

afectat structura de rezistenţă. Lăcaşul a fost consolidat şi restaurat în 

primii ani ai sec. XXI. În ciuda mutilărilor suferite prin intervenţiile 

constructorilor, astăzi este cel mai important obiectiv istoric din comuna 

Broşteni, păstrând câteva elemente de arhitectură originală, care aduc 

ceva din atmosfera epocii când sătenii veneau seara şi ascultau 

Vecernia cântată de călugării trimişi de Episcopia Romanului.  
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Fig. 2.11 - Biserica din Căpătanu, Sf. Nicolae 

 

Biserica din Arva  este o biserică având hramul Sf. Ioan 

Botezătorul. În anul 2010 biserica a fost fulgerată, pagubele fiind 

substanțiale. Astfel este necesară reabilitarea bisericii din satul Arva. 

 

 
Fig. 2.12 - Biserica din Arva, Sf. Ioan Botezătorul 
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Biserica din Pitulușa este o biserica din lemn, având hramul 

Sfântul Gheorghe.  

 

 
Fig. 2.13 - Biserica din Pitulușa, Sf. Gheorghe 

 

În comuna Broșteni există un cămin cultural situat în satul 

Broșteni. Starea actuală a căminului Cultural nu permite desfășurarea 

în condiții optime a activităților specifice. 

 

2.7 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Conform Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia 

locală în comuna Broșteni sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă, 

şi Primarul, ajutat de un viceprimar, ca autoritate executivă. 

Atribuţiile şi modul de funcţionare a acestora sunt stabilite prin 

aceeaşi lege republicată şi actualizată. 

Este de apreciat faptul că, în ultimii ani, administrația publică a 

comunei a adoptat o serie de hotărâri menite să conducă la dezvoltarea 

socio-economică, manifestând deschidere şi transparenţă în 
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rezvoltarea problemelor curente şi de perspectivă. 

Sediul Primăriei şi al Consiliului local al comunei se află situat în 

satul Broșteni.   

  

2.8 ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA 

RÂMNICULUI 

 

 

 
Fig. 2.14 - Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea 

Râmnicului 

 

Teritoriul reprezentat de  Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Valea Râmnicului este un spațiu rural în totalitate, ce se confruntă cu 

problemele specifice ale satului românesc, probleme ce fac diferența 

dintre un spațiu urban mai dezvoltat, și unul rural, prin prisma tuturor 

componentelor sale: economia rurală, potențialul demografic, sănătate, 

școală, cultură etc. 

Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o 

reprezintă elaborarea și implementarea unei strategii integrate de 

dezvoltare locală de către comunitațile componente, organizate juridic 
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în cadrul unui parteneriat public-privat, având ca punct de plecare 

nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen al teritoriului. 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la 

realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie integrată de 

dezvoltare locală, elaborată și implementată local, administrată de 

membri ai GAL-ului, care vor reprezenta comunitățile din teritoriu. 

Practic, dezvoltarea teritoriului rural GAL Valea Râmnicului va fi 

programată și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul 

decizional și care vor purta responsabilitatea evoluției în timp a 

comunităților locale din teritoriu. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului este 

recunoscută de către Autoritatea de Management (AM PNDR) în urma 

sesiunii de selecție din 2012. Asociația este persoană juridică cu sediul 

în comuna Dumitrești, Județul Vrancea, reprezentată prin Necula Ionel 

Gabriel, având funcția de PREȘEDINTE. 

Teritoriul GAL este situat în vecinătatea unor centre economice 

care sunt considerate motoare ale dezvoltării. Amintim în acest sens, 

cel mai apropiat centru economic, Focșani. 

Distanţa redusă şi reţeaua de transport sunt factorii cheie ce 

permit dezvoltarea social-economică a teritoriului. De asemenea, 

situarea teritoriului GAL în apropiere de municipiul Focșani oferă 

oportunităţi de dezvoltare economică, socială, educaţională şi culturală.  

Asociația Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului 

este formată din reprezentanți ai consiliilor locale comunale, ai unor 

firme private, ai unor asociații non-profit precum și din simpli fermieri, 

care activează în teritoriu. 

Scopul asociaţiei este de a promova drepturile şi de a îmbunătăţi 

condiţiile de viaţă în zonele rurale prin aplicarea de strategii de 

dezvoltare economică, socială, culturală şi spirituală împreună cu 

membrii comunităţilor rurale. Totodată, asociația face eforturi pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare realizării 

acestora. Se doreşte, în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor prin 

relansarea şi promovarea acestora la nivel regional, naţional şi 

internaţional şi oferirea unei perspective mai bune locuitorilor teritoriului 

GAL. 
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2.9 CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI 

 

Activităţile specifice comunei Broșteni sunt: 

 Cultivarea terenului;  

 Prelucrarea lemnului; 

 Comerț. 

 

La activităţile desfăşurate în mod tradiţional de cultivare a 

plantelor şi de creştere a animalelor, s-au adăugat activități din 

domeniul comerţului.  

S-au impus şi alte societăţi cu activitate în creştere: 

 în domeniul comerţului: SC RELISTAN SRL, II PAVEL ROXANA, 

AF CHIPĂILĂ FLOAREA, SC GEANIVAL, SC PITER COMEX  

SRL, SC PAPURMIC MARKET SRL, SC CATMIR SRL, SC 

LUNCRIS SRL, SC ROVOION SRL, II MUNTEANU  

GHEORGHIȚĂ, PFA BRULUNG NICĂ, II. BRUMARU 

ALEXANDRU, II MANOLACHE CONSTANȚA. 

 în prelucrarea lemnului: SC FOREXPORT SRL. 

 altele: SC AUTOPIN SRL, SC BELL PROD SRL. 

 

Agricultura comunei Broșteni 

Agricultura este o ramura importantă a economiei comunei 

Broșteni. An de an crește preocuparea în ceea ce privește asigurarea 

unor condiții europene pentru agricultură. Fiind situată într-o zonă cu 

specific horticol, zona Vrancei, comuna Broșteni se remarcă prin 

existența suprafețelor întinse de podgorii. 

Conform tabelului 2.6, comuna Broșteni are un potențial mediu 

pentru cultura vegetală  reprezentată de cultura cerealelor, 

leguminoaselor și legumelor, precum și pentru cultura pomilor fructiferi 

și de asemenea creșterea animalelor.  
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Tabelul 2.6 

Potenţialul pentru cultura vegetală și creșterea animalelor în 

comuna Broșteni – PNDR 

Nr. 

Crt. 
Referință Potențial 

Nr. 

Crt. 
Referință Potențial 

 CULTURI VEGETALE  CULTURI VEGETALE 

1 Grâu Mediu 14 Fânețe Scăzut 

2 Orz  Mediu 15 Vie vin  Ridicat  

3 Porumb  Mediu  16 Vie masă Ridicat 

4 Floarea soarelui Mediu 17 Prun  Mediu 

5 Soia  Mediu 18 Cireș/vișin Mediu 

6 Mazăre  Mediu  19 Măr  Mediu 

7 Fasole  Mediu  20 Nuc  Mediu 

8 Sfeclă de zahăr Mediu  21 Gutui  Mediu 

9 Cartof  Scăzut  22 Arbuști  Mediu 

10 Rapiță  Mediu   CREȘTEREA ANIMALELOR 

11 Lucernă  Mediu  23 Taurine  Scăzut 

12 Trifoi  Mediu  24 Porcine  Scăzut 

13 Pășuni Mediu  25 Ovine  Scăzut 

Sursa: www.apdrp.ro  

 

Suprafaţa comunei Broșteni este de  2713 ha, reprezentând 3% 

din teritoriul județului, din care 257,44 ha intravilan și 2455,56 ha 

extravilan. Suprafața teritoriului administrativ al comunei este relativ 

mică, cele 2713 ha situând-o printre cele mai mici comune ale județului 

Vrancea. 

 

După destinație, suprafața comunei este împărțită astfel: 

 teren arabil: 138 ha; 

 pășune: 167 ha; 

 pădure: 1831 ha; 

 fânețe: 68 ha; 

 vii: 217 ha; 

 livezi: 77 ha; 

 alte terenuri: 215 ha. 

 

http://www.apdrp.ro/
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Fig. 2.15 - Structura terenurilor comunei Broșteni 

 

Conform rezultatelor Recensământului General Agricol realizat în 

perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, principalele mașini și utilaje 

agricole din comună sunt următoarele: 

 

Tabelul 2.7 

Parcul de maşini şi utilaje agricole în proprietate – comuna 

Broșteni 

Nr. 

crt. 

Tip maşini/ utilaje/ 

echipamente 

Număr maşini/ utilaje/ 

echipamente 

1.  Tractor agricol 12 

2.  Plug pentru tractor 15 

3.  Remorci agricole 9 

Sursa: http://insse.ro  

 

Suprafața semnificativă deținută de pășuni și fânețe a permis 

crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic 

în această zonă. 

Efectivele de animale deținute de populația comunei Broșteni, la 

ultimul recensământ agricol, au următoarea structură: 

 Bovine – 249 capete; 

 Porcine – 189 capete; 

 Cabaline – 193 capete. 
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Conform rezultatelor Recensământului General Agricol 2010, 

situația persoanelor care au lucrat în agricultură, în comuna Broșteni, 

este următoarea: 

 total persoane care au lucrat în agricultură: 1340 persoane, din care 

777 persoane de sex masculin și 563 persoane de sex feminin; 

 

Industria comunei Broșteni 

Industria reprezintă o ramură importantă a economiei, care 

facilitează dezvoltarea condițiilor de trai pentru locuitori, prin crearea de 

locuri de muncă și atragerea de investitori. În comuna Broșteni, 

industria este foarte slab dezvoltată, pe raza comunei neexistând niciun 

agent economic cu activitate în acest sector. 

 

Agroturismul comunei Broșteni 

Agroturismul este acea formă de turism în care o persoană sau 

un grup de persoane se deplasează, se cazează și își desfășoară 

activitatea de recreere într-un cadru natural, în mediul rural. 

Agroturismul este o ramură importantă a economiei unei regiuni 

deoarece are capacitatea de a valorifica excedentul de cazare existent 

în gospodăria țărănească prin implicarea turiștilor în viața gospodăriei și 

furnizarea acestora de servicii și activități (interacțiunea cu mediul socio 

– natural) proprii gospodăriei țărănești fără a-i conturba acesteia 

specificul.  

Turismul rural îmbrățișează toate activitățile turistice derulate în 

mediul rural, având drept scop valorificarea potențialului natural și uman 

al satelor. 

Pentru o mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziție de 

mediul rural se cere practicarea unui turism sustenabil, astfel încât 

necesitățile economice, sociale și estetice să fie satisfăcute, 

menținându-se în același timp integritatea culturală, procesele 

ecologice esențiale, diversitatea biologică și sistemele de susținere a 

vieții. 

În comuna Broșteni nu se practică nicio formă de turism, 

dezvoltarea acestui sector fiind o oportunitate pentru dezvoltarea 

generală a comunei.  

În comună s-ar putea practica următoarele tipuri de turism: 



38 

 Turism ecumenic; 

 Turism de odihnă și recreere. 

 

În urma celor prezentate este lesne de înțeles că economia 

comunei Broșteni din județul Vrancea are un mare potențial de 

dezvoltare, ceea ce facilitează atragerea investitorilor în teritoriu. 

Apelând la resursele locale și valorificându-le pentru a îmbunătăți 

calitatea vieții localnicilor se aduce, totodată, și contribuția la economia 

națională. 

 
Fig. 2.16 – Broșteni, Vrancea 
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CAPITOLUL 3 

SURSELE DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ – ORIZONT 2016 – 2024 

 

 
 

Finanțarea proiectelor de dezvoltare locală se va realiza din 

următoarele surse principale: 

 Fonduri europene nerambursabile (spre exemplu, FEDR, 

FSE, Fondul de Coeziune, FEADR, FEPAM); 

 Fonduri de la bugetul de stat; 

 Bugetul local; 

 Alte fonduri atrase (spre exemplu, credite, sponsorizări, 

fonduri atrase prin parteneriate public – privat). 
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Tabelul 3.1 

Portofoliu de proiecte strategice pentru perioada 2016 – 2024 – comuna Broșteni, județul Vrancea 

SURSĂ DE FINANȚARE 

1. FEADR - Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală 

AXA/ SUBMĂSURA BENEFICIARI ELIGIBILI PROIECTE DE IMPLEMENTAT 

2.1 „Servicii de consiliere pentru 

fermieri, tinerii fermieri, 

micrîntreprinderile și 

întreprinderile mici din zonele 

rurale” 

 furnizorii de servicii de 

consiliere, entităţi publice și/ sau 

private înfiinţate conform legislaţiei 

în vigoare care au competenţe în 

domeniul acoperit de submăsură;  

 brokeri de inovare. 

 Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii 

fermieri, micro-întreprinderile și întreprinderile 

mici din comuna Broșteni, județul Vrancea. 

4.1 „Investiții în exploatații 

agricole” 

 fermieri, cu exceptia 

persoanelor fizice neautorizate; 

 grupuri de producători și 

cooperative, care deservesc 

interesele membrilor. 

 Achiziții de instalații, echipamente și utilaje 

agricole; 

 Înființarea/modernizarea de ferme 

zootehnice; 

 Înființare şi/ sau modernizarea căilor de 

acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și 

racordări; 

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea 

instalaţiilor pentru irigaţii; 

 Investiții în producerea și utilizarea energiei 

din surse regenerabile; 

 Investiții în instalații pentru producerea de 

energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 

biomasei; 

 Investiții necorporale. 
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4.1a „Invesții în exploatații 

pomicole” 

 fermieri, cu excepția 

persoanelor fizice; 

 grupuri de producători si 

cooperativelor care activează în 

sectorul pomicol, cu condiţia ca 

investiţiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri 

 Reconversia plantațiilor existente; 

 Înființarea de noi plantații pomicole și a 

unităților de procesare, de depozitare. 

 

4.2 ”Sprijin pentru investiții în 

prelucrarea/ comercializarea și/ 

sau dezvoltarea de produse 

agricole” 

 întreprinderi; 

 grupuri de producători și 

cooperative. 

 Modernizarea fabricilor de procesare prin 

achiziții de utilaje și instalații; 

 Modernizarea brutăriilor; 

 Înființarea de noi fabrici de procesare a 

produselor agricole; 

 Cheltuieli generate de îmbunătățirea 

controlului intern al calității; 

 Cheltuieli aferente marketingului produselor 

obținute; 

 Organizarea şi implementarea sistemelor 

de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară; 

 Achiziționarea de tehnologii, patente şi 

licenţe pentru pregătirea implementării 

proiectului; 

 Achiziţionarea de software. 

4.2a „Investiţii în 

procesarea/marketingul 

produselor din sectorul pomicol” 

 întreprinderile micro, mici, 

mijlocii și mari; 

 grupurile de producători și 

cooperativele. 

 Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea 

unităţilor ce colectează, condiționează şi/ 

procesează materie primă provenită din 

sectorul pomicol; 
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 Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii şi 

echipamente şi mijloace de transport 

specializate în scopul comercializării produselor 

din fructe în cadrul lanțurilor scurte. 

4.3. „Investiții pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole 

şi silvice 

 - Componenta infrastructura de 

IRIGAȚII” 

 organizații/ federații ale 

utilizatorilor de apă, constituite din 

proprietari/ utilizatori de terenuri 

agricole în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 Modernizarea infrastructurii secundare de 

irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare 

și/sau racordarea la utilități, sisteme de 

contorizare a apei, inclusiv construcția/ 

modernizarea bazinelor de colectare și stocare 

a apei de irigat. 

4.3.a – „Investiții pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole 

şi silvice - Infrastructura de 

acces AGRICOLĂ” 

 unități administrativ teritoriale/ 

asociații ale acestora constituite 

conform legislației naționale în 

vigoare. 

 Construcţia, extinderea și/sau 

modernizarea drumurilor de acces agricole 

către ferme (căi de acces din afara 

exploataţiilor agricole). 

