STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
COMUNEI BREAZA

2021-2027

Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeana a promovat prin Strategia “Europa
2020” un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a
reînnoit inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză
regiunilor rămase în urma. În ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate
prin care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de
inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027.
În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional,
național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială durabilă,
incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu (2021-2027) și
lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri sociale și economice
prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități
constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune strategică globală asupra procesului
de dezvoltare a localității Breaza.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunității brezene pentru perioada 2021-2027 își propune
să antreneze toți actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltării locale, pentru
a fi valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage finanțări guvernamentale și
europene.
Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a coagula
toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea acestei
strategii, însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și economică
a comunității brezene.

CAP I
INTRODUCERE

CONTEXT GENERAL
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene
(UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030,
adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU /RES/70/1, în cadrul Summit- ului ONU pentru
Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017,
„Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă
documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă.
România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față
provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a
inegalităților și de agravare a problemelor de mediu.
Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei
mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum, atât România, cât și UE, trebuie să-și reproiecteze
prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă, adoptată în cadrul Summit-ului Organizației Națiunilor Unite, în septembrie 2015. Aceasta
este o cale sigură prin care se poate realiza un viitor mai bun generațiilor viitoare. România,
alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru susținerea Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și Agenda de
Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani,
se adresează ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în
anul 2030. Este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește
consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la nivel
global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, creșterea
natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și disparităților
sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor la anumite resurse a
evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile și neregenerabile,
conducând la un dezechilibru catastrofal. Bazele progresului în domeniul protecției mediului, corelat cu
dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința de la
Stockholm (1972). Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei
Declarații privind protecția mediului în scopul de „a apăra și a îmbunătăți mediul uman pentru
generațiile prezente și viitoare”. La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de
dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu.

ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de ași satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea
energiei, apei și canalizării;
CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de
calitatea vieții din țările dezvoltate;
MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea
treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. Această abordare a fost
posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a limitelor”. S-a conștientizat că resursele
naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, creând în același timp un
dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că
numai prin susținerea simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o
dezvoltare durabilă și la un viitor comun la nivel global.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, este o versiune, a cadrului
conceptual al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă,
susținute prin 169 de ținte subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace,
bogate și cu venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să
contribuie la creștere economică și abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educație, sănătate,
protecție socială și locuri de muncă, abordând în același timp problemele combaterii schimbărilor
climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de asemenea, aspecte precum inegalitatea,
infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și industrializarea. Agenda promovează
implicarea tuturor părților interesate, prin democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării
durabile. Se subliniază responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile.
În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în
Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv general
îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor
comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice
potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției
mediului și coeziunii sociale. În 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată
Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare),
durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență energetică, resurse regenerabile) și incluzive
(crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.).
Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să devină lider în
punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Comisia
Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori pentru un viitor european
durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 și confirmă integrarea
obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei

Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin
această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să
asigure o viață demnă pentru toți , respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și
eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”.
Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, în scopul
sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD
sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră a acestei
comunități, își propune abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, România are
interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În vederea implementării
acestor obiective de dezvoltare durabilă, România a redactat un plan strategic din care redăm, succint,
principalele orizonturi și ținte pentru 2030.
1.

FĂRĂ SĂRĂCIE. Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este necesară

continuarea eforturilor de reducere a sărăciei relative pentru a asigura o viață demnă pentru toți. În
acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate și încurajează orientarea
societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă și prosperă.
Obiective 2021-2027:
- Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod
special pe cele destinate grupurilor vulnerabile;
- Dezvoltarea unui sistem national de indicatori de incluziune social prin integrarea tuturor
bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială;
monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori;
- Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin
dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială.
Ținte 2030:
- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă;
- Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de

urgență, reabilitare

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau
evenimente climatice extreme.
2. FOAMETE „ZERO”. România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete,

dar se

dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvoltată o
agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase. România deține locul al șaselea în
Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate, motiv pentru care eficiența agricolă, consolidarea
exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de procesare alimentară sunt o prioritate.