6.1 „Instalare tineri fermieri” 

 tineri fermieri având până la 40 

de ani la momentul depunerii 

solicitării de finanțare care dețin în 

proprietate/ folosință o exploatație 

agricolă având dimensiunea 

economică cuprinsă între 12.000-

50.000 euro valoare producție 

standard. 

 Sprijinirea planurilor de afaceri pentru 

instalarea a cel puțin 15 tineri fermieri, din 

comuna Broșteni. 

 

6.2 „Sprijin pentru înființarea de 

activități non-agricole în zone 

rurale (întreprinderi nou 

înființate)” 

 fermieri sau membrii unei 

gospodarii agricole care își 

diversifică activitatea, prin înființarea 

unei noi întreprinderi; 

 Înființarea de noi întreprinderi cu profil non 

agricol (fabrici de mobilă, firme de construcții, 

fabrici de textile, etc.); 

 Construirea de pensiuni agroturistice.  
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 microîntreprinderi și întreprinderi 

mici nou înființate. 

6.3 „Sprijin pentru ferme mici” 

 fermieri care deţin în proprietate 

și/ sau folosință o exploataţie 

agricolă încadrată în categoria de 

fermă mică, conform definiției din 

fișa măsurii (propunere 8000 - 

11.999 Euro valoare Producție 

Standard). 

 Modernizare ferme de semi-subzistență. 

6.4 „Investiții pentru crearea și 

dezvoltarea de activități non-

agricole” – întreprinderi 

existente 

 microîntreprinderi și întreprinderi 

mici existente, din spațiul rural; 

 fermele care își diversifică 

activitatea de bază prin înființarea 

sau dezvoltarea unei activități non 

agricole în cadrul întreprinderii deja 

existente, încadrabile în 

microîntreprinderi și întreprinderi 

mici. 

 Dezvoltarea întreprinderilor cu profil non 

agricol (fabrici de mobilă, firme de construcții, 

fabrici de textile etc.); 

 Construirea/modernizarea de pensiuni 

agroturistice. 

7.2 „Investiții în crearea și 

modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică” 

 comunele și asociațiile acestora; 

 ONG-uri pentru investiții în 

infrastructura educațională 

(grădinițe) și socială (after-school). 

 Înființarea, extinderea și îmbunătățirea 

rețelei de drumuri de interes local; 

 Înființarea rețelei publice de apă în toate 

satele comunei Broșteni; 

 Înființarea, extinderea și îmbunătățirea 

rețelei publice de apă uzată; 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) 

grădinițelor și a creșelor; 

 Înființarea și/ sau modernizarea 

dispensarelor medicale rurale și a centrelor 



 

 

4
4
 

comunitare de îngrijire. 

7.6 „Investiții asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural” 

 comunele sau asociațiile 

acestora; 

 ONG-uri; 

 unități de cult; 

 persoane fizice autorizate și 

societăți comerciale care dețin în 

administrare obiective de patrimoniu 

cultural de clasă B, de utilitate 

publică. 

 Reabilitarea lăcașurilor de cult din comuna 

Broșteni; 

 Restaurarea, conservarea și dotarea 

clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasă B; 

 Restaurarea, conservarea și / sau dotarea 

așezămintelor monahale de clasă B şi 

construcția, extinderea și / sau modernizarea 

drumurilor de acces ale așezămintelor 

monahale de clasă B; 

 Modernizarea, renovarea și/ sau dotarea 

căminelor culturale; 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software 

și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de 

autor, mărci. 

8.1 „Împădurirea și crearea de 

suprafețe împădurite” 

 deținătorii publici de teren 

agricol și neagricol; 

 deținătorii privați de teren agricol 

și neagricol; 

 forme asociative ce dețin teren 

agricol și neagricol. 

 Înființarea plantațiilor forestiere; 

 Primă acordată pentru acoperire costuri de 

întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și 

pentru compensarea pierderilor de venit agricol 

ca urmare a împăduririi. 

16.1 „Sprijin pentru înființarea și 

funcționarera grupurilor 

operaționale (GO), pentru 

GO este constituit din minim un partener 

din categoriile de mai jos și cel putin 

un/o fermier/ grup de producători/ 

 Înființarea și funcționarea a cel puțin un 

Grup Operațional (GO) cu scopul specific de a 

întreprinde, în comun, un proiect de cercetare-
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dezvoltarea de proiecte pilot, 

noi produse” 

cooperativă sau un/ o silvicultor / 

composesorat/ obște de moșneni / obște 

răzeșească, în funcție de tema 

proiectului: 

 partener cu domeniul de 

activitate - cercetare; 

 partener cu domeniul principal 

de activitate în sectorul agro-

alimentar sau silvic. 

dezvoltare-inovare nou prin care să se 

adreseze anumite probleme specifice și să se 

valorifice oportunitățile existente în sectoarele 

agroalimentar și forestier. 

 

16.4 „Sprijin acordat pentru 

cooperare orizontală şi verticală 

între actorii din lanţul de 

aprovizionare” 

Parteneriate constituite din minimum un 

partener din categoriile de mai jos și cel 

putin un fermier sau un/o grup de 

producători/ cooperativă care activează 

în sectorul agricol. 

 microîntreprinderi și întreprinderi 

mici; 

 organizații neguvernamentale; 

 consilii locale; 

 unități școlare, sanitare, de 

agrement și alimentație publică. 

 Promovarea cooperării între actorii locali, în 

scopul comercializării produselor 

agroalimentare prin intermediul lanțurilor 

scurte. 
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19 - Dezvoltarea locală a 

LEADER 
 Grupurile de Acțiune Locală 

 Sprijinul pregătitor pentru elabrarea strategiei 

de dezvoltare locală a Asociației Grupul de 

Acțiune Locală Valea Râmnicului; 

 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală a 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea 

Râmnicului; 

 Pregătirea și implementarea activităților de 

cooperare ale  Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Valea Râmnicului . 

2. FC FEDR - Programul Operațional Infrastructura Mare 

AXA/ SUBMĂSURA BENEFICIARI ELIGIBILI PROIECTE DE IMPLEMENTAT 

 

 

 

 

 

„Protecţia mediului prin măsuri 

de conservare a biodiversităţii, 

monitorizarea calităţii aerului şi 

decontaminare a siturilor 

poluate istoric" 

 

 

 

 

 

 autorități ale administrației 

publice centrale și locale; 

 ONG-uri; 

 alte organisme de interes public, 

cu rol de custozi; 

 administratori ai ariilor naturale 

protejate. 

 

 Elaborarea seturilor de măsuri/ a planurilor de 

management şi de acţiune/ a activităţilor 

necesare  pentru conservarea speciilor 

floristice și faunistice „Pădurea Broșteni”, a 

habitatelor şi speciilor de importanţă 

comunitară  
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3. FEDR - Programul Operațional Regional 

AXA/ SUBMĂSURA BENEFICIARI ELIGIBILI PROIECTE DE IMPLEMENTAT 

2.1 „Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii” 

 IMM-uri cu un istoric de 

funcționare între 1 și 3 ani, non-

agricole din mediul urban și 

întreprinderi mijlocii non agricole din 

mediul rural, precum și 

incubatoarele și acceleratoarele de 

afaceri. 

 Modernizarea întreprinderilor mici și mijlocii 

prin achiziții de utilaje, echipamente. 

3.1 - „Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul 

locuințelor„ 

 unități administrativ teritoriale, 

autoritățile și instituțiil publice 

centrale, precum și parteneriate ale 

acestora. 

 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei 

clădirilor, inclusiv măsuri de consolidare a 

clădirilor; 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie 

pentru asigurarea necesarului de energie 

termică pentru încălzire și prepararea apei 

calde de consum; 

 Implementarea sistemelor de management 

energetic. 

5.1 -”Conservarea, protecția, 

promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural” 

 unităţi administrativ teritoriale; 

 autorităţi ale administraţiei 

publice centrale; 

 unități de cult; 

 ONG-uri; 

 parteneriate între aceste entități. 

 Restaurarea, protecția, conservarea și 

valorificarea durabilă a obiectivelor de 

patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural 

national. 

6.1 - ”Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la 

 UAT județ; 

 parteneriate între UAT-uri (UAT 

judeţ şi UAT judeţ/ oraş/ municipiu/ 

 Creşterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea 

reţelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor 
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infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale” 

comună). judeţene. 

 

 

8.1 - „Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi 

sociale” 

 unităţi administrativ teritoriale; 

 parteneriate între acestea şi 

Ministerul Sănătății; 

 furnizori de servicii sociale de 

drept public sau privat, acreditaţi 

conform legii; 

 parteneriate între acesta și 

autoritățile și instituțiile publice 

locale 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea dotarea centrelor comunitare 

integrate socio medicale; 

 Reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ 

dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială (centre de zi, centre 

„respiro”, centre de consiliere psihosocială, 

centre de servicii de recuperare neuromotorie 

de tip ambulatoriu etc.). 

10.1 - „Investițiile în educație și 

formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea 

de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și 

formare” 

 unități administrativ teritoriale 

(autorități ale administrației publice 

locale) 

 

 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

echiparea infrastructurii educaţionale 

antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și 

a celei pentru învățământul general obligatoriu 

(școli I‐ VIII); 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru învăţământul profesional şi 

tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 

tehnologice şi şcoli profesionale). 
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4. Bugetul de stat - Programul Național de Dezvoltare Locală 

AXA/ SUBMĂSURA BENEFICIARI ELIGIBILI PROIECTE DE IMPLEMENTAT 

„Modernizarea satului 

românesc” 

 unităţile administrativ teritoriale 

reprezentate de autorităţile 

administraţiei publice locale ale 

comunelor. 

 Înființare/Modernizare staţie de tratare a 

apei; 

 Înființarea rețelei de gaze naturale; 

 Înființare/ modernizare stații de tranport 

public în comuna Broșteni; 

 Înființarea unor locuri de parcare în satul 

Ruginoasa; 

 Modernizarea rețelei de iluminat public în 

comuna Broșteni; 

 Reabilitarea rețelei de energie electrică;  

 Achiziția de utilaje pentru serviciile publice; 

 Extindere sistem de canalizare;  

 Modernizare piaţă agroalimentară. 

5. FSE - Programul Operațional Capacitate Administrativă 

AXA/ SUBMĂSURA BENEFICIARI ELIGIBILI PROIECTE DE IMPLEMENTAT 

„Structuri eficiente la nivelul 

tuturor palierelor administrative 

și judiciare" 

 autorități ale administrației 

publice centrale și locale; 

 ONG-uri; 

 parteneri sociali. 

 Identificarea şi crearea de metode inovative 

de asigurare a managementului resurselor 

umane; 

 Simplificarea proceselor de recrutare, 

selecţie, evaluare, formare, perfecţionare, 

evidenţă în sistemul administraţiei publice – 

Primăria Broșteni. 
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„Administrație publică și sistem 

judiciar eficace și transparente” 

 autorități ale administrației 

publice locale; 

 ONG-uri; 

 parteneri sociali. 

 Identificarea şi implementarea de măsuri 

de îmbunătăţire a proceselor interne și a 

procedurilor de lucru pentru eficientizarea 

gestionării furnizării serviciilor publice; 

 Aplicarea standardelor de cost și de calitate 

pentru toate serviciile publice; 

 Promovarea bunelor practici în 

administraţia publică şi încurajarea schimbului 

de experienţă, a networking-ului între entităţile 

publice cu privire la  gestionarea furnizării 

serviciilor publice. 

6. Bugetul de stat - Compania Națională de Investiții S.A. 

AXA/ SUBMĂSURA BENEFICIARI ELIGIBILI PROIECTE DE IMPLEMENTAT 

Programe social culturale și 

sportive 

 unităţile administrativ teritoriale 

reprezentate de autorităţile 

administraţiei publice locale ale 

comunelor. 

 Construire săli de sport; 

 Reabilitare sedii așezăminte culturale. 
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CAPITOLUL 4 

ANALIZA SWOT A COMUNEI BROȘTENI 

 

 
 

Analiza SWOT reprezintă o metodă de audit al comunităţii, fiind 

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

concentrăm asupra aspectelor relevante; odată identificate, acestea se 

transformă în obiective. 

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

ameninţări) reflectă capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor 

de macromediu în sensul fructificării oportunităţilor şi diminuării 

ameninţărilor.  

Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor 

strategice cheie, precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, 

analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată 

ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administraţiilor 

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

prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente 
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pentru ca, în cadrul discuţiilor, toţi participanţii să aibă o “bază comună”. 

Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din 

moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivelul 

comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra 

temelor de dezvoltare. 

Tehnica SWOT de discuţie/ analiză şi cercetare se bazează pe 

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

persoanele implicate în activitatea de elaborare a strategiei. Analiza 

SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări. 

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

întrebare fundamentală la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză 

a indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. 

Acestea pot fi “punctele tari – grele (hard)” şi “punctele tari – uşoare 

(soft)”. Dacă, în mod normal, primele se identifică destul de repede, 

celelalte se conturează prin discuţii ulterioare sau din activităţi de 

cercetare.  

Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul 

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

Şi în cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem distincţia între 

“punctele slabe – grele” şi “punctele slabe – uşoare”. 

Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot 

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

În acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai clară persoanelor 

implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari 

şi oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi 

parametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT 

corectă, este aceea de a verifica dacă există o disticție clară între 

punctele tari şi oportunităţi. 

Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. 

Analiza oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor 

interne şi externe ale politicii. Efectele externe pot genera într-un fel de 

ameninţări. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, 

indeferent de acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă 

următoarele elemente: 
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 Construieşte pe Punctele tari; 

 Elimină Punctele slabe; 

 Exploatează Oportunităţile; 

 Îndepărtează Ameninţările. 

 

Analiza SWOT a comunei Broșteni vizează următoarele 

aspecte: 

1. Poziţionarea comunei în teritoriu; 

2. Infrastructura tehnico-edilitară; 

3. Capitalul uman al comunei; 

4. Educaţie, asistență medicală, asistență socială, cultură şi 

culte; 

5. Economia comunei. 

 

1. Poziţionarea comunei în teritoriu 

 Puncte tari  Puncte slabe 

 Poziţionarea de-a lungul drumului 

DN 2M, care face legătura cu 

orașul Odobești și  Mun. Focșani 

prin intersecția cu drumul DN 2 D; 

 Apropierea comunei faţă de 

municipiul Focșani, dar și față de 

orașul Odobești; 

 Apartenența la Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Valea Râmnicului. 

 Migraţia populaţiei spre oraş și în 

străinătate în căutarea unui loc de 

muncă; 

 Renunţarea la unele activităţi care 

ar putea fi desfăşurate în comună 

(aprovizionare cu alimente, servicii 

de asistenţă medicală, servicii 

poştale, turism etc) în favoarea 

spaţiului urban. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Atragerea investitorilor din oraşele 

învecinate sau chiar a investitorilor 

străini; 

 Accesarea mai  facilă și mai rapidă 

a fondurilor nerambursabile prin 

intermediul Asociației Grupul de 

Acțiune Locală Valea Râmnicului. 

 Existența în apropierea comunei a 

polilor urbani ar putea avea efecte 

negative în ceea ce priveşte 

atragerea investiţiilor directe în 

zonă. 
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2. Infrastructura tehnico-edilitară 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența drumului DN 2 M care leagă 

comuna de municipiul Focșani și orașul 

Odobești; 

 Existența unor porțiuni ale drumurilor 

județene, comunale şi ale străzilor 

adiacente practicabile, asfaltate sau 

pietruite; 

 Interesul autorităților publice locale 

pentru îmbunătățirea infrastructurii 

tehnice; 

 Sistemul de distribuţie a energiei 

electrice acoperă toate aşezările 

comunei; 

 Existența unui sistem de iluminat public 

în toate satele comunei. 

 Lipsa rețelei de apă curentă în 

toate satele comunei; 

 Lipsa rețelei de canalizare 

care să acopere toată 

suprafața comunei; 

  Resurse financiare 

insuficiente pentru lucrările de 

întreţinere, reparaţii şi 

reabilitări ale drumurilor 

comunale; 

 Existența multor drumuri 

comunale neasfaltate. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

pentru îmbunătăţirea reţelei de drumuri 

de interes local (drumuri comunale, 

vicinale şi străzi din interiorul comunei); 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

pentru înființarea rețelei de apă curentă; 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

pentru extinderea  reţelei publice de 

canalizare; 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

pentru înființarea unei stații de epurare; 

 Modernizarea reţelei publice de joasă 

tensiune şi/ sau a reţelei publice de 

iluminat. 

 Reducerea investiţiilor publice 

în infrastructură ca urmare a 

crizei economice; 

 Scăderea interesului 

investitorilor care au deja 

investiţii pe teritoriul comunei; 

 Orientarea programelor 

europene şi guvernamentale 

spre alte zone considerate 

prioritare; 

 Posibilitatea redusă de 

asigurare a finanţării şi 

cofinanțării proiectelor, datorită 

resurselor financiare 

insuficiente ale comunităţii 

locale. 
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3. Capitalul uman al comunei  

Puncte tari Puncte slabe 

 Populaţia cu vârsta cuprinsă între 0 

şi 39 ani de ani reprezintă 49,37% 

din populaţia stabilă a comunei 

(1014 locuitori); 

 Populația tânără a migrat din 

localitățile învecinate către 

localitățile comunei Broșteni ca 

urmare a faptului ca se află foarte 

aproape de orașul Odobești; 

 Există în comună un numar de 90 

locuitori cu studii  superioare și un 

număr de  569 persoane cu studii 

medii; 

 Existența în comună a 

antreprenorilor care au înființat 

societăți comerciale. 

 Orientarea tinerilor spre piaţa 

externă a muncii; 

 Pondere mare a populaţiei care 

lucrează în agricultură; 

 Populaţia rămasă în comună este 

îmbătrânită; 

 Nivel ridicat al şomajului; 

 Absența unor programe cu accent 

pe pregătire antreprenorială; 

 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 

scăzută a locuitorilor zonei. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa unor programe 

comunitare şi naţionale de 

asigurare a accesului la educaţie 

pentru populaţiile dezavantajate; 

 Introducerea unor programe pentru 

stimularea natalităţii; 

 Accesarea unor programe pentru 

educaţia permanentă a resurselor 

umane; 

 Evitarea creşterii numărului 

şomerilor prin adoptarea liniilor 

directoare ale Uniunii Europene 

privind ocuparea forţei de muncă, 

creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi 

adaptabilităţii forţei de muncă, 

 Migraţia tinerilor;  

 Pierderea meşteşugurilor şi a 

ocupaţiilor tradiţionale; 

 Reducerea ponderii populaţiei 

active; 

 Dezinteresul populaţiei pentru 

reconversia profesională şi 

reticenţa la schimbare; 

 Interes scăzut al populației pentru 

accesare fonduri nerambursabile 

din cauza birocrației; 

 Scăderea natalității; 

 Accentuarea procesului de 

îmbătrânire a populației. 
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garantarea şanselor egale, 

dezvoltarea spiritului întreprinzător 

al angajatorilor şi al persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de 

muncă; 

 Sprijinirea tinerilor în demersul 

înfiinţării propriei afaceri. 

 

4. Educaţie, asistență medicală, asistență socială, cultură şi 

culte; 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a 3 grădinițe pe teritoriul 

comunei Broșteni, una dintre ele 

fiind în reabilitare, modernizare și 

dotare; 

 Existența unei școli  gimnazial în 

satul Pitulușa; 

 Cadre didactice pregătite şi 

calificate; 

 Existența Bibliotecii Comunale; 

 Existența unui dispensar medical 

în comuna Broșteni, în care 

funcționează un cabinet medical 

stomatologic; 

 Existența unei farmacii umane în 

comuna Broșteni; 

 Existenţa unui cămin cultural în 

satul Broșteni; 

 Existența centrului de zi ”Dănuț” în 

comună; 

 Existenţa bisericilor în fiecare sat al 

comunei. 

 Absența unui centru în care să se 

organizeze cursuri de formare 

profesională, informare şi difuzare 

de cunoştinţe, pentru populaţia 

adultă a comunei; 

 Dotarea necorespunzătoare a 

bibliotecii și a grădinițelor; 

 Absența cabinetelor medicale în 

fiecare sat al comunei Broșteni; 

 Absența unui centru pentru 

persoane aflate in dificultate 

(bătrâni, femei agresate fizic etc.). 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Susţinerea formării grupurilor 

folclorice locale; 

 Migrarea elevilor către şcolile din 

municipiul Focșani sau Odobești; 
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 Modernizarea școlilor și grădinițelor 

din comună; 

 Înființarea de terenuri de sport 

pentru școlile din comună; 

 Înființarea unui adăpost pentru 

persoane aflate în dificultate. 

 Persistența (cel puţin în percepţia 

locuitorilor comunei) unui decalaj 

educaţional între mediul urban şi 

cel rural, cu efecte negative asupra 

cifrei de şcolarizare. 

 

5. Economia comunei 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența resurselor naturale (teren 

agricol, zonă recunoscută pentru 

viticultură); 

 Existența în comună a unor 

societăţi comerciale şi persoane 

fizice autorizate active; 

 Ponderea ridicată a activităţilor 

agricole; 

 Ponderea ridicată a întreprinderilor 

care activează în sectorul 

comerţului. 

 Valorificarea insuficientă a 

resurselor naturale; 

 Diversificarea redusă a activităților 

economice; 

 Interes scăzut pentru asocierea în 

modul de organizare în activitățile 

din agricultură;  

 Insuficiența activităților și serviciilor 

generatoare de venituri specifice 

zonei rurale; 

 Interes redus al populaţiei pentru 

iniţierea afacerilor în alt domeniu 

decât cel agricol; 

 Interesul scăzut al tinerilor pentru 

activităţile agricole; 

 Practicarea agriculturii de 

subzistenţă ca urmare a absenței 

mijloacelor financiare pentru 

investiții; 

 Interes scăzut în promovarea 

agroturismului. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Utilizarea programelor de finanţare 

ale Uniunii Europene pentru 

dezvoltarea IMM-urilor din spaţial 

rural; 

 Condiţiile economiei naţionale și 

internaționale; 

 Receptivitate insuficientă a 

populaţiei locale la programele de 
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 Înfiinţarea unor puncte de colectare 

a producțiilor (vegetale/ animale) 

obținute în cadrul comunei; 

 Înființarea de puncte de prelucrare 

a producțiilor agricole obținute în 

cadrul întreprinderilor agricole care 

activează pe teritoriul comunei; 

 Înființarea unor ateliere 

meșteșugărești în vederea realizării 

de venituri; 

 Accesarea de fonduri 

nerambursabile pentru dezvoltarea 

unor afaceri în sectorul agricol 

(spre exemplu înfiinţarea unor 

exploataţii/ ferme agrozootehnice); 

 Dezvoltarea agroturismului în 

comuna Broșteni; 

 Procesarea producţiilor vegetale şi 

animale obţinute la nivelul 

comunei; 

 Certificarea unor ferme agricole în 

practicarea agriculturii ecologice şi 

a unor produse tradiţionale; 

 Promovarea produselor alimentare 

tradiţionale; 

 Asocierea producătorilor, 

îmbunătăţirea practicilor agricole 

pentru ridicarea producţiei, 

elaborarea unor politici zonale de 

marketing şi de accedere pe alte 

pieţe. 

finanţare; 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate 

la cerinţele pieţei; 

 Dezechilibrele produse de 

importurile masive de produse agro 

– alimentare din Europa și nu 

numai, în defavoarea producătorilor 

locali. 
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CAPITOLUL 5 

OPINIA CETĂŢENILOR COMUNEI BROȘTENI 

 
 

Viziunea cetăţenilor comunei Broșteni este în spiritul dezvoltării 

zonei din punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare 

a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea 

tradiţiilor, crearea, modernizarea sau extinderea reţelelor tehnico-

edilitare şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect 

faţă de mediul înconjurător. 

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 regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare 

ale comunei. 

Prin intermediul sondajului de opinie a fost aplicat un număr de 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=TGv5RGMuxDETMM&tbnid=0yJH2a4PZ_1cCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.preres.com/Focus_res.php?id=MTQ=&ei=J5ayUtyvDcrTtAa434CYDQ&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNF2c7neO1jNKk3aPbzYIyAej-kWGg&ust=1387521951248300
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145 de chestionare cetăţenilor comunei Broșteni, pentru a afla 

atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale comunei 

pe următorii 7 ani.  

Eşantionul ales pentru cercetare a fost format din următoarele 

categorii distincte de repondenți: 

 5 cadre didactice; 

 1 inginer; 

 8 reprezentanţi ai Primăriei; 

 126 persoane – alte categorii. 

 

Rezultatele chestionarului aplicat pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală sunt sintetizate în cele ce urmează. 

 

La întrebarea ”Ce notă acordați pentru următoarele aspecte 

din comuna dumneavoastră (1-nota minimă, 5-nota maximă)?”, 

ponderea răspunsurilor este următoarea: 

 1 2 3 4 5 

Serviciile de transport 0% 0% 28% 40% 32% 

Serviciile de poştă şi 

curierat  
0% 0% 35% 45% 20% 

Apa potabilă  45% 38% 10% 7% 0% 

Canalizarea 52% 36% 12% 0% 0% 

Salubritatea 45% 23% 20% 10% 2% 

Iluminatul public  0% 9% 11% 43% 37% 

Starea drumurilor  10% 19% 20% 38% 23% 
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Fig. 5.1 - Serviciile de transport în comuna Broșteni  

 

Analizând răspunsurile oferite de către cetăţenii intervievaţi, se 

constată că cea mai mare parte dintre aceştia au acordat nota 4 pentru 

serviciile de transport şi 28% dintre aceştia au acordat nota 3. Se poate 

spune că locuitorii comunei Broșteni sunt mulţumiţi de serviciile de 

transport de care beneficiază în prezent.  

 

 
Fig. 5.2 - Serviciile de poștă și curierat în comuna Broșteni 

 

Analizând răspunsurile date de către cetăţenii comunei în ceea 
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ce priveşte calitatea serviciilor de poştă şi curierat, se poate spune că 

aceştia sunt mulţumiţi de aceste servicii, cea mai mai parte din 

repondenți oferind nota 4 acestui criteriu. Justificarea acestui fapt este 

că, pentru numărul locuitorilor din comună, este suficient numărul de 

poștași. 

 
Fig. 5.3 - Alimentarea cu cu apă potabilă în comuna Broșteni 

În ceea ce priveşte calitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă a 

satelor componente, cea mai mare parte a celor intervievaţi (45%) au 

acordat nota 1 acestui criteriu. 

 
Fig. 5.4 - Sistemul de canalizare în comuna Broșteni 

În ceea ce priveşte serviciul de canalizare, cea mai mare parte a 

locuitorilor intervievaţi (52%)  au acordat nota 1 acestui criteriu, prin 

prisma faptului că nu există rețea de canalizare în comuna Broșteni, 
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canalizarea fiind realizată cu fose septice. 

 
Fig. 5.5 - Sistemul de salubrizare în comuna Broșteni 

 

Analizând răspunsurile primite de la cetăţenii intervievaţi, se 

constată că 45% dintre aceştia au acordat nota 1 serviciului de 

salubritate. 

 
Fig. 5.6 - Iluminatul în comuna Broșteni 

 

În ceea ce priveşte iluminatul public, majoritatea locuitorilor 

comunei sunt mulţumiţi şi au acordat nota 4 acestui criteriu, iar un 

procent de 34% au acordat nota 5. 
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Fig. 5.7 - Starea drumurilor în comuna Broșteni 

 

Locuitorii comunei Broșteni sunt, în general, mulţumiţi de starea 

drumurilor comunale şi judeţene, apreciind efortul pe care autorităţile l-

au depus în modernizarea acestora. 

 

La întrebarea “Cum caracterizaţi următoarele sectoare ale 

economiei din comuna dumneavoastră?”, ponderea răspunsurilor 

cetăţenilor comunei este următoarea: 

 Foarte 

dezvoltat 
Dezvoltat 

Dezvoltare 

medie 
Subdezvoltat 

Deloc 

dezvoltat 

Comerţ 2% 23% 53% 22% 0% 

Agricol 7% 36% 48% 7% 2% 

Turism 0% 10% 18% 29% 43% 

Zootehnie 0% 29% 31% 22% 18% 

Industrie 5% 10% 25% 45% 15% 
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Fig. 5.8 - Comerțul în comuna Broșteni 

 

Majoritatea locuitorilor comunei Broșteni consideră că sectorul 

comerţului este corespunzător dezvoltat (dezvoltare medie), o bună 

dovadă a dezvoltării fiind numărul mare de agenți economici din 

comună. 

 

 
Fig. 5.9 - Agricultura în comuna Broșteni 
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În ceea ce priveşte agricultura, 48% din cetăţenii intervievaţi 

consideră că acest sector este dezvoltat corespunzător. Cetățenii 

comunei sunt de părere că potențialul agricol al comunei nu este 

exploatat suficient. Aceștia consideră sectorul agricol este prioritar 

pentru dezvoltarea comunei. 

 

 
Fig. 5.10 - Turismul în comuna Broșteni 

 

În comuna Broșteni turismul nu este dezvoltat, nu există unităţi 

de primire turistică cu funcţiuni de cazare, iar locuitorii sunt sceptici în 

ceea ce priveşte dezvoltarea acestui sector. Aceştia consideră că 

Broșteni are resursele necesare pentru a atrage turişti şi întrevăd 

posibilități de dezvoltare a acestui sector. 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Broșteni, sectorul 

zootehnic este subdezvoltat (31% dintre repondenți). Zootehnia este 

una dintre ramurile economiei în care locuitorii pun bazele dezvoltării 

comunei în care locuiesc. Aceştia consideră însă că potenţialul agricol 

(cu referire la păşuni şi fâneţe – care permit dezvoltarea zootehniei) de 

care dispune comuna nu este suficient exploatat. 
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Fig. 5.11 - Zootehnia în comuna Broșteni 

 

Majoritatea locuitorilor comunei Broșteni (45% dintre repondenți) 

consideră că industria este subdezvoltată şi consideră că dezvoltarea 

acesteia ar avea efecte benefice asupra comunităţii locale – crearea 

locurilor de muncă, creşterea veniturilor, reducerea dependenței 

populaţiei faţă de agricultură etc. 

 
Fig. 5.11 - Zootehnia în comuna Broșteni 
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La întrebarea “Personal, în ce domeniu aţi învesti dacă aţi 

dispune de resurse financiare?”, ponderea răspunsurilor 

locuitorilor comunei este următoarea: 

 Turism – 34%; 

 Agricultură – 35%; 

 Transporturi – 0%; 

 Zootehnie – 18% 

 Mică industrie/ artizanat (prelucrarea lemnului, confecţii/ 

încălţăminte etc) – 7%; 

 Domeniul alimentar – 5%; 

 Sănătate – 1%. 

 

 
Fig. 5.12 - Perspective de investiții în comuna Broșteni 

 

Se observă că cea mai mare parte a locuitorilor comunei – 35% 

dintre aceştia – ar învesti, dacă ar avea resursele necesare, în 

agricultură, iar  34% în turism.  

Se constată astfel, dependența populaţiei faţă de activităţile 

agricole şi reticenţa acestora faţă de schimbare. Locuitorii comunei 

Broșteni nu consideră că o afacere în domeniul transporturilor şi al 

sănătății reprezintă o investiţie viabilă, care le-ar putea aduce venituri 

suplimentare, independent de activitatea agricolă. 
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Comuna Broșteni nu este o zonă turistică consacrată, însă 

turismul rural şi agroturismul ar avea un potenţial real de dezvoltare, 

datorită pitorescului zonei în care se află amplasată. Potențialul crescut 

al zonei i-a determinat pe cetățeni să opteze pentru investiții în 

turism/agroturism.  