Obiective 2021-2027:
- Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase;
- Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații di România;
- Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar
deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase
de ovine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și
acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar;
- Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional/ atestate ca rețete
consacrate;
- Susținerea și atragerea tinerilor fermieri;
- Creșterea numărului de fermieri active, înregistrați în sistemul de agricultură ecologică și
creșterea suprafeței agricole certificate ecologic;
- Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe scheme de calitate
naționale și europene;
- Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului.
Ținte 2030:
- Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în anul
2014;
- Finalizarea cadastrului agricol;
- Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;
- Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de
fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite;
-

Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone;

-

Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;

Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor
medicinale și a fructelor de pădure în zona montană;
-

Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea
ce priveşte originea geografică.

3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE. Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistență medicală de calitate
este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție. Trebuie
asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și proactiv, favorizarea
activităților sociale, prevenția și educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării populației trebuie să
includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților.
Obiective 2020-2027:
-

Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos;

-

Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru

persoanele vârstnice sau cu dizabilități;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu accent și pe
zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină;
-Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a medicamentelor,
dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru creșterea accesului populației la
tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performante.
Ținte 2030:
Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea
prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;
- Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite
pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației
accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente, dar și pentru monitorizarea
eficientă a nevoilor;
- Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate;
- Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE;
- Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin
dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații
internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în domeniu, precum și alți factori
interesați;
- Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care
cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor;
- Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile;
- Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și
tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale;
- Reducerea mortalității cauzate de boli cronice;
- Reducerea consumului de substanțe nocive.
4.

EDUCAȚIE DE CALITATE.

Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru

funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării pe
piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un process care pregătește generațiile tinere
pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația,
gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.
Obiective 2021-2027:
- Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului
şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului

normative pentru serviciile de educaţie timpurie;
- Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic;
organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de
învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe
plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu
agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități și reprezentanții
mediului antreprenorial;
- Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform standardelor UE
pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante- preșcolară la studiile post-doctorale și
învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața
muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capac ități
psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să sprijine mai mult scolile
dezavantajate;
- Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea
participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către
autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
- Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-curriculare
care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural- artistică, științifică, ecologică și educația
prin sport.
Ținte 2030:
- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational;
- Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare
libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale;
- Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare
pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de
viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței,
aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;
-

Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi

noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției
„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli;
- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare- învățare la folosirea
tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional ;
- Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea
personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin
dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri;
- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții,

sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea
apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE;
- Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;
continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
- Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv
competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și
antreprenoriatul;
- Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor;
-Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și
accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile.
5.

EGALITATEA DE GEN. Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie să

influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația României este alcătuită
din peste 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul egalității de gen, persistă unele
provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în societate și familie, participarea
femeilor la luarea deciziilor, disparitatea salarială și violența împotriva femeilor.
Obiective 2021-2027:
- Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a responsabilităților
în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și concilierea obligațiilor
profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv creșterea implicării bărbaților în viața de
familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți;
- Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați și a posibilității
desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, precum și în
companiile private cu peste 50 de angajați;
- Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență domestică;
- Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale;
- Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de
gen în rândul tinerilor;
-Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind

sănătatea sexuală și reproductivă și

organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale și respectarea
drepturilor la nediscriminare și identitate.
Ținte 2030:
- Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;
- Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private,
inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare;
-Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor
de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.

6.

APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE. Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au

nevoie de apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre elementele
politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă de calitate și sanitație.
Obiective 2021-2027:
-Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale (plate sau
natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai activă a apelor
geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate (spa);
-Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în
parametrii bio-chimici acceptați;
-Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale comunei și sprijinirea
racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților locale.
Ținte 2030:
-Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole;
extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei
circulare;
-Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil
de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă;
-Conectarea gospodăriilor populației la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin
90%;
- Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;
-Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la
minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și
sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;
- Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție
specială celor în situații vulnerabile.
7.

ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE. Cererea de energie este în continuă creștere la nivel

global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor
actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României
prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului.
Obiective 2021-2027:
- Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul petrolului
și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea transparenței procedurilor; întărirea puterii
de decizie și independenței autorităților de reglementare și control;
- Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice la nivel
național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de servicii (contorizare și
rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator;
- Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea

surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile,
promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon;
- Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;
- Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară.
Ținte 2030:
-Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea
asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri
acceptabile;
-Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport
și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
-Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin
sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și
folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile;
- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în
sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi;
- Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în
vederea atragerii investițiilor;
- Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în
transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură.
8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ. Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii
economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății. Obiectivul urmărește creșterea
economică durabilă și promovează munca și un trai decent pentru toți, indiferent de gen, locație
geografică și descendență. Devine vitală implementarea

principiului „nimeni nu rămâne în urmă”.