Piaţa ţintă ar putea fi reprezentată de persoanele care practică 

turismul de weekend, care nu vor să se deplaseze pe distanţe mari faţă 

de localitatea de reşedinţă şi care caută liniştea specifică ruralului, care 

vor  să cunoască tradiţiile şi obiceiurile unor comunităţi, modul de viaţă 

al sătenilor sau care vor să consume produse tradiţionale, etc. 

Din graficul de mai sus, se poate observa că 7% dintre 

repondenți şi-ar dori să investească în mică industrie/ artizanat. 

 

La întrebarea “În ce măsură sunteţi mulţumit de următoarele 

aspecte ale educaţiei din comuna dumneavoastră?”, ponderea 

răspunsurilor cetăţenilor comunei Broșteni este următoarea: 

 
Foarte 

mulţumit 
Mulţumit Nemulţumit 

Foarte 

nemulţumit 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

Dotarea şcolii 20% 36% 16% 11% 17% 

Dotarea 

bibliotecii 

8% 42% 20% 16% 14% 

Dotarea 

grădiniţei 

7% 23% 36% 28% 6% 

Dotarea bazei 

sportive 

0% 5% 30% 35% 30% 

Cadrele 

didactice 

30% 28% 20% 11% 11% 
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Fig. 5.13 - Dotarea școlilor în comuna Broșteni 

 

 

 
Fig. 5.14 - Dotarea bibliotecii în comuna Broșteni 
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Fig. 5.15 - Dotarea bazei sportive în comuna Broșteni 

 

 
Fig. 5.16 - Cadrele didactice în comuna Broșteni 

 

 
Fig. 5.17 - Dotarea gradinițelor în comuna Broșteni 

 

0% 5% 

30% 

35% 

30% 

Dotarea bazei sportive 

foarte mulțumit 

mulțumit 

nemulțumit 

foarte nemulțumit 

nu știu/nu 
răspund 

30% 

28% 
20% 

11% 
11% 

Cadre didactice 
foarte mulțumit 

mulțumit 

nemulțumit 

foarte nemulțumit 

nu știu/nu 
răspund 

7% 

23% 

36% 

28% 

6% 

Dotarea grădinițelor 

foarte mulțumit 

mulțumit 

nemulțumit 

foarte nemulțumit 

nu știu/nu 
răspund 



 

72 

În ceea ce priveşte infrastructura educaţională, locuitorii 

chestionaţi se declară foarte mulţumiţi de cadrele didactice şi mulțumiți 

de dotarea şcolilor și a bibliotecii. În ceea ce privește baza sportivă și 

dotarea grădinițelor, aceștia sunt nemulțumiți, înființarea unei baze 

sportive fiind una dintre investițiile importante pentru comună. 

 

La întrebarea “Cât de mulţumit sunteţi de următoarele 

aspecte legate de sănătate şi asistența socială?”, răspunsurile 

cetăţenilor au fost următoarele: 

 
Foarte 

mulţumit 
Mulţumit Nemulţumit 

Foarte 

nemulţumit 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

Cabinete 

medicale 
7% 34% 29% 7% 23% 

Farmacii  20% 36% 16% 11% 17% 

Cabinete 

stomatologice 

8% 42% 20% 16% 14% 

Servicii 

medicale 

veterinare 

7% 9% 42% 28% 14% 

 

 
Fig. 5.18 - Cabinetele medicale în comuna Broșteni 
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Fig. 5.19 - Farmacille în comuna Broșteni 

 

 

 
Fig. 5.20 - Serviciile medicale veterinare în comuna Broșteni 
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Fig. 5.21 - Cabinetele stomatologice în comuna Broșteni 

 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la 

serviciile de sănătate, care depinde în totalitate de infrastructura 

sanitară. În urma sondajului efectuat, se constată că participanţii la 

chestionar sunt mulţumiţi de cabinetele medicale,  farmaciile și 

cabinetele medicale stomatologice din comună. De serviciile medicale 

veterinare localnicii s-au arătat nemulțumiți. Procentul destul de ridicat 

de repondenți care nu au răspuns întrebărilor este datorat faptului că 

mare parte dintre cetățeni apelează la serviciile medicale din orașele 

apropiate, având în vedere faptul că orașul Odobești și municipiul 

Focșani sunt situate la distanță mică față de comună.  

 

La întrebarea “Consideraţi că problemele cetăţenilor sunt 

cunoscute de către factorii de decizie locali?” ponderea 

răspunsurilor a fost următoarea: 

 În totalitate – 29% 

 În mare măsură – 40% 

 În mică măsură – 31% 

 Deloc – 0%  
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Fig. 5.22 - Cunoașterea problemelor cetățenilor în comuna 

Broșteni 

 

Cel mai mare procent (40%) al participanţilor la sondajul de 

opinie efectuat sunt de părere că problemele cetăţenilor sunt cunoscute 

în mare măsură de către factorii de decizie locali. Totuși un procent de 

31% din locuitorii comunei sunt de părere că problemele lor sunt 

cunoscute în mică măsură. Aceştia spun că apelează la autorităţile 

locale ori de câte ori este nevoie, fie pentru probleme ce ţin de comună, 

fie pentru probleme personale şi sunt mulţumiţi de soluţiile sau sfaturile 

pe care le primesc. 

 

La întrebarea “În opinia dumneavoastră, autorităţile publice 

locale îşi manifestă interesul pentru rezolvarea problemelor 

comunei?”, locuitorii comunei au răspuns astfel: 

 Foarte mult – 40% 

 Mult – 49% 

 Puţin – 1% 
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Fig. 5.23 - Rezolvarea problemelor de către autorități 

 

Participanţii la sondajul de opinie consideră că autorităţile locale 

acordă atenţia cuvenită problemelor comunităţii şi îşi manifestă suficient 

interesul pentru rezolvarea acestora. 

 

La întrebarea “În viitorul apropiat aveți în plan realizarea 

unei investiții utilizând fonduri europene?”, locuitorii comunei au 

răspuns astfel:  

 Da 

o In sector agricol – 18% 

o În sector non-agricol  - 0% 

o În turism rural/agroturism/activități recreaționale – 11% 

o Alt domeniu (artizanat, mică industrie) – 11% 

 Da, dacă voi fi informat și îndrumat - 30 % 

 Nu sunt interesat/ă de acest tip de investiții; - 30% 
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Fig. 5.24 - Realizare de investiții din fonduri nerambursabile 

 
În ceea ce privește investiția utilizând fonduri europene, 

participanții la sondaj au răspuns în proporție de 30% că vor investi 

dacă vor fi îndrumați. Același procent a răspuns că nu sunt interesați de 

astfel de inveastiții. Totodată, 18% dintre aceștia au în plan investiția în 

sectorul agricol, fiind o dată în plus evidențiată dependența populației 

de agricultură. Investiția în turism rural reprezintă domeniul principal de 

investiție pentru 11% din populația repondentă.  

 

La întrebarea “Care considerați că este cel mai mare 

eveniment anual din comună?”, ponderea răspunsurilor 

locuitorilor comunei este următoarea: 

 Hramul Bisericii – 40% 

 Ziua comunei – 10% 

 Ziua recoltei – 10% 

 Sărbători de iarnă – 40% 
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Fig. 5.25 - Evenimente importante în comuna Broșteni 

 

 La întrebarea “Dacă ați avea putere de decizie, ce investiții 

ați implementa în comuna dumneavoastră?” – întrebare cu 

răspuns liber: 

 Investiții în învățământ 

 Investiții în dotare tehnico-edilitară 

 Investiții în cultură, sport 

 Investiții în sectorul medical  

 Investiții în protecție socială. 

 

 

Informaţii despre repondenți 

Eşantionul a fost constituit din 145 de locuitori ai comunei 

Broșteni, reprezentând  5,06 % din populaţia stabilă a comunei. 

Ponderea repondenților pe satele componente ale comunei este în 

concordanţă cu numărul stabil de locuitori ai fiecărui sat. 
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Fig. 5.26 - Informații despre repondenți       

 

Sugestii ale repondenților: 

 Implementarea unor decizii în abordarea şi consolidarea 

tehnicilor aplicate în această comună fără încălcarea dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

 Menţinerea unei echidistanțe a autorităţilor locale faţă de toţi 

locuitorii comunei Broșteni; 

 Micșorarea taxelor locale. 
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CAPITOLUL 6 

DEZVOLTAREA STRATEGICĂ A COMUNEI BROȘTENI 

 
 

6.1 VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A COMUNEI BROȘTENI 

 

Viziunea de dezvoltare are ca scop final îmbunătăţirea condiţiilor 

de trai ale cetăţenilor comunei Broșteni. 

Condiţiile de trai sunt înţelese prin termenii: mod de viaţă, stil de viaţă, 

calitatea vieţii şi nivelul de trai. 

 

Practic, din analiza realităţilor locale prezente rezultă direcţii de 

acţiune concrete al căror rezultat final este în corelare cu scopul şi 

obiectivele strategice. 

 

Dezvoltarea viitoare a comunei va fi legată de dezvoltarea 

municipiului Focșani, de influenţa economică pe care zona 

metropolitană Focșani o va avea în regiune şi de impactul politicilor 

europene asupra teritoriului. 

În viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna 

Broșteni va deveni o comună prosperă și durabilă, care: 

 Va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în 

agricultură, servicii, industrie, turism, prin oferirea de consultanţă 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Jc6kK0SR77ArxM&tbnid=av9hGrioX0ftCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.optimumorg.com/dyn/business-advisory/strategic-development/&ei=-LeyUpnWIMXbswac6IDgCg&psig=AFQjCNF0MAsBaNC0jkpA_hctXMFB_sGTqQ&ust=1387530564235868
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orientată către toate categoriile de populaţie şi întreprinzători, 

prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea 

gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 

 Va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în 

operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte 

izolate, fie sub forma parteneriatelor, fie sub forma consultărilor 

permanente între parteneri; 

 Va îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin 

asigurarea accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea 

infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de muncă; 

 Va 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; 

 Va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate; 

 Va garanta protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a 

resurselor naturale locale. 

 

 

6.2 DIRECŢIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 

Priorităţile din cadrul Strategiei de Dezvoltare sunt: 

1. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale; 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea 

accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii regiunii; 

3. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate 

către creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, 

promovarea incluziunii sociale; 

4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural. 
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În concordanţă cu priorităţile stabilite de către Agenţia de 

Dezvoltare Regională Sud – Est, dezvoltarea comunei Broșteni se va 

realiza urmărind următoarele direcţii strategice: 

 

1. Dezvoltare rurală durabilă; 

2. Susţinerea mediului de afaceri şi atragerea investiţiilor; 

3. Conservarea şi protecţia mediului; 

4. Dezvoltarea capacităţii administrative. 

 

La nivel de comună, priorităţile menţionate urmăresc 

dezvoltarea unui mediu rural atractiv şi prosper, printr-o abordare 

integrată şi echilibrată în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţii 

şi economiei rurale, favorizând contribuţia pozitivă a acestuia la 

prosperitatea regională. 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 1 

DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ 

 
 

Dezvoltarea rurală constituie o prioritate la nivel local, regional 

şi naţional. Dezvoltarea rurală trebuie să aibă în vedere îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport, a infrastructurii tehnico-edilitare, creşterea 

gradului de accesibilitate a populaţiei la serviciile de bază – alimentare 

cu apă, canalizare, servicii medicale, de educaţie, culturale şi sociale. 

 

Obiectivele încadrate în această direcţie strategică se referă la: 

1.  Modernizarea infrastructurii de transport; 

2.  Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

3.  Modernizarea infrastructurii şi serviciilor de educaţie, sănătate, 

culturale şi sociale. 
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  Obiectivul nr. 1 – Modernizarea infrastructurii de transport 

Între infrastructura de transport a unei zone şi dezvoltarea sa 

economică există o relaţie biunivocă. Din cele mai vechi timpuri, 

regiunile cele mai prospere s-au situat fie de-a lungul căilor importante 

de comunicaţie, fie la întretăierea lor.  

Potenţialul de dezvoltare al unei zone este cu atât mai mare cu 

cât această zonă dispune de o infrastructură de transport mai 

dezvoltată. Fără îndoială, infrastructura de transport se numără printre 

factorii cei mai importanţi ai competitivităţii economice. 

  Plecând de la aceste considerente, socotim că infrastructura 

trebuie să rămână una dintre priorităţile locale, indiferent de 

constrângerile economice sau bugetare. 

  Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în 

principal, în ultimii ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii 

satelor 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.  

  Se dorește ca modernizarea infrastructurii de transport să aibă 

ca finalitate 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. 

 

  În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Modernizarea drumurilor de interes local din toate satele 

comunei; 

2) Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces locale 

și comunale (drumuri, ulițe etc.); 

3) Înființare și/ sau reabilitare drumuri de exploatare în câmp; 

4) Modernizare drumuri forestiere; 

5) Înființarea și modernizarea stațiilor pentru transportul 

public; 

6) Înființarea unor locuri de parcare în satul Broșteni; 

7) Modernizare podețe și trotuare publice; 
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8) Construire pod pietonal și pod auto, punct Valea Pitulușei; 

9) Modernizare punte Căpătanu. 

 

  Scopul măsurilor propuse în cadrul obiectivului strategic 

”Modernizarea infrastructurii de transport” se concretizează în:  

 Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază a satelor comunei 

Broșteni; 

 Creșterea nivelului de confort pentru comunitate; 

 Creșterea gradului de siguranță a circulației și reducerii timpului de 

călătorie prin fluidizarea traficului. 

 

  Motivația măsurilor propuse 

  Modernizarea infrastructurii de transport va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, prin conectarea 

diferitelor zone greu accesibile la drumurile locale, prin îmbunătățirea 

legăturilor rutiere cu comunele învecinate. Înființarea unor locuri de 

parcare în satul Broșteni are ca scop fluidizarea traficului în zona 

centrală.  

 

  Prin efectele pe care le produc, măsurile propuse conduc la: 

 creṣterea competitivităţii comunei; 

 creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei; 

 fluidizarea traficului/ asigurarea siguranţei şi confortului în trafic; 

 îmbunătăţirea accesului populaţiei și al echipajelor de intervenţie 

(poliţie, pompieri) în caz de forţă majoră. 

 

 

  Obiectivul nr. 2 – Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare  

  Se dorește ca dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare să aibă 

ca finalitate 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 (apă curentă, canalizare, 

iluminat public și casnic, servicii pentru populația rurală) pentru toți 

locuitorii comunei. 
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  În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri:  

1) Înființarea/ extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în 

toate satele componente ale comunei Broșteni, județul 

Vrancea; 

2) Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile 

publice din comuna Broșteni, județul Vrancea (deszăpezire, 

întreținere drumuri, stingere incendii etc); 

3) Înființarea unui punct pentru situații de urgență în localitate, 

precum și dotarea acestuia cu utilajele necesare intervenției 

în diferite situații de urgență; 

4) Înființare serviciu de gospodărire comunală; 

5) Reabilitarea rețelei de energie electrică; 

6) Modernizarea rețelei de iluminat public în comuna Broșteni 

prin introducerea lămpilor LED; 

7) Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna 

Broșteni; 

8) Înființarea unei baze sportive; 

9) Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor. 

 

  Scopul măsurilor propuse în cadrul obiectivului strategic 

”Dezvoltarea infrastructurii tehnico - edilitare” se concretizează în: 

 Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă, 

canalizare, rețea de energie electrică, rețea de gaze naturale 

conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a 

calității în furnizare și a suportabilității populației; 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Broșteni; 

 Creșterea confortului și siguranței populației in satele comunei 

Broșteni. 

   

  Motivația măsurilor propuse 

  Înființarea/ extinderea reţelei de apă și apă uzată în sistem 

centralizat reprezintă principala prioritate a administrației publice. 
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Aceasta va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare 

a comunei prin creṣterea accesibilităţii comunităţii la serviciile de apă și 

canalizare a apelor uzate, prin conservarea, protejarea si îmbunătăţirea 

mediului înconjurator și nu în ultimul rând, prin protejarea sănătăţii 

populaţiei.  

  Existenţa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna 

Broșteni va 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 

corespunzător) generează impurificarea apelor de suprafaţă şi 

subterane, a solului și a subsolului. Măsura propusă constituie abordare 

integrată în rezolvarea problematicii legate de infrastructura de apă ṣi 

canal a satului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare care impune 

soluţionarea problemei apelor uzate. 

  Achiziţionarea utilajelor pentru dotarea serviciilor publice 

comunale permite îmbunătăţirea infrastructurii fizice ṣi a serviciilor de 

bază oferite cetăţenilor din comuna Broșteni, judeţul Vrancea, măsura 

achiziţionării acestor utilaje fiind identificată ca nevoie stringentă la 

nivelul comunităţii. Îmbunătăţirea infrastructurii de bază este esenţială 

pentru asigurarea unui nivel de trai decent, pentru creșterea gradului de 

confort material ṣi psihologic, aducând comunității considerabile 

beneficii economice, sociale și de mediu. 

  Înființarea unui punct pentru situații de urgență în localitate, 

precum și dotarea acestuia cu utilajele necesare intervenției în 

diferite situații de urgență are rolul de a facilita intevenția în cazul 

situațiilor de urgență. 

  Reabilitarea rețelei de energie electrică se dorește a se 

efectua în vederea rezolvării problemelor manifestate prin căderi de 

tensiune. 

  Modernizarea iluminatului public va spori gradul de confort al 

locuitorilor din comuna Broșteni. Un sistem de iluminat public modern 

reprezintă o componentă indispensabilă pentru o comună dezvoltată. 

  Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale este 

esențială pentru creșterea nivelului de trai  precum și a gradului de 

confort al populației. 

  Înființarea unei baze sportive va avea ca efect creșterea 
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calității vieții locuitorilor din comună. 

  Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 

în sectorul locuințelor va duce la scăderea cheltuielilor cu energia 

termică.  

 

  Obiectivul nr. 3 – Modernizarea infrastructurii şi serviciilor 

de educaţie, sănătate, culturale şi sociale 

  Pentru stabilirea măsurilor ce vor fi incluse în cadrul acestui 

obiectiv, s-a realizat o împărțire pe următoarele domenii: 

 Educație  

 Sănătate și protecție socială 

 Cultură 

 

  Educație  

  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 către mediul urban. 

  Se dorește ca investițiile în domeniul educațional să aibă ca 

finalitate dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei 

Broșteni, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului 

pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi 

diversificarea serviciilor educaţionale. 

  În cadrul acestui domeniu au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Lucrări de reparații, modernizare și extindere pentru Școala 

gimnazială Pitulușa; 

2) Lucrări de reparații și modernizări pentru grădinițele din 

comuna Broșteni ; 
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3) Amenajarea de terenuri de sport dotate cu vestiare pentru 

școala din comună; 

4) Construirea unei săli de sport în cadrul școlii; 

5) Amenajarea și dotarea unor parcuri de joacă pentru copii în 

fiecare grădiniță; 

6) Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în toate satele; 

7) Reabilitare Bibliotecă comunală; 

8) Îmbunătățirea infrastructurii școlare prin achiziționarea de 

echipamente tehnice moderne, materiale didactice și 

mobilier; 

9) Înființarea unor ateliere meșteșugărești, artizanale în cadrul 

școlilor și ale grădinițelor; 

10) Înființare afterschool; 

11) Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ; 

12) Înființarea și sprijinirea unei echipe de fotbal locale; 

13) Implementarea de programe de formare profesională în 

rândul tinerilor; 

14) Instalarea unor sisteme de încălzire în  unitățile de 

învățământ și dispensare medicale, sisteme de încălzire 

moderne; 

15) Pregătirea unor programe de instruire permanentă și 

învățare pentru adulți, cu finanțare europeană, concretizate 

în: 

 dezvoltarea de parteneriate cu furnizorii de formare 

profesională; 

 sprijinirea reconversiei forței de muncă disponibile. 

 

  Scopul măsurilor propuse în cadrul domeniului ”Educație” se 

concretizează în: 

 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din satele comunei în 

vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene ṣi 

asigurării creṣterii participării populaţiei ṣcolare la procesul 

educaţional;  

 Educarea populației școlare și implicarea acestora în activități 

sportive prin participarea la diferite evenimente sportive; 

 Dezvoltarea abilităților creative ale școlarilor prin confecționarea de 
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obiecte artizanale, contribuind totodată la păstrarea tradiției 

populare;  

 Educarea permanentă a populației și sprijinirea reconversiei 

profesionale, prin facilitarea accesului la cursuri de formare/ inițiere/ 

specializare/ perfecționare profesională. 

 

  Motivația măsurilor propuse 

  Prin implementarea măsurilor propuse se asigură creșterea 

calității serviciilor de educație și stimularea participării copiilor la 

procesul instructiv – educativ.  

  Beneficiile obținute în urma implementării acestor măsuri 

constau în: 

 Creșterea gradului de satisfacție a populației, prin utilizarea unei 

infrastructuri școlare moderne, adecvate desfășurării procesului de 

învățământ; 

 Asigurarea unui mediu recreativ, optim pentru buna dezvoltare a 

școlarilor și preșcolarilor; 

 Reducerea cauzelor de îmbolnăvire a populației școlare, prin 

asigurarea tuturor condițiilor igienico-sanitare. 

   

  Prin efectuarea lucrărilor de modernizare și reparații în școli se 

urmărește desfășurarea în condiții optime a procesului didactic și 

îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Acest fapt duce la sporirea 

confortului școlarilor și se concretizează în îmbunătățirea rezultatelor 

școlare.  

  Prin înființarea unor ateliere meșteșugărești și de artizanat în 

cadrul școlilor și grădinițelor se urmărește crearea unui mediu propice 

pentru dezvoltarea capacităților creative. În cadrul acestor ateliere elevii 

vor promova arta populară. Se pot desfășura concursuri locale, 

naționale sau internaționale. 

   

  Sănătate și protecție socială  

  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 
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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. 

  Accesul la serviciile de îngrijire medicală este determinat 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 

(coplăți, 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. 

  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. 

  Se dorește ca investițiile în domeniul sănătății și al protecției 

sociale să aibă ca finalitate dezvoltarea infrastructurii de sănătate și a 

serviciilor medicale și sociale în vederea asigurării accesului tuturor 

categoriilor de locuitori la serviciile de bază. 

  În cadrul acestui domeniu au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Înființarea Centrului de Permanență Broșteni; 

2) Înființarea a câte un punct sanitar în fiecare sat al comunei 

Broșteni; 

3) Înființarea unei case pentru bătrâni; 

4) Înființarea unui serviciu social de sprijin al persoanelor în 

vârstă, singure, abandonate; 

5) Dotarea comunei cu sisteme de prevenire a populației în 

cazurile de forță majoră; 

6) Dotarea cu aparatură și echipamente medicale moderne a 

cabinetelor medicale; 
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7) Sprijinirea financiară a elevilor nevoiași pentru obținerea 

bursei de studiu și combaterea fenomenului de abandon 

școlar; 

8) Realizarea unor programe comunitare de asigurare a 

accesului la educație pentru persoanele defavorizate; 

9) Realizarea de parteneriate și activități de înfrățire cu 

localități din țară în vederea promovării de proiecte; 

10) Reabilitarea și dotarea clădirii unde funcționează 

dispensarul uman; 

11) Construirea rampelor pentru per-soane cu handicap; 

12) Înființarea cu ajutorul mediului privat a unei farmacii 

veterinare; 

13) Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor; 

14) Implementarea de politici de stimulare a ocupării posturilor 

vacante pentru cadrele didactice și a menținerii cadrelor 

calificate. 

 

  Scopul măsurilor propuse în cadrul domeniului ”Sănătate și 

protecție socială” se concretizează în: 

 Identificarea sau construirea unei clădirii în care să funcționeze 

Centrul de Permanență, Căminul de bătrâni și cabinetele medicale. 

Dotarea acestora cu aparatură medicală modernă; 

 Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale; 

 Sprijinirea femeilor și copiilor agresați fizic, din comuna Broșteni, prin 

oferirea de servicii de cazare, asistență socială și medicală; 

 Înființarea unui sistem de prevenire a populației în cazuri de forță 

majoră. 

   

  Motivația măsurilor propuse 

  Autoritățile publice locale au identificat necesitatea asigurării unui 

sistem medical care să corespundă standardelor de sănătate publică și 

cerințelor Uniunii Europene, prin implementarea acestor măsuri 

garantându-se dreptul cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la 

cele mai înalte standarde.  

În ceea ce privește centrul – adăpost pentru femeile și copiii agresați 
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fizic, autoritățile publice locale consideră oportună înființarea unei astfel 

de structuri din următoarele considerente: 

 În ultima perioadă a crescut foarte mult numarul cazurilor de violență 

în familie;  

 Comunitatea are responsabilitatea morală de a asigura un adăpost 

acestor persoane lipsite de apărare. 

 

  Înființarea unui sistem de prevenire pentru situații de forță majoră 

este necesar în comună, acest sistem ajutând  la înștiințarea în timp util 

a populației a unui caz de forță majoră. Totodată, acest sistem poate 

ajuta și la înlesnirea intervenției autorităților competente în unele cazuri 

de forță majoră. 

  Pentru asigurarea unor servicii de asistență medicală de calitate 

este necesar ca unitățile să fie dotate corespunzător, cu aparatură 

modernă. Prin acest mod se pot preveni și/ sau trata eventualele 

afecțiuni medicale care pot constitui un risc pentru sănătatea localnicilor 

și astfel să contribuie la scăderea mortalității. 

   

  Cultură 

  Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns 

la o întrebare esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia 

pentru dezvoltrea durabilă a comunităţii, în susţinerea creaţiei artistice 

şi valorificarea patrimoniului din perspectiva protecţiei şi promovării 

diversităţii culturale specifice spaţiului european? 

  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 

comuna Broșteni își propune să redea culturii locul său în dezvoltarea 

generală durabilă a comunității. 

  Se dorește ca investițiile în domeniul cultural să aibă ca finalitate 

dezvoltarea culturii locale. 

  În cadrul acestui domeniu au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Încurajarea și susținerea meșteșugarilor în practicarea 

îndeletnicirii prin înființarea unor ateliere de creație în 

comuna Broșteni, județul Vrancea; 
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2) Înființarea unui magazin de prezentare și vânzare a 

produselor tradiționale; 

3) Reabilitare, modernizare și dotare Camin Cultural, sat 

Broșteni 

4) Construire și dotare camine culturale în satele comunei 

Broșteni 

5) Înființare și susținerea grupurilor folclorice în  comuna 

Broșteni; 

6) Promovarea și păstrarea obiceiurilor strămoșești; 

7) Organizarea diferitelor întruniri culturale; 

8) Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de 

cărți din biblioteca comunală; 

9) Construirea de locuințe sociale pentru tineri; 

10) Dezvoltarea serviciilor sociale; 

 

  Scopul măsurilor propuse în cadrul domeniului ”Cultură” se 

concretizează în: 

 Susținerea grupurilor folclorice de muzică și dans, care să permită 

locuitorilor de pe raza comunei practicarea, în cadru organizat, a 

diferitelor activități 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.; 

 Valorificarea patrimoniului cultural; 

 Creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la 

activităţi cu caracter cultural. 

 

  Motivația măsurilor propuse 

  Necesitatea înființării unor ateliere meșteșugărești și a susținerii 

grupurilor folclorice vine din faptul că satul românesc este o entitate 

culturală tradițională ce are nevoie de promovarea imaginii socio-

culturale. Atelierele de creație și  grupurile folclorice vor contribui la 

promovarea obiceiurilor și tradițiilor specifice comunei Broșteni. 

  Implementarea măsurilor propuse va duce la dezvoltarea 

comunei din punct de vedere social și cultural. 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 2 

SUSŢINEREA MEDIULUI DE AFACERI ŞI ATRAGEREA 

INVESTIŢIILOR 

 
 

Mediul de afaceri reprezintă principalul element al dezvoltării 

unei comunităţi. Celelalte domenii ce completează sfera socio-

economică sunt cu siguranţă definitorii pentru evoluţia unei unităţi 

teritoriale bine delimitate geografic şi administrativ, dar fundamentul 

dezvoltării globale îl reprezintă sectorul economic.  

Practic, activităţile sociale, culturale etc, trebuie susţinute din 

punct de vedere financiar de activitatea economică. Altfel spus, ca să 

putem dezvolta serviciile sociale, cultura, sportul etc, trebuie să 

dezvoltăm mediul de afaceri. 

Economia de piaţă funcţională nu poate fi dezvoltată decât prin 

intermediul mediului de afaceri. Pentru a avea o economie funcţională, 

comuna Broșteni trebuie să se bazeze pe experienţa şi capacitatea 

mediului de afaceri. Mediul de afaceri este o componentă extrem de 

importantă pentru comunitate, deoarece este generator de locuri de 

muncă şi de venituri pentru populaţia rurală.  

Economia locală, bazată pe activităţile agricole, industriale şi 

comerţ, trebuie să fie încurajată în direcţii al căror efect sinergic aduce 
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bunăstare rezidenţilor.  

Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile 

reprezintă obiectivul esenţial pentru asigurarea depăşirii condiţiei 

actuale. Aceasta vizează crearea infrastructurilor necesare pentru 

favorizarea mediului de afaceri, precum şi sprijinirea dezvoltării IMM-

urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial. De o importanţă strategică 

este prezervarea şi dezvoltarea selectivă a potenţialului industrial 

existent pentru promovarea amplasării în zonă a ramurilor cu 

productivitate ridicată. 

 

Obiectivele încadrate în această direcţie strategică se referă la: 

1. Sprijinirea antreprenoriatului 

2. Promovarea oportunităţilor de investiţii 

 

Obiectivul nr. 1 – Sprijinirea antreprenoriatului 

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Înființarea unui birou specializat de informare și comunicare 

în relația cu mediul de afaceri, inclusiv cu acces on-line;  

2) Organizarea de sesiuni de informare sau cursuri de formare 

pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și 

întreprinderile mici în vederea dezvoltării spiritului 

antreprenorial și pentru o mai bună valorificare a resurselor, 

cu finanțare europeană; 

3) Înființare piaţă agroalimentară; 

4) Înființarea și funcționarea unui Grup Operațional (GO) cu 

scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de 

cercetare-dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze 

anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile 

existente în sectoarele agroalimentar și forestier. 

5) Aplicarea unui sistem de facilități pentru creșterea implicării 

populaţiei tinere active şi pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial. 
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Obiectivul nr. 2 – Promovarea oportunităților de investiții 

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Identificarea posibilităților de exploatare și valorificare a 

terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea administrației 

publice locale; 

2) Identificarea oportunităților de exploatare a potențialului 

turistic și agroturistic din comuna Broșteni, județul Vrancea; 

3) Informarea cetățenilor și agenților economici cu privire la 

sursele de finanțare europene și guvernamentale. 

 

La nivelul comunei Broșteni au fost identificate următoarele 

oportunități de finanțare a mediului privat de afaceri (prin măsurile de 

finanțare propuse în PNDR 2014 – 2020), în corelare directă cu 

resursele (naturale, tehnice, financiare şi umane) existente în această 

comună: 

 Investiții în exploataţii agricole – cel puţin 10 proiecte: 

 înfiinţarea/ modernizarea de ferme zootehnice de ovine, bovine, 

păsări, porcine etc.; 

 înfiinţarea/ extinderea de plantaţii viticole; 

 înfiinţarea de sere şi solarii pentru legume; 

 achiziţia de utilaje şi echipamente agricole; 

 investiţii în procesarea produselor agricole obţinute în fermă (spre 

exemplu, microabatoare, fabrici de prelucrare a laptelui, moară de 

cereale etc.). 