Obiective 2021-2027:
- Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi măsuri
de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești;
- Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin
încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor;
-Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței
muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației;
-Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking (munca
de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de
familie aflați în întreținere;
- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a
agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii
și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și valorificarea înțeleaptă a
tradițiilor culturale și specificului national;

- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a
parteneriatelor public-privat.
Ținte 2030:
- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de
reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor
dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației;
- Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea
locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care încurajează
formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare;
- Atingerea

unor

niveluri

mai

ridicate

ale

productivității

prin

diversificare, modernizarea

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea
intensivă a forței de muncă;
- Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului,
turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică;
- Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii
bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.
9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ. Evoluția societății a impus un mod de viață accelerat, în
care pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o infrastructură rezilientă și
o industrie durabilă.
Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o industrie eficientă și durabilă.
industrializării

necesită

recunoașterea

Promovarea

importanței „economiei bazate pe cunoaștere” pentru

avantajul competitiv necesar.
Obiective 2021-2027:
- Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene
și comunale modernizate;
-Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor
investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate,
creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă oră ale cercetării și
dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare;
- Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții bugetare
echilibrate, destinate susținerii cercetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră,
cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de creștere;
- Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de stat, cât
și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest sector.
Ținte 2030:
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea
oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți;
- Îmbunătățirea siguranței rutiere;
- Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și
adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri
în conformitate cu capacitățile respective ale acestora;
- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona
mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetaredezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere;
- Întărirea cercetării științifice, modernizarea
capacităților tehnologice ale sectoarelor
industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și
dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare;
- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare ;
- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare inclusiv la
credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.
10. INEGALITĂȚI REDUSE. Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți
durabile. Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în educație,
aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități sau cele de etnie
romă, se confruntă cu discriminare intersecțională, prin care mai multe caracteristici ale grupului sunt
supuse fenomenelor discriminatorii, acesta devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv
al reducerii inegalităților accentuează caracterul ideal și meritocratic al societății și, totodată, permite
tuturor accesul la resurse.
Obiective 2021-2027:
- Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici,
alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru
alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într- un cuantum superior celui mediu pe economie;
- Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin
încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță, accesul
sporit la serviciile de microfinanțare;
- Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității
sectorului bancar;
- Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de
incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv a persoanelor aparținând minorităților
etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale.
Ținte 2030:
- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii progresive
a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate;

- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctual de vedere al
indicatorilor dezvoltării durabile;
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează în
domeniul drepturilor omului.
Obiective 2021-2027:
- Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru
construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de Agenția
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și amenajării
teritoriului;
-Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea timpurie,
intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea responsabilității tuturor
factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau
accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc);
- Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor previzibile
ale schimbărilor climatice;
- Îmbunătățirea calității aerului;
-Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității aerului de
adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului;
-Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului cultural,
identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, culinare); încurajarea dezvoltării în
continuare a Agroturismului;
Ținte 2030:
- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;
- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren,
îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în
cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor
generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea
constantă a cadrului legislative;
- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru
toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor
celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate;
- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a
teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare
spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială;
- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;
- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin
acordarea unei atenții deosebite calității aerului;
- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase
de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului;

- Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a
elementelor de peisaj din mediul rural;
- Implementarea prevederilor
legale
referitoare
la
producția,
transportul, depozitarea,
utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole
pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului.
12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE. Decuplarea creșterii economice de efectele negative asupra
mediului necesită un nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea durabilă propune soluția
unei producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor și activități în concordanță cu
principiile protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea este imperativă, acest lucru necesitând
tranziția spre o economie circulară și conștientizarea cetățeanului de limitele planetei.
Obiective 2021-2027:
-Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin
includerea unor ținte precise, riguros

monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în

profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei
circulare;
-Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin
schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea
de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție;
-Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesare- comercializareconsum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor;
-Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de
informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele
educaționale școlare și extrașcolare;
-Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să
integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare;
- Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin campanii
de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice pentru produse și servicii,
precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile publice sau private;
- Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi;
- Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de
producție durabilă la nivel național, regional și local;
- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei
de gestionare a deșeurilor;
- Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii
companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile de raportare.
Ținte 2030:
-Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a

resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs;
-Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de
consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare,
inclusiv a pierderilor post-recoltare;
- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor comunale până în 2025 și 60% până în 2030;
-Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn
25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%,sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale
plastic 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);
- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în
2023 și materialele textile până în 2025;
- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în
2024;
-Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile naționale
și politicile europene.
13. ACȚIUNE CLIMATICĂ. Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea tiparelor climei,
creșterea nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează România de astăzi. Dacă nu
se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor acestora, amenințările actuale, cum ar fi
siguranța alimentară și deficitul de apă, pot lua amploare.
Obiective 2021-2027:
- Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare
sectorială și armonizarea lor intersectorială;
- Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și în
rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă.
Ținte 2030:
- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre
naturale;
- Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de
mare intensitate;
- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea
schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie;
- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”,cu emisii reduse de
dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la
schimbările climatice în sectoarele vulnerabile
economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu
politicile UE.
15. VIAȚA TERESTRĂ. Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar acest impact
impune asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil şi activități corelate în
domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe planetă. Gestionarea durabilă
a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale, precum și în combaterea

reducerii biodiversității, a degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor climatice. În plus, pădurile
reprezintă un furnizor important al unei game largi de servicii ecosistemice care îmbunătățesc calitatea
vieții, oferind numeroase avantaje pentru mediu, societate și economie, cum ar fi asigurarea securității
alimentare, creșterea disponibilității apei și sporirea protecției așezărilor umane. România a intrat în UE
cu un capital natural valoros, în unele cazuri, acesta având caracter de unicat. Această contribuție trebuie
să fie recunoscută și apreciată ca atare, inclusiv sub raportul sustenabilității financiare a investițiilor
necesare pentru conservarea resurselor și menținerea serviciilor oferite de ecosistemele naturale la
standardele stabilite la nivelul ONU și UE.
Obiective 2021-2027:
-Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât prin
integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale relevante, cât și
prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor UE și prevederilor
convențiilor internaționale asumate de România;
-Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau
endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu;
-Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare
și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu
obligațiile prevăzute de acordurile internaționale;
- Atragerea

și

cointeresarea

comunităților

locale

și

a

organizațiilor neguvernamentale,

inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului,
precum și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale
proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate.
Ținte 2030:
-Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în
luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor
umede;
-Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă
umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial;
-Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori
capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă;
- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes national și
european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural.
16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE. Dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de funcționare a
unei societăți echitabile. Această abordare implică o societate pașnică în care beneficiile dezvoltării
durabile promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor structuri legislative și instituționale

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare
funcțională doar dacă societatea va conștientiza și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate
firească.
Obiective 2021-2027:
-Aplicarea

riguroasă

a

prevederilor

legale

existente

privind

combaterea

și condamnarea

oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi
în privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare
sexuală;
-Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție,
consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea socială a
persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate;
- Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în
scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancționate penal;
- Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii
demografice;
- Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați temporar la muncă
în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă autoritățile statelor
respective;
- Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a
programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și
alocarea rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate.
Ținte 2030:
- Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile
stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție;
- Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional,
prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a
participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a
discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității
culturale și lingvistice;
- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe;
- Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor;
- Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și
returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată;
- Asigurarea procesului decisional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile;
- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;

- Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și
locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor
servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line).
17.PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR. România, ca membră a comunității

internaționale și a familiei europene, își asumă responsabilitatea de a se implica în efortul comun pentru
sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun soluții globale, această abordare necesită și
colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională) pentru atingerea obiectivelor din
Agenda 2030.
Obiective 2021-2027:
-Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor
interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema dezvoltării
durabile;
-Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din România, precum și
a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa tinerilor, care au ca obiect promovarea
principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate;
- Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă și
cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților
din Europa și din lume.
Ținte 2030:
-Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în cadrul
programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv
țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030;
-Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului
economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze competitive, în
economia țărilor mai puțin dezvoltate;
-Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și
Cooperare Economică;
-Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan europeanși international.
Prin strategia “Europa 2020” Uniunea Europeană a promovat, în perioada 2014-2020, un model de
creștere mai inteligent, mai durabil și mai incluziv, prin care s-a promovat noul concept de dezvoltare
europeană, în baza căruia se asigură suport financiar de la bugetul Uniunii Europene și se deschid
noi oportunități pentru valorizarea resurselor locale în condițiile unei guvernanțe economice mai bine
coordonate la toate nivelurile de administrare. În prezent, Comisia Europeană a reînnoit inițiativa “Calea
către excelență” pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea
ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta regiunile să-și conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze
strategiile de specializare inteligentă. Altfel spus, strategiile de inovare care se bazează pe domenii de
nișă dețin atuuri concurențiale, înainte de începerea perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa
va ajuta regiunile să identifice resursele U.E. adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se
asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri similare pentru a crea clustere de inovare. Alături de
propunerile Comisiei, privind viitoarea politică de coeziune și de noul program “Orizont Europa” și
în conformitate cu noua agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa “Calea către excelență”

este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu
strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget pe termen lung al U.E., pentru
perioada 2021-2027.
Astfel, prioritățile investiționale mijlocite optim de U.E. sunt:
-O Europă

mai inteligentă, prin inovare, digitilizare, transformare

economică

și sprijinirea

întreprinderilor mici și mijlocii;
-O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în
tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;
-O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
-O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității
locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul
de sănătate;
-O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local
și a dezvoltării urbane durabile în U.E.
În acest sens, redactarea unei strategii de dezvoltare locală integrate în dezvoltarea regională și însușirea
acesteia de către factorii de decizie de la nivel local îmbunătățește șansele unei creșteri economice și
sociale durabile, incluzive și performante. Includerea proiectelor de dezvoltare locală în noua strategie de
dezvoltare locală crește impactul vizat de aceasta. Lipsa unei strategii de dezvoltare locală, a unei viziuni
strategice împărtășite de comunitate, ar conduce la creșterea gradului de vulnerabilitate economică la
apariția unor riscuri sociale și economice. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un
element definitoriu pentru a formula o viziune globală, coerentă și modernă asupra procesului de
dezvoltare durabilă a localității, pentru perioada 2021-2027, cu corelare cu cea a județului Buzău și a
Regiunii Sud-Est.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Breaza pentru perioada 2021 – 2027 îşi propune să se alinieze
la obiectivele generale prin:
-

reducerea şomajului şi combaterea sărăciei prin dezvoltarea de noi locuri de muncă;

-

măsuri eficiente de incluziune socială;

-

implicarea activă în reducerea abandonului şcolar în învaţamântul preuniversitar;

-

creşterea eficienţei energetice a gospodăriilor şi locuinţelor și creșterea spațiului de locuit inclusiv

prin dezvoltarea unor programe de realizare a unor locuințe sociale;
sprijinirea tinerilor, a micilor fermieri, dar și a întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să
investească în sectorul agricol și non- agricol;
-

gestionarea riscurilor în cazul hazardelor naturale;

-

utilizarea eficientă a resurselor.

Principiile care stau la baza procesului de planificare
Necesitatea adaptării spaţiului românesc la cerinţele UE se răsfrânge prin necesitatea fiecărei autorităţi
locale de a se adapta la cerinţele UE. Lucrarea prezentă analizează elementele specifice comunei Breaza,
atât din punct de vedere economic, social, al infrastructurii, cât şi din punct de vedere al resurselor umane
şi al teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care România şi le-a asumat pentru perioada 2021-2027,
strategia de dezvoltare locală a comunității nehoiene îşi propune o dezvoltare durabilă a localităţii în
contextul european. Strategia are la bază informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistică, de
la Uniunea Europeană , cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme
locale, județene, regionale, naţionale şi europene. A fost, de asemenea, implicată populaţia comunei,
angajaţii din Primăria comunei Breaza, prin întâlniri cu lideri de opinie, întâlniri cu oameni de afaceri
locali, chestionare, studii.
Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiții:
-acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
-susținerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice;
-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse.
Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSaTH M., 1993): imagine asupra viitorului,
creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre un
câştig durabil. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele
diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine și elemente proactive, construind
posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pe ntru diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs.
Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă
de programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii
ţintă. Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de
programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a
potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele
înregistrate pe plan local.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Breaza s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale, în contextul în
care cadrul de dezvoltare aplicat până in anul 2007 se rezuma doar la Planul Urbanistic General. Cu alte
cuvinte, era vorba de o viziune strict tehnică, limitată la perspectiva amenajării teritoriului, ce s-a dovedit
insuficientă pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a problemelor din ce în ce mai complexe şi
multisectoriale ale oraşului. Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice şi
celorlalţi actori locali (cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile,
astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de