 

 Investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole – cel 

puţin 5 proiecte: 

 înfiinţarea unităţilor de procesare a produselor agricole vegetale 

şi animale (spre exemplu, unităţi de morărit, microabatoare şi 

fabrici de procesare a cărnii, fabrici de prelucrare a fructelor şi 

legumelor etc.); 

 achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru 

comercializarea produselor (spre exemplu, cisternă de transport 

lapte, maşină frigorifică de transport carne etc.). 
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 Instalarea tinerilor fermieri ca șefi de exploatație şi demararea 

unei activităţi agricole - cel puţin 15 proiecte; 

 

 Sprijin pentru ferme mici  - cel puţin 10 proiecte; 

 

 Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi non-

agricole - cel puţin 20 proiecte: 

 înfiinţarea de fabrici de producţie nonagricolă (spre exemplu, 

fabrici pentru producerea de: peleți/ brichete, mobilă, confecţii 

textile, unelte agricole etc.); 

 înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti/ de artizanat; 

 înfiinţarea de pensiuni agroturistice; 

 înfiinţarea de unităţi pentru prestarea de servicii non-agricole 

(spre exemplu, service auto, salon de înfrumuseţare etc.).   

 

  Se va susține finanţarea cu precădere a cel puţin 20 proiecte în 

domeniul non-agricol (mică industrie, artizanat, meşteşuguri, servicii) şi 

25 de proiecte în domeniul agricol şi de procesare a produselor 

agricole. De asemenea, primăria va lua măsuri pentru informarea 

tinerilor şi facilitarea accesului acestora la primele de instalare în mediul 

rural (dorim să avem cel puţin 15 beneficiari ai Măsurii Instalarea 

tinerilor fermieri). 

Proiectele care vor fi realizate de către actorii mediului privat ai 

comunei Broșteni, vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Comunei Broșteni, judeţul Vrancea, pentru 

perioada 2016 – 2024. Primăria Broșteni va susţine acei actori privaţi 

care doresc să investească în cadrul comunei, prin colaborarea 

permanentă cu aceştia, eliberarea de documente necesare şi punerea 

la dispoziţia acestora a informaţiilor necesare implementării unor 

proiecte viabile. 

Comuna Broșteni se bucură de un real potențial turistic și 

agroturisitc. Se dorește identificarea oportunităților de exploatare a 

acestui potențial. Participarea localnicilor și autorităților publice locale la 

acest proces poate constitui un punct de plecare în crearea unei zone 

de interes turistic și pentru potențiali investitori externi.  
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  Scopul măsurilor propuse în cadrul acestor obiective se 

concretizează în: 

 Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților 

economice, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a 

veniturilor populației; 

 Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural; 

 Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate de populația tânără a 

comunei; 

 Îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor care își desfășoară 

activitatea pe raza comunei Broșteni; 

 Creșterea gradului de informare a cetățenilor comunei Broșteni. 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 3 

CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 
 

Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi 

socială în concordanţă cu menţinerea unui echilibru raţional între 

elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea mediului natural. 

Prin Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, România şi-a asumat 

dezvoltarea durabilă ca „singura perspectivă raţională a devenirii 

naţionale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de 

dezvoltare prin confluenţa factorilor economici, sociali şi de mediu”.  

Administrația publică locală a comunei Broșteni are ca principală 

preocupare protecția mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor 

pentru populație, adoptând o atitudine de limitare a efectelor poluante 

ale intervenției omului în natură. 

Obiectivele încadrate în această direcţie strategică se referă la: 

1. Managementul deșeurilor 

2. Utilizarea energiilor alternative 
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Obiectivul nr. 1 – Managementul deșeurilor  

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Realizarea unui sistem integrat de colectare selectivă a 

deșeurilor; 

2) Înființarea unui serviciu de colectare a deșeurilor și dotarea 

tuturor gspodăriilor cu pubele de gunoi; 

3) Educația ecologică a cetățenilor comunei; 

4) Responsabilizarea agenților economici; 

5) Achiziționarea unei mașini de gunoi. 

 

Scopul măsurilor propuse în cadrul obiectivului 

”Managementul deșeurilor” se concretizează în: 

 Reducerea poluării solului, apelor și aerului; 

 Respectarea legislației în domeniul managementului deșeurilor; 

Contribuirea la respectarea angajamentului României față de 

Uniunea Europeană în ceea ce privește colectarea selectivă a 

deșeurilor. 

 

Motivația măsurilor propuse 

Managementul deșeurilor reprezintă o prioritate pentru autoritățile 

publice locale ale comunei Broșteni. Se dorește ca măsurile propuse să 

contribuie în primul rând la reducerea poluării mediului și mai apoi la 

creșterea gradului de atractivitate a comunei. Măsurile propuse în 

cadrul obiectivului sunt necesare și contribuie la dezvoltarea comunei 

Broșteni. 

 

Obiectivul nr. 2 – Utilizarea energiilor alternative 

Îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea resurselor 

regenerabile sunt componente esențiale ale creșterii competitivității 

economice, care conduc la scăderea costurilor și disponibilizează 

fonduri pentru alte domenii.  

Valorificarea resurselor regenerabile de energie este esențială 

atât pentru utilizarea potențialului natural al țării, cât și pentru reducerea 

impactului negativ pe care energia convențională îl are asupra mediului.  
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În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Implementarea unui sistem de iluminat public cu panouri 

solare; 

2) Organizarea de sesiuni de informare a cetățenilor cu privire 

la sursele alternative de energie. 

 

Scopul măsurilor propuse în cadrul acestui obiectiv se 

concretizează în: 

 Creșterea eficienței energetice prin utilizarea rațională a resurselor 

de energie electrică; 

 Creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de iluminat 

public stradal modernizat, ecologic, eficient din punct de vedere 

energetic; 

 Realizarea de importante economii de energie electrică şi de 

resurse financiare de la bugetul local; 

 Protecția mediului înconjurător. 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 4 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 
Dezvoltarea capitalului uman şi a capacităţii instituţionale în 

administraţia publică este esenţială pentru a preveni apariţia 

disparităţilor între regiuni. O cerinţă importantă este implicarea tuturor 

actorilor locali. Implicarea acestora este importantă pentru respectarea 

principiului transparenței, al participării active şi al responsabilizării.  

 

Obiectivele identificate în cadrul acestei direcţii strategice se 

referă la: 

1. Îmbunătăţirea coeziunii dintre administraţia publică locală şi 

administraţia publică judeţeană şi alţi factori interesaţi, în 

vederea realizării obiectivelor de dezvoltare locală; 

2. Crearea unui sistem modern şi eficient de administraţie 

publică; 

3. Crearea de condiţii optime pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul administraţiei publice locale 

Broșteni; 

4. Creşterea capacităţii administrative de atragere a finanţărilor 

externe. 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=HM0S5wwCTkhNYM&tbnid=XjPSD84HK2poUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zacco.com/services/portfolio-administration&ei=PcOyUvvANIqXtAad5YHQAw&psig=AFQjCNEsH1YHnBjXarYzWVoppaefjH-lsQ&ust=1387533448908579
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Obiectivul nr. 1 – Îmbunătăţirea coeziunii dintre 

administraţia publică locală şi administraţia publică judeţeană şi 

alţi factori interesaţi, în vederea realizării obiectivelor de 

dezvoltare locală 

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Coordonarea proceselor de elaborare, actualizare, 

implementare şi monitorizare a strategiei de dezvoltare la 

nivelul comunei Broșteni; 

2) Colaborarea între autorităţile administraţiei publice locale şi 

judeţene în vederea realizării obiectivelor din planul de 

Acţiuni al Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a 

judeţului Vrancea; 

3) Promovarea bunelor practici în administraţia publică şi 

încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului 

între entităţile publice cu privire la gestionarea furnizării 

serviciilor publice. 

 

Obiectivul nr. 2 – Crearea unui sistem modern şi eficient de 

administraţie publică  

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Profesionalizarea resurselor umane în administraţia publică 

locală Broșteni; 

2) Identificarea şi implementarea de măsuri de îmbunătăţire a 

proceselor interne și a procedurilor de lucru pentru 

eficientizarea gestionării furnizării serviciilor publice. 

 

Obiectivul nr. 3 – Crearea de condiţii optime pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

administraţiei publice locale Broșteni 

În cadrul acestui obiectiv au fost stabilite următoarele 

măsuri: 

1) Reabilitare sau construire sediu pentru primărie  

2) Dotarea sediului Primăriei cu echipamente performante 

pentru oferirea condiţiilor optime de lucru care să conducă 
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la creșterea performanțelor serviciilor din primărie. 

3) Reabilitare și dotarea sediului Poliției locale Broșteni 

 

Obiectivul nr. 4 – Creşterea capacităţii administrative de 

atragere a finanţărilor externe 

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse următoarele 

măsuri: 

1) Identificarea de programe/ cursuri de instruire şi oportunităţi 

de finanţare pentru acestea; 

2) Instruirea unui număr optim de angajaţi din cadrul Autorităţii 

Publice Locale pentru accesarea şi gestionarea programelor 

cu finanţare externă; 

3) Îmbunătățirea și dezvoltarea parteneriatelor și schimburilor 

de experiență cu comunitățile locale din țară și din 

străinătate cu care comuna este înfrățită. 

 

Scopul măsurilor propuse este acela de a crea o administrație 

publică mai eficientă și mai eficace în beneficiul socio - economic al 

societății românești, cu impact asupra calității serviciilor din acest 

domeniu. 
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Tabelul 6.1 

Centralizator al proiectelor/ măsurilor de dezvoltare a comunei 

Broșteni pentru perioada 2016 – 2024 

Nr. 

crt. 
Proiect/ Măsură de dezvoltare 

1.  
Modernizarea drumurilor de interes local din toate satele 

comunei 

2.  
Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces locale și 

comunale (drumuri, ulițe etc.) 

3.  Înființare și/ sau reabilitare drumuri de exploatare în câmp 

4.  Modernizare drumuri forestiere 

5.  
Înființarea și/ sau modernizarea stațiilor pentru transportul 

public 

6.  Înființarea unor locuri de parcare în comuna Broșteni 

7.  Modernizare podețe și trotuare publice 

8.  Construire pod pietonal și pod auto, punct Valea Pitulușei 

9.  Modernizare punte Căpătanu 

10.  
Înființarea/ extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în 

toate satele componente ale comunei Broșteni, județul Vrancea 

11.  

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile 

publice din comuna Broșteni, județul Vrancea (deszăpezire, 

întreținere drumuri, stingere incendii etc) 

12.  

Înființarea unui punct pentru situații de urgență în localitate, 

precum și dotarea acestuia cu utilajele necesare intervenției în 

diferite situații de urgență 

13.  Înființare serviciu de gospodărire comunală 

14.  Reabilitarea rețelei de energie electrică 

15.  Modernizarea rețelei de iluminat public în comuna Broșteni 

16.  
Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna 

Broșteni 

17.  Înființarea unei baze sportive  

18.  

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 

în sectorul locuințelor 
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19.  
Lucrări de reparații, modernizare și extindere pentru Școala 

gimnazială din Pitulușa  

20.  
Lucrări de reparații și modernizări pentru grădinițele din 

comuna Broșteni  

21.  
Amenajarea de terenuri de sport dotate cu vestiare pentru 

școala din comună 

22.  Construirea unei săli de sport în cadrul școlii 

23.  
Amenajarea și dotarea unor parcuri de joacă pentru copii în 

fiecare grădiniță 

24.  Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în toate satele 

25.  Reabilitare Bibliotecă comunală 

26.  
Îmbunătățirea infrastructurii școlare prin achiziționarea de 

echipamente tehnice moderne, materiale didactice și mobilier 

27.  
Înființarea unor ateliere meșteșugărești, artizanale în cadrul 

școlilor/grădinițelor 

28.  Înființare after school 

29.  Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ 

30.  Înființarea și sprijinirea unei echipe de fotbal locale 

31.  
Implementarea de programe de formare profesională în rândul 

tinerilor 

32.  
Instalarea unor sisteme de încălzire în  unitățile de învățământ 

și dispensare medicale, sisteme de încălzire moderne 

33.  
Pregătirea unor programe de instruire permanentă și învățare 

pentru adulți, cu finanțare europeană 

34.  Înființarea Centrului de Permanență Broșteni 

35.  Înființarea unui punct sanitar în fiecare sat al comunei 

36.  
Înființarea unui serviciu social de sprijin al persoanelor în 

vârstă, singure, abandonate 

37.  Înființarea unei case pentru bătrâni 

38.  
Dotarea comunei cu sisteme de prevenire a populației în 

cazurile de forță majoră 

39.  
Dotarea cu aparatură și echipamente medicale moderne a 

dispensarului din comună 

40.  
Sprijinirea financiară a elevilor nevoiași pentru obținerea bursei 

de studiu și combaterea fenomenului de abandon școlar 



 

108 

41.  
Realizarea unor programe comunitare de asigurare a accesului 

la educație pentru persoanele defavorizate 

42.  
Realizarea de parteneriate și activități de infrățire cu localități 

din țară în vederea promovării de proiecte 

43.  
Reabilitarea și dotarea clădirii unde funcționează dispensarul 

uman 

44.   Înființarea cu ajutorul mediului privat a unei farmacii veterinare 

45.  
Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor 

46.  

Implementarea de politici de stimulare a ocupării posturilor 

vacante pentru cadrele didactice și a menținerii cadrelor 

calificate 

47.  Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 

48.  

Încurajarea și susținerea meșteșugarilor în practicarea 

îndeletnicirii prin înființarea unor ateliere de creație în comuna 

Broșteni, județul Vrancea 

49.  
Înființarea unui magazin de prezentare și vânzare a produselor 

tradiționale pe lângă centrul de informare turistică 

50.  Reabilitare, modernizare și dotare Camin Cultural, sat Broșteni 

51.  
Construire și dotare camine culturale în satele comunei 

Broșteni 

52.  
Înființarea și susținerea grupurilor folclorice care reprezintă 

comuna Broșteni 

53.  Promovarea și păstrarea obiceiurilor strămoșești 

54.  Organizarea diferitelor întruniri culturale 

55.  
Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți 

din biblioteca comunală 

56.  Construirea de locuințe sociale pentru tineri 

57.  Dezvoltarea serviciilor sociale 

58.  
Dotări ale administrației locale (calculatoare, copiatoare, 

scanere, birouri etc.) 

59.  
Crearea unor asociații a crescătorilor de animale și a micilor 

producători în vederea reprezentării intereselor acestora 

60.  
Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților rentabile și 

pentru întreținerea pășunilor comunale 
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61.  Împădurirea terenurilor neproductive și a terenurilor degradate; 

62.  Împădurirea pentru prevenirea alunecărilor de teren 

63.  Amenajare cursuri pâraie și torenți de pe raza comunei 

64.  
Amenajare sisteme de colectare apă pluvială (rigole de 

scurgere) în fiecare sat  

65.  
Aplicarea unor măsuri eficiente de înlăturare a surselor de 

poluare și conservare a mediului ambiant 

66.  
Înființarea unui birou specializat de informare și comunicare în 

relația cu mediul de afaceri, inclusiv cu acces on-line 

67.  

Organizarea de sesiuni de informare sau cursuri de formare 

pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și 

întreprinderile mici în vederea dezvoltării spiritului 

antreprenorial și pentru o mai bună valorificare a resurselor cu 

finanțare europenă 

68.  Înființare piaţă agroalimentară 

69.  

Înființarea și funcționarea unui Grup Operațional (GO) cu 

scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de 

cercetare-dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze 

anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile 

existente în sectoarele agroalimentar și forestier 

70.  
Aplicarea unui sistem de facilități pentru retenţia populaţiei 

tinere active şi pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial 

71.  

Identificarea posibilităților de exploatare și valorificare a 

terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea administrației 

publice locale 

72.  
Identificarea oportunităților de exploatare a potențialului turistic 

și agroturistic din comuna Broșteni, județul Vrancea 

73.  
Informarea cetățenilor și agenților economici cu privire la 

sursele de finanțare europene și guvernamentale 

74.  
Realizarea unui sistem integrat de colectare selectivă a 

deșeurilor 

75.  Înființarea unui serviciu de colectare a deșeurilor 

76.  Educația ecologică a cetățenilor comunei 

77.  Responsabilizarea agenților economici 

78.  Achiziționarea unei mașini de gunoi. 
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79.  Implementarea unui sistem de iluminat public cu panouri solare 

80.  
Organizarea de sesiuni de informare a cetățenilor cu privire la 

sursele alternative de energie 

81.  

Îmbunătăţirea coeziunii dintre administraţia publică locală şi 

administraţia publică judeţeană şi alţi factori interesaţi, în 

vederea realizării obiectivelor de dezvoltare locală 

82.  Crearea unui sistem modern şi eficient de administraţie publică; 

83.  Reabilitare sau construire sediu pentru primărie; 

84.  

Crearea de condiţii optime pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul administraţiei publice locale 

Broșteni; 

85.  
Creşterea capacităţii administrative de atragere a finanţărilor 

externe. 

86.  

Coordonarea proceselor de elaborare, actualizare, 

implementare şi monitorizare a strategiei de dezvoltare la 

nivelul comunei Broșteni 

87.  

Colaborarea între autorităţile administraţiei publice locale şi 

judeţene în vederea realizării obiectivelor din planul de Acţiuni 

al Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului 

Vrancea 

88.  

Promovarea bunelor practici în administraţia publică şi 

încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului între 

entităţile publice cu privire la gestionarea furnizării serviciilor 

publice 

89.  
Profesionalizarea resurselor umane în administraţia publică 

locală Broșteni 

90.  

Identificarea şi implementarea de măsuri de îmbunătăţire a 

proceselor interne și a procedurilor de lucru pentru 

eficientizarea gestionării furnizării serviciilor publice 

91.  

Reabilitarea și dotarea sediului Primăriei cu echipamente 

performante pentru oferirea condiţiilor optime de lucru care să 

conducă la creșterea performanțelor serviciilor din primărie; 

92.  Reabilitare și dotarea sediului Poliției locale Broșteni 

93.  
Identificarea de programe/ cursuri de instruire şi oportunităţi de 

finanţare pentru acestea 
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94.  

Instruirea unui număr optim de angajaţi din cadrul Autorităţii 

Publice Locale pentru accesarea şi gestionarea programelor cu 

finanţare externă; 

95.  Creșterea competenței profesionale; 

96.  

Îmbunătățirea și dezvoltarea parteneriatelor și schimburilor de 

experiență cu comunitățile locale din țară și din străinătate cu 

care comuna este înfrățită; 

97.  Împădurirea terenurilor degradate deținute de comuna Broșteni; 
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PRINCIPII DE BAZĂ ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

A COMUNEI BROȘTENI PENTRU PERIOADA 2016 – 2024 

 

Egalitate de șanse 

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 românească, fiind considerată o 

componentă de bază a preocupării 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. 

 

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 nevoilor 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 



 

113 

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 Broșteni prezentate în 

Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea comunităţii 

analizate într-o societate durabilă. 

O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă. 

Îndeplinește 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. 
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CAPITOLUL 7 

ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI 

 
 

Actorii locali sunt indivizii sau grupurile care pot influenţa o 

anumită politică, ori care pot fi afectaţi de aceasta. Un actor interesat 

poate fi o persoană (un cetăţean), o instituţie (aici incluzând diferitele 

departamente ale administraţiei), grupuri specifice sau categorii de 

persoane (ca de exemplu tineri, bătrâni, bogaţi, săraci), sau chiar 

întreaga comunitate.  

Unul dintre principalii actori ai Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Broșteni este populaţia. Aceasta are capacitatea de a 

influenţa buna implementare a strategiei, tocmai acest fapt aducându-i 

numeroase beneficii de ordin material, economic, social, cultural, etc.  

Populaţia poate avea şi un impact fundamental asupra bunei 

implementări a strategiei, fiind necesar un grad ridicat de acceptabilitate 

al populaţiei vis-à-vis de priorităţile şi direcţiile propuse. Mai mult decât 

atât, implicarea populaţiei este necesară pentru crearea unei societăţi 

civile puternice, un pion esenţial în deciziile luate de autorităţile publice 

la nivel local. 
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Mediul de afaceri reprezintă un alt actor important care, 

asemenea populaţiei, nu este doar influenţat de implementarea 

strategiei, ci poate şi influenţa măsurile şi acţiunile din cadrul acesteia. 

Consultările publice au relevat o serie de probleme şi obstacole pe care 

le întâmpină în prezent antreprenorii din comuna Broșteni, principalul 

interes al mediului de afaceri din comună fiind tocmai rezolvarea 

dificultăţilor întâmpinate în dezvoltarea afacerilor deţinute.  

 

Autorităţile publice reprezintă unul dintre cei mai importanţi 

actori în implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Broșteni, acestea deţinând nu doar resursele materiale şi financiare, ci 

şi legitimitatea necesară demarării unor investiţii la nivel local.  

Per ansamblu, modul în care autorităţile publice pot interveni în 

implementarea strategiei rezidă chiar din natura atribuţiilor deţinute. 

Astfel, Consiliul Local Broșteni este unul dintre actorii cei mai importanţi 

ai acestei strategii deoarece:  

 adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-

socială a comunei sau a unor zone din cuprinsul acesteia;  

 aprobă bugetul propriu al comunei, împrumuturile, virările de credite 

şi modul de utilizare a rezervei bugetare;  

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a comunei sau, după caz, a serviciilor 

publice de interes local;  

 stabileşte proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului 

comunei, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a unităţii 

administrativ-teritoriale;  

 aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 

podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de 

comunicaţii de interes local;  

 aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local;  

 asigură condiţiile materiale şi financiare necesare în vederea bunei 

funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice 

de educaţie, ocrotire socială şi asistenţă socială, precum şi a altor 

activităţi;  
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 hotărăşte cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi inter-naţionale a autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune. 

 

Instituţiile publice locale reprezintă un alt factor interesat în 

dezvoltarea comunei Broșteni în următoarea perioadă, fie că avem în 

vedere instituţiile de cultură, educaţie, sănătate, mediu, etc.  

De altfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Broșteni 

cuprinde şi planuri de acţiune pentru mediu, sănătate, educaţie şi 

cultură. Spre exemplu, instituţiile de sănătate au interesul de a beneficia 

de lucrări de reabilitare şi modernizare a clădirilor în care îşi desfăşoară 

activitatea, dar şi de înnoirea echipamentelor şi aparaturii, cea existentă 

în prezent fiind, în mare parte, uzată fizic şi moral. Instituţiile 

educaţionale vor avea, de asemenea, o serie de beneficii în urma 

implementării strategiei, precum: reabilitarea și modernizarea clădirilor, 

construirea unor terenuri de sport, etc.  

Prin implementarea prezentei strategii se va dezvolta şi 

moderniza infrastructura în care îşi desfăşoară activitatea în prezent 

instituţiile culturale şi se va recurge la sprijinirea activităţilor culturale de 

la nivel local.  

Pe de altă parte, instituţiile publice locale pot contribui la 

dezvoltarea comunei atât prin furnizarea informaţiilor necesare privind 

problemele şi necesităţile de dezvoltare din fiecare sector, cât şi prin 

parteneriate cu autorităţile publice locale în proiectele de finanţare 

pentru susţinerea investiţiilor. 

În cadrul actorilor interesați de implementarea Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Broșteni intră şi ONG-urile. ONG-urile pot 

contribui în proiectele propuse a se realiza în cadrul acestui document 

strategic prin parteneriate cu autorităţile publice locale, ori chiar prin 

dezvoltarea pe cont propriu a unor proiecte de finanţare prin fonduri 

europene pentru domenii: mediu, social, cultură, etc. 



 

117 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8 

IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BROȘTENI 

 

 
 

8.1 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ A COMUNEI BROȘTENI 

 

Implementarea strategiei reprezintă faza practică, de planificare 

şi monitorizare a procesului de punere în operă a deciziilor exprimate 

prin programe şi proiecte de dezvoltare. Aceasta trebuie să asigure 

atingerea obiectivelor strategice formulate, prin implementarea 

proiectelor.  

Pentru demararea planurilor de acţiune ale proiectelor 

identificate, trebuie îndeplinite o serie de condiţii esenţiale. Acestea au 

rolul de a reduce riscurile implementării legate de etapizare, finanţare, 

coordonare între parteneri, etc. 
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Condiţia nr. 1: Existenţa unei strategii de dezvoltare 

acceptate de comunitate şi aprobate de Consiliul Local 

Pentru implementarea strategiei este necesară dezbaterea şi 

acceptarea acesteia de către factorii de decizie ai comunei. Dezbaterea 

documentului strategiei trebuie să aducă o contribuţie reală la 

prioritizarea proiectelor, însemnând angajarea partenerilor (organizaţii 

publice şi/sau private), identificarea surselor de finanţare şi pregătirea 

activităţilor. 

 

Condiţia nr. 2: Identificarea surselor de finanţare a 

proiectelor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală 

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-

economice a comunei Broșteni pot fi realizate prin:  

 susţinerea financiară din bugetul local;  

 fonduri nerambursabile guvernamentale;  

 fonduri nerambursabile europene;  

 fonduri rambursabile (de tipul creditelor, sponsorizărilor).  

 

La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea dezvoltării 

parteneriatelor de tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluţia potrivită 

pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre statele 

europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a 

proiectelor  locale prezintă avantaje şi dezavantaje. În primul rând, 

susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai puţin recomandată 

soluţie deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de limitate, iar 

disponibilitatea financiară a acestora  este relativă.  

Finanţarea nerambursabilă din fonduri europene. Fondurile 

nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi 

temporale) aferente documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi 

raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea 

locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile 

(printre care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate 

reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care 

prevăd cote mari ale contribuţiei locale.  
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Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este în mod 

cert, cea mai recomandată modalitate de susţinere financiară a 

proiectelor cuprinse în Strategie. De aceea, în continuare sunt 

indicate posibilităţile orientative de a finanţa intervenţiile propuse din 

surse de finanţare europene.  

Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare 

prin care Uniunea Europeană acţionează pentru realizarea obiectivelor 

Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaţionale, 

pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în 

scopul realizării coeziunii economice şi sociale. 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a 

stimula creşterea economică a statelor membre ale Uniunii şi de a 

conduce la reducerea disparităţilor dintre regiuni. Ele nu acţionează 

însă singure, necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor 

membre implicate. Ele sunt cofinanţate în principal din resursele publice 

ale statului membru, însă în multe domenii este necesară şi contribuţia 

financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 

Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social 

European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), la care se adaugă Fondul 

European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul 

European pentru Pescuit (FEP), ca acţiuni complementare. Aceste 

instrumente sunt aplicate prin intermediul programelor operaţionale şi 

sectoriale disponibile pentru o anumită perioadă de programare. 

Având în vedere că orizontul strategiei se întinde pe termen lung, 

respectiv pe perioada 2016-2024, se vor avea în vedere finanţările 

nerambursabile europene aferente perioadei de programare 2014 – 

2020, prezentate în Anexa 1. 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general 

recomandată şi promovată pentru rezolvarea problmelor sau 

eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/ 2010 care 

reglementează parteneriatul public-privat este privită drept o 

oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. În urma 

adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o serie 

de servicii şi activităţi, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, 

cât şi sectorul non-profit. 
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Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere 

procedural, de obţinere a finanţării pentru proiectele de investiţii. 

Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de 

risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o 

situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În 

plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a 

posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece 

administraţia publică devine neeligibilă atât pentru accesarea altor 

credite, cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile. 

Fondurile guvernamentale reprezintă o sursă importantă de 

finanţare a proiectelor.  

În acest sens, există o serie de programe derulate de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cum ar fi:  

 Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri; 

 Programul de construcţii de locuinţe sociale; 

 Programul de reabilitare termică; 

 Programe social-culturale și sportive;  

 Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.  

La acestea se adaugă și alte programe cum ar fi cele derulate de 

Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 

Condiţia nr. 3: Prioritizarea proiectelor 

Implementarea programelor şi proiectelor propuse în documentul 

strategiei trebuie să înceapă cu o prioritizare a acestora. Capacitatea 

administraţiei publice locale nu poate acoperi pe termen scurt întreaga 

cerere de investiţii. De aceea este necesară dezbaterea şi selectarea 

unor proiecte prioritare pentru a fi propuse spre finanţare.  

 

Condiţia nr. 4: Existenţa unei capacităţi organizaţionale 

pentru implementarea strategiei 

Complexitatea aspectelor dezvoltării reclamă crearea unei 

structuri organizaţionale cu responsabilităţi clare în gestiunea 

procesului, apte să coordoneze implementarea strategiei, să capaciteze 

resurse financiare publice sau private, să dialogheze şi să negocieze cu 

alţi actori implicaţi, să formuleze şi să monitorizeze planurile de acţiune. 
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Condiţia nr. 5: Comunicarea proiectelor 

O altă condiţie pentru implementarea strategiei se referă la 

comunicarea intenţiilor de dezvoltare conţinute în proiectele prioritare şi 

asigurarea suportului din partea comunităţii. 

 

Condiţia nr. 6: Monitorizarea proiectelor 

Monitorizarea este un instrument de management şi o etapă a 

oricărei strategii de dezvoltare, care evaluează o serie de aspecte aflate 

în plină desfăşurare, cum ar fi: activităţi, rezultate parţiale, buget, 

performanţe ale organizaţiei ce asigură implementarea, riscurile 

identificate iniţial. Existenţa unor activităţi bine formulate, a indicatorilor 

de performanţă aferenţi acestora şi a unui buget propriu fiecărei 

activităţi constituie factori de succes în procesul de monitorizare. 

 

8.2 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI 

 

Monitorizarea şi evaluarea strategiei sunt procese corelate şi 

interdependente. În contextul ciclului politicilor publice, monitorizarea şi 

evaluarea depind de etapele de identificare, formulare a problemei şi de 

cea a alegerii celei mai bune alternative.  

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a 

informaţiei cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de 

către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea deciziei şi furnizând 

o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.  

Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei şi a planurilor de 

acţiuni este în principiu o practică formală puţin cunoscută şi asumată 

în mediul instituţional public.  

Pe de altă parte, această sarcină presupune resurse 

considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi şi calitativi, corelat 

cu potenţialele surse de colectare/ producere a acestora). Monitorizarea 

furnizează informaţia necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza 

implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport 

cu obiectivele stabilite, este necesară stabilirea unui set de indicatori. 

Pentru acurateţea datelor obţinute în urma procesului de monitorizare 
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este necesară o colectare sistematică şi atentă a indicatorilor. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în 

condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare 

timpurie şi adesea punctează probleme sau arii care au nevoie de 

evaluare. 

Construirea unui sistem de monitorizare a strategiei de 

dezvoltare este necesară pentru a urmări în mod continuu 

implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul 

apariţiei unor eventuale probleme. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei se va efectua 

folosind un sistem unic bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi.  

Comuna Broșteni va utiliza strategia de dezvoltare în vederea 

asumării unei abordări locale a dezvoltării integrate rurale. Această 

abordare implică un proces complex de integrare a demersurilor de 

planificare şi implementare pe următoarele niveluri:  

 La nivelul documentelor care fundamentează strategia: 

dezvoltarea strategică, dezvoltarea spaţială şi programul de investiţii 

publice aferente.  

 La nivelul domeniilor/ sectoarelor care conduc la dezvoltare 

rurală: accesibilitatea fizică, deservirea cu utilităţi şi servicii, locuirea, 

dezvoltarea economică, regenerarea rurală, calitatea mediului şi vieţii 

rurale etc.;  

 La nivelul sectoarelor implicate în dezvoltarea rurală: sectorul 

public, sectorul privat şi comunitatea;  

 Din perspectiva necesităţii asigurării colaborării pe verticală şi 

orizontală;  

 La nivelul entităţilor instituţionale care cooperează în vederea 

atingerii obiectivelor dezvoltării rurale;  

 Din perspectiva dezvoltării interne simultan cu dezvoltarea rolului 

regional.  