Strategie. Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie
precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea de
puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de la premisele ca reprezentanţii şi liderii locali să aibă
interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale. Lipsa de
activitate în mediul comunal au făcut dificilă realizarea acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea
Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat de către autoritatea executivă de la nivel local
- primar, cu sprijinul echipei de consultanţă.
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:
1. Colectarea datelor şi analiza acestora
În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică a localităţii ,
analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale . Aceste informaţii au fost
obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii primăriei şi locuitorii comunei Breaza), fie din
surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate este culegerea datelor care să
permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborat planul de dezvoltare locală. Pentru
aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare geografică, factori de risc natural,
zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai
populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi canalizare, vechimea şi siguranţa locuinţelor,
materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, iluminat public,
racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale (învăţământ,
comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit, de asemenea,
şi identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere al turismului, a posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi evenimentele culturale anuale specifice zonei. Această
cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale, constantându- se dificultăți, în
principal, din cauza lipsei de integrare și coordonare a informațiilor locale, precum și a lipsei unui mod
sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze sortarea și aranjarea multicriterială a
acestora. Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală
(instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, biserica, şcoala etc). Tehnica
folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel, aflăm atât gradul de implicare a agenţilor enumeraţi
pentru bunul mers al localităţii, dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul localităţii şi în exteriorul ei.
Culegerea datelor s-a făcut de angajați în cercetare poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de
temelie pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii.
2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunităţile (Opportunities)
şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Breaza. Au fost, de asemenea, identificate forţele
externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie negativ în dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin,
aşadar, direcţiile de dezvoltare locală.
a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care a fost
elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală implicaţi
în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii strategice de
dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in identificarea obiectivelor operaţionale.
b) Obiective operaţionale dezvoltate în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de dezvoltare
locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea
localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai important considerent trebuie să

fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia
de bază pentru dezvoltare locală este

păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se

ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii.
3. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi prinse în strategia
de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în

funcţie de gradul de implicare a

agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda
persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o discuţie şi o analiză
constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da răspuns privitor la fondurile
disponibile în bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse. Am intrat, de asemenea, în
contact cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţionale care
activează pe raza judeţului Buzău şi în comuna Breaza, cu scopul de a alege eventuale propuneri de
proiecte ce pot spori şi dezvolta localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte:
proiectul să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii comunității, urmările lui să fie suficient de consistente
încât să afecteze o parte importantă a comunităţii, să existe sau să poată fi găsite resurse necesare
pentru rezolvarea lui. Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât din
punct de vedere al comunităţii, cât şi al economiei şi al nevoilor populaţiei.
4. Construcţia planurilor de acţiune
Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai mult de partea
strategică . Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de acţiune, precizează toate resursele
financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect) fie că este vorba de resurse
din bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau European, fie de surse financiare externe ale agenţilor
economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii de dezvoltare, în această
etapă sunt alese acelea care asigură comunităţii cele mai mari posibilităţi de progres şi de creştere a
nivelului de trai la nivelul populaţiei. În vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de
prioritizare a nevoilor locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele
existente la nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep
un proiect este cel legat de rezultatele obţinute, ca urmare a implementării cu succes a proiectului.
Proiectul reprezintă un instrument care oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective
strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă nici
un efect asupra dezvoltării zonei. Se finalizează, de asemenea, şi specificaţiile tehnice ale proiectelor
(studii ce sunt necesare pentru fiecare proiect de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru
implementarea proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar, putem considera că etapa de
construcţie a planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi monitorizare a
proiectelor, după ce acestea au fost identificate.

ACTORII IMPLICAŢI
Reprezentanţii departamentelor, Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT) Breaza, vor face toate
demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Breaza
pentru perioada 2021 – 2027.
Departamentul / Structură
Primar

Numele şi Prenumele

DRUGA ADRIAN

Viceprimar

BOGZA VIOREL

Secretar General

UNGUREANU CARMEN

Cabinet primar:
Consilier

BARSAN IULIANA

Cabinet viceprimar:
Consilier

IONITA SIMONA ELENA

Serviciul contabilitate:
Inspector superior

VOINEA LUIZA

Compartiment taxe și impozite locale
Referent principal
Inspector asistent
Compartiment asistență socială:

POPESCU NOROCEL STEFAN
BELU MADALINA

Inspector superior

BOARCAS CARMEN STELIANA

Asistent comunitar

ZAHIU ALEXANDRINA

Serviciul urbanism, autorizări construcții:
Referent de specialitate

BOTEA IOANA

Birou cadastru, carte funciară și agricultură:
Inspector superior
Compartiment registru agricol:
Referent

IVAN CRISTINA DANIELA
LUNGU DANIELA

Compartiment achizitii publice
Consilier superior
Șofer
Muncitor

FRUSINOIU DORINITA TITELUTA
CROITORU EMILIAN
IVAN PAUL

CAP II
PROFILUL SOCIO – ECONOMIC AL COMUNEI
BREAZA

Localizare geografică

Aşezată în mod fericit pe locul de întâlnire a marilor drumuri care străbat ţara, comuna Breaza
este o localitate pitorească de la confluenţa dealului cu câmpia, aflată în plin progres economic prin
activităţile performante din sectorul agricol şi al micilor unităţi productive ce valorifică durabil resursele
locale materiale şi umane.
Dacă străbaţi drumurile asfaltate, mărginite de trotuare şi şanţuri dalate, poţi admira casele
gospodarilor, livezile de pomi fructiferi şi plantaţiile de vii şi poţi face un popas odihnitor în parcul public.
Comuna Breaza oferă servicii publice, infrastructură şi dotări socio-edilitare la standarde europene,
care asigură locuitorilor săi un trai confortabil şi liniştit, un mediu prielnic formării, muncii şi petrecerii
timpului liber precum şi accesul la servicii sociale eficiente.
Dezvoltarea localităţii este rezultatul unei iniţiative colective la care membrii comunitătii contribuie
cu eforturi si resurse concertate, al dialogului constant dintre autorităţi, cetăţeni şi mediul de afaceri
local.

INFRASTRUCTURA
 administraţie
publică

primărie

 educaţie

învăţământ preşcolar, primar, gimnazial

 sănătate, asistenţă
socială

dispensar
farmacie, cămin de bătrâni

 cultură

bibliotecă publică, camine culturale etc.

 comerţ prestări de magazine universale , piaţă agroalimentară
servicii
pensiuni agroturistice
 turism
 sport, agrement:
 alimentare cu apă

terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competiţii locale

reţele de alimentare cu apă

 culte

lăcaş de cult

 transport,
comunicaţii

poştă

 ordine, securitate:

sedii de poliţie

INFRASTRUCTURA DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
În prezent căile de comunicaţie satisfac o bună parte a necesităţilor comunităţii, circulaţia principală
desfăşurată pe DJ205. Rețeaua de drumuri comunale și sătești măsoară aproximativ 45 km.
Deşi căile de comunicaţie satisfac în prezent o bună parte a necesităţilor actuale, este de remarcat
starea relativ nesatisfăcătoare a unei părţi importante a drumurilor, capacitatea gabaritică redusă a
unor poduri şi podeţe, lipsa trotuarelor şi marcajelor corespunzătoare, lipsaparcărilor amenajate, lipsa
sau întreţinerea necorespunzătoare a indicatoarelor rutiere, precum şi asigurarea necorespunzătoare a
şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale.
Infrastructură tehnică
Alimentare cu apă, canalizare şi salubrizare