Impactul strategiei va fi evaluat în ceea ce priveşte eficacitatea 

sa de a se rezolva problemele comunei şi de a dezvolta structuri pentru 

angajarea comunităţii locale în procesele de dezvoltare. Pentru 

asigurarea impactului durabil al strategiei, abordarea integrată va fi 

consolidată printr-un proces de consultare continuă cu comunitatea 

locală asupra priorităţilor viitoare, precum şi cu beneficiarii proiectelor, 
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implicaţi în evaluarea succesului proiectelor. 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte 

semestriale/ anuale întocmite de către un departament desemnat prin 

dispoziţia primarului comunei. În raport se va preciza:  

 stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada 

pe care se face raportarea;   

 indicatorii care descriu carac-teristicile măsurabile ale acţiunilor din 

plan;  

 revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul;  

 timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;  

 alte aspecte.  

În vederea realizării activităţilor de monitorizare este esenţială 

existenţa unui grafic al desfăşurării în timp a proiectelor precum şi a 

unui set de indicatori de monitorizare şi evaluare.  

Activitatea de monitorizare a Strategiei are un caracter sistematic 

şi include elaborarea în baza indicatorilor de monitorizare a 

rapoartelor anuale de progres şi a raportului final de evaluare după 

ultima etapă de implementare.  

Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor 

implementării Stra-tegiei, utilizând informaţiile obţinute pe parcursul 

monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de implementare a 

Strategiei şi eficienţei acesteia.  

Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul 

activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor.  

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:  

 rapoartelor de monitorizare;  

 unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor;  

 organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, 

partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi ai comunităţii, unde vor fi 

comunicate şi evaluate rezultatele implementării proiectelor.  

 

Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de 

evaluare care va conţine situaţia indicatorilor de evaluare. În funcţie de 

aceste rapoarte, se vor lua deciziile privind eventualele modificări sau 

actualizări ale prevederilor Strategiei. 
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Anexa 1 

SURSELE DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ – ORIZONT 2016 – 2024 

 

Finanțarea proiectelor de dezvoltare locală se va realiza din 

următoarele surse principale: 

 Fonduri europene nerambursabile (spre exemplu, FEDR, FSE, 

Fondul de Coeziune, FEADR, FEPAM); 

 Fonduri de la bugetul de stat; 

 Bugetul local; 

 Alte fonduri atrase (spre exemplu, credite, sponsorizări, fonduri 

atrase prin parteneriate public – privat). 

În data de 20.12.2013, au fost publicate în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene 18 Regulamente care constituie cadrul legislativ 

european al Politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 

2014 – 2020. 

 concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 

 recompensarea performanțelor; 

 sprijinirea programării integrate; 

 accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în 

ceea ce privește atingerea obiectivelor convenite; 

 consolidarea coeziunii teritoriale și simplificarea aplicării. 

Aceste schimbări vin ca urmare a adoptării de către Comisie, în 

iunie 2011, a unei propuneri referitoare la următorul cadru financiar 

multianual pentru aceeași perioadă. În propunerea sa, Comisia a decis 

că politica de coeziune ar trebui să rămână un element esențial al 

următorului pachet financiar și a subliniat rolul său esențial în ceea ce 

privește aplicarea Strategiei Europa 2020. 

Bugetul total propus pentru perioada 2014–2020 va fi de 376 

miliarde EUR, inclusiv fondurile pentru noua facilitate „Conectarea 

Europei”, concepută în vederea creșterii numărului proiectelor 

transfrontaliere în domeniile energiei, transporturilor și tehnologiei 

informației. 
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Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde: 

 un regulament general de stabilire a unor dispoziții comune 

referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 

Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune, Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul 

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), precum și 

de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE și 

Fondul de Coeziune; 

 trei regulamente specifice privind FEDR, FSE și Fondul de 

Coeziune și două regulamente privind obiectivul de cooperare 

teritorială europeană și Gruparea Europeană de Cooperare 

Teritorială (GECT). 

Comisia propune o serie de principii comune aplicabile tuturor 

fondurilor. Printre acestea se numără parteneriatul și guvernanţa pe mai 

multe niveluri, respectarea legislaţiei UE și a legislației naționale 

aplicabile, promovarea egalității între femei și bărbați, nediscriminarea 

și dezvoltarea durabilă. 

 

Programare strategică consolidată: concentrare tematică 

asupra Strategiei Europa 2020 

 

Pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce privește 

realizarea priorităților europene, Comisia propune consolidarea 

procesului de programare strategică. Aceasta implică introducerea unui 

cadru strategic comun, a unor contracte de parteneriat și a unei liste de 

obiective tematice conforme cu Strategia Europa 2020 și cu orientările 

integrate ale acesteia. 

Cadrul Strategic Comun, care urmează să fie adoptat de către 

Comisie, va stabili acțiuni cheie pentru realizarea priorităților UE, va 

oferi orientări privind programarea aplicabilă tuturor fondurilor, inclusiv 

FEADR și FEPAM și va promova o mai bună coordonare a diverselor 

instrumente structurale ale UE. 

Contractele de parteneriat, convenite la început între Comisie și 

statele membre, vor stabili contribuția generală la nivel național, 

corelată cu obiectivele tematice și cu angajamentele legate de acțiuni 
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concrete în vederea realizării obiectivelor Europa 2020. 

 

Sprijinirea Programării Integrate 

Comisia propune o abordare mai integrată a investiţiilor UE, 

inclusiv norme comune de eligibilitate şi financiare şi introducerea, ca 

opţiune, a unor programe finanţate din fonduri multiple pentru FEDR, 

FSE şi Fondul de coeziune. Propunerea stabileşte, de asemenea, o 

abordare integrată a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 

comunităţii, care stimulează punerea în aplicare a unor strategii locale 

de dezvoltare de către grupuri comunitare, inclusiv autorităţi locale, 

ONG-uri şi parteneri economici şi sociali, pe baza abordării LEADER 

utilizate în cadrul dezvoltării rurale.  

 

Acord de Parteneriat Propus de România pentru Perioada de 

Programare 2014 ‐ 2020 

În luna februarie 2014, Ministerul Fondurilor Europene din 

Romania a publicat al doilea proiect pentru Acordul de Parteneriat 

pentru Perioada de Programare 2014‐2020 pentru a fi transmis 

Comisiei Europene. Acest document stabilește priorităţile de finanţare 

din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine 

competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dez-

voltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. 

Guvernul României a stabilit anumite priorități de finanțare pentru 

utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (ESI) în 

Acordul de Parteneriat 2014‐2020, cu obiectivul global de a reduce 

disparitățile de dezvoltare economică și socială între România și 

statele membre ale UE. Efectele potențiale care pot fi generate de 

Fondurile ESI prin investiția în infrastructură, capital uman sau ajutor 

direct către sectorul privat ar putea fi estimate prin aplicarea modelării 

economice. Pentru a atinge aspirațiile de creştere economică reflectate 

în obiectivul global al acestui Acord de Parteneriat, România va avea o 

economie modernă și competitivă prin abordarea următoarelor 

provocări: 

I. Competitivitatea 

II. Oamenii și societatea 

III. Infrastructura 
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IV. Resursele 

V. Administrația și guvernarea 

 

 

SURSE DE FINANȚARE EUROPENE 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmărește 

consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii 

Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile 

acesteia. FEDR sprijină dezvoltarea regională și locală pentru a 

contribui la toate obiectivele tematice, prin stabilirea unor priorități 

detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 

 cercetare, dezvoltare și inovare; 

 îmbunătățirea accesului la informații și a calității acestora, 

precum și la tehnologiile comunicațiilor; 

 schimbările climatice și trecerea la o economie cu emisii reduse 

de dioxid de carbon; 

 sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 

 serviciile de interes economic general; 

 infrastructurile de telecomunicații, energie și transport; 

 consolidarea capacității instituționale și o administrație publică 

eficientă; 

 infrastructurile de sănătate, educație și sociale; 

 dezvoltarea urbană durabilă. 

 

Consolidarea concentrării tematice 

Pentru a asigura concentrarea investițiilor la nivelul UE pe aceste 

priorități, se stabilesc alocări minime pentru un anumit număr de zone 

prioritare. De exemplu, în regiunile mai dezvoltate și de tranziție, cel 

puțin 80% din resursele FEDR la nivel național ar trebui să fie alocate 

pentru eficiența energetică și energii regenerabile, inovare și sprijin 

pentru IMM-uri, din care cel puţin 20% ar trebui să fie alocate pentru 

eficiența energetică și energii regenerabile. Regiunile mai puțin 

dezvoltate ar trebui să dispună de o paletă mai largă de priorități de 

investiții, care să reflecte nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora. 
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Însă acestea vor trebui să aloce cel puţin 50% din resursele FEDR 

pentru eficiența energetică și energii regenerabile, inovare și sprijin 

pentru IMM-uri. 

În aceste condiții, autoritățile locale trebuie să facă față unor noi 

provocări, să se adapteze strategic la noile tendințe susținute de 

Uniunea Europeană dar și să răspundă nevoilor comunității locale. 

Viziunea strategică devine astfel un factor important în dezvoltarea 

armonioasă a tuturor direcțiilor importante: infrastructură, educație, 

sănătate, cultură, turism, agricultură. 

 

 

Fondul Social European (FSE) 

Fondul social european (FSE) reprezintă principalul instrument al 

Uniunii Europene destinat investirii în oameni. Acesta conferă 

cetăţenilor europeni oportunităţi mai mari de angajare, promovează o 

educaţie mai bună şi îmbunătăţeşte situaţia persoanelor celor mai 

vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. 

FSE să vizează patru obiective tematice în întreaga Uniune: 

(i) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii 

lucrătorilor; 

(ii) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

(iii) efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării 

competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii;  

 (iv) consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei 

publice. 

 

Consolidarea concentrării tematice 

În conformitate cu angajamentul UE faţă de creşterea favorabilă 

incluziunii, cel puţin 20% din sumele alocate FSE ar trebui să fie 

utilizate pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. În 

plus, în cadrul programelor, finanţarea ar trebui să se concentreze 

asupra unui număr limitat de priorităţi de investiţii care stabilesc detaliile 

fiecărui obiectiv tematic. 
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Fondul de Coeziune 

Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit 

naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media 

UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele de transport TEN-T şi în 

domeniul mediului. În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini 

investiţiile în adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, 

investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor. În conformitate cu 

propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual, investiţiile în 

energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de contribuţie, 

cu condiţia ca acestea să aibă efecte pozitive asupra mediului. Prin 

urmare, investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă sunt, 

de asemenea, sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune 

va contribui la investiţiile în reţeaua transeuropeană de transport, 

precum şi la cele în sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de 

carbon. 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

Intervenţiile PNDR pentru perioada 2014-2020 vor contribui la 

consolidarea dezvoltarii pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi 

de dezvoltare rurală. 

FEADR contribuie la Strategia Europa 2020 prin promovarea  

dezvoltării rurale durabile în întreaga Uniune, într-o manieră  care 

completează celelalte instrumente ale PAC, politica de  coeziune și 

politica comună în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la 

dezvoltarea în Uniune a unui sector agricol mai  echilibrat din punct de 

vedere teritorial și ecologic, mai benefic  pentru climă, mai rezilient, mai 

competitiv și mai inovator. FEADR contribuie de asemenea la 

dezvoltarea teritoriilor rurale.  

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, 

inclusiv pentru activități din sectorul alimentar și nealimentar și din 

silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor obiective:  

 favorizarea competitivității agriculturii;  

 asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și  

combaterea schimbărilor climatice; 

 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor  și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
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muncă. 

În strategia PNDR 2014 – 2020, sunt abordate urmatoarele 3 

provocari: Competitivitatea, Resursele, Oamenii şi societatea, 

dezvoltarea locală. Nevoile prioritizate în această ultima categorie se 

referă la: reducerea sărăciei şi riscului de excluziune socială, un nivel 

mai bun de educaţie, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea 

infrastructurii şi serviciilor de bază, sprijin pentru mediul de afaceri şi 

pentru extinderea pe piaţa locală, conservarea şi promovarea 

patrimoniului local, precum şi încurajarea şi consolidarea dezvoltării 

locale prin abordarea LEADER.  

PNDR are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de viaţă în 

mediul rural, inclusiv prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, 

prin oferirea de servicii de bază comparabile cu zonele urbane şi prin 

reducerea decalajului de venituri intre rural şi urban. Necesitatea de a 

aborda această provocare socială este o prioritate, în special pentru a 

asigura transferul persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, în 

activităţi nonagricole dacă sunt asistaţi de o formare profesională 

specializată în vederea atingerii unor standarde de viaţă mai înalte.  

Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea 

infrastructurii, protejarea resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă 

esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii 

zonelor rurale, ci şi un element esenţial în utilizarea eficientă a 

resurselor şi protecţia mediului. Îmbunătăţirea/ extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare/ tratare a apei reziduale, precum şi a 

unor activităţi de protejare a moştenirii rurale pot contribui la eforturile 

comune de asigurare a dezvoltării durabile în comunităţile rurale.  

Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod 

esenţial la dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural, la 

creşterea ponderii serviciilor şi implicit a locurilor de muncă. Sprijinirea 

conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la 

sporirea calităţii vieţii în zonele rurale, ci stimulează activităţile de turism 

rural, dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri de muncă. 

Sprijinul pentru această nevoie stimulează şi continuă progresul 

înregistrat prin sprijinul alocat prin PNDR 2007-2013.  

Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, 

care este destinată să ajute populaţia rurală să-şi cunoască mai bine 
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nevoile de dezvoltare, resursele naturale de care dispun în vederea 

adoptării unor decizii colective pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

potenţialul de care dispun, pe termen lung. Implementarea cu succes a 

PNDR 2014-2020 va depinde, pe lângă sprijinul pentru abordarea 

nevoilor prioritare descrise mai sus, de disponibilitatea şi de sprijinul 

pentru dezvoltarea ideilor, proiectelor şi activităţilor noi, inovative, 

pentru promovarea dezvoltării afacerilor şi comunităţilor rurale. 

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de 

programare 2016 ‐ 2024 sunt urmatoarele: 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin 

consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare 

aproduselor agricole. 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea 

instalării tinerilor fermieri. 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru 

atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de 

muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării 

și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul 

rural. 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea 

comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența 

transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea 

vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea 

sărăciei și excluderii sociale. 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin 

intermediul unui subprogram dedicat. 
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SURSE DE FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), coordonat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte 

cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări 

de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio - educativă. PNDL a 

fost aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/ 2013. 

 

Programul cuprinde urmatoarele 3 subprograme: 

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: 

beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor. 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: 

beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate 

de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi 

oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora. 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii 

eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale reprezentate de 

autorităţile administraţiei publice locale judeţene. 

 

Subprogramul „Modernizarea satului românesc” 

Obiective de investiţii 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului 

trebuie să vizeze lucrări de realizare/ extindere/ reabilitare/ 

modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii 

specifice:  

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;  

 unităţi de învăţământ preuniversitar;  

 unităţi sanitare din mediul rural; 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de 
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interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale;  

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, 

centre culturale multifuncţionale, teatre;  

 platforme de gunoi;  

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;  

 modernizarea bazelor sportive. 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII SA 

CNI S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată în anul 2001, care 

se autofinanţează şi care funcţionează sub autoritatea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Echipa este, formată din 

specialişti în domeniul construcţiilor, economic sau juridic, care  

implementează programele CNI S.A., prin iniţierea procedurilor de 

achiziţie publică şi urmărirea derulării contractelor publice în vederea 

finalizării obiectivelor de investiţii. 

În perioada 2002 – 2013, CNI S.A. a finalizat aproximativ 1.300 

de obiective de investiţii în cadrul programelor derulate. 

Cuprinde „Programul social cultural și sportiv” cu următoarele 

subprograme: 

 Construcții săli de sport; 

 Rebilitare săli de sport (construite înainte de anul 2000); 

 Bazine de înnot; 

 Patinoare artificiale; 

 Reabilitare sedii așezăminte culturale. 
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