Reţeaua de alimentare cu apă
În prezent, la nivelul comunei Breaza şi al localităților aparţinătoare, alimentarea cu apă potabilă a
locuitorilor şi a animalelor din gospodării se face printr-o reţea de captare şi distribuţie apă, ce deserveşte
localitatea Breaza si satele componente. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de
1123 mc/zi.
De asemenea, analiza apei din fântânile selecţionate în ultimii doi ani a relevat faptul că o parte a
fântânilor din localitățile aparţinătoare comunei Breaza nu au apă potabilă, în sensul că din punct de
vedere chimic (conţinutul de nitriţi, nitraţi şi substanţe organice) şi bacteriologic, apa nu se încadrează în
parametrii de potabilitate prevăzuţi de Legea nr. 458/2002. Riscul major este pentru populaţia din grupa
de vârstă 0 – 3 ani, la care consumul apei din aceste surse poate duce la intoxicaţie cu nitriţi, afecţiune ce
poate fi letală. În acest context, acest aspect se află în atenţia autorităţilor locale, existând necesitatea
extinderii si modernizarii retelelor de apa.

Canalizare
Comuna Breaza a fost beneficiar al proiectului “Construire sistem de canalizare si statie de Tratare Ape
Uzate, Satele Breaza Si Greceanca, Comuna Breaza, Jud. Buzau”, proiect finanţat prin O.G. 7/2006, care nu
s-a finalizat dinlipsa de finatare. Preocuparea autoritaților locale este evidentă pentru finalizarea
proiectului de canalizare.
Mai precizăm că, în conformitate cu Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate în
localităţile cu aglomerări de peste 2000 locuitori echivalenţi, trebuie să existe staţie de epurare cu
tratare secundară a apelor uzate, realizarea întregii reţele de canalizare şi utilarea corespunzătoare a
acestora, înscriindu-se din această perspectivă, ca principale probleme de rezolvat în viitorul apropiat.
De asemenea, prezenţa apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc
major pentru sănătatea populaţiei şi conduce la degradarea mediului înconjurător.
Salubrizarea
În ceea ce priveşte salubrizarea, a fost delegată gestiunea serviciului de salubrizare către un operator
specializat. Astfel, aproape toate locuinţele din Breaza şi localitățile componente sunt beneficiare ale
serviciului de salubritate.
O modalitate eficientă de rezolvare a acestor probleme ar putea consta în modernizarea întregului
sistem de salubrizare prin accesarea unor noi fonduri structurale prin Programul Operaţional Investiții
Mari (POIM), lucru posibil în parteneriat cu administraţiile locale vecine sub coordonarea Consiliului
Judeţean Buzău sau poate chiar individual. În acest sens, există o iniţiativă la nivelul CJ Buzău prin
implementarea unui proiect legat de managementul deşeurilor, finanţat cu fonduri europene, comuna
Breaza fiind un potenţial beneficiar.
Infrastructură social
Educaţia

Sistemul educaţional în comuna Breaza se prezintă astfel:
În comuna Breaza funcţionează Scoala generala cu clasele 0 -VIII.
Pe localităţi, situaţia sistemului de învăţământ se prezintă astfel:



în localitatea Breaza funcţionează Şcoala gimnazială cu clasele 0 – VIII şi
Grădiniţa cu program normal;
în localitatea Greceanca funcţionează o grădiniță cu program normal;



în localitatea Vispesti funcţionează o grădiniță cu program normal;

Activităţile de natură sportivă se derulează pe terenurile de sport din cadrul unităţilor şcolare.
Menţionăm faptul că activitatea sportivă în comuna Breaza se realizează şi în cadrul sălii de sport.
Sănătatea şi serviciile sociale
Referitor la infrastructura din domeniul sănătăţii, în present, în comuna Breaza, asistenţa medicală este
asigurată prin doua dispensare medicale si un cabinet stomatologic.
Deşi s-au realizat paşi importanţi în ceea ce priveşte extinderea şi modernizarea infrastructurii din
domeniul sănătăţii, sistemul medical al localităţii rămâne subdimensionat şi nu acoperă integral
necesităţile populaţiei.
Cultura
În comuna Breaza funcţionează mai multe cămine culturale în localitățile aparținătoare. De asemenea,
întâlnim și 5 lăcașuri de cult.
MEDIU
Rezervaţii naturale
Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor
habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,
hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul
necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.
Managementul rezervaţiilor naturale se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile acestora, prin măsuri
active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau în vederea protejării anumitor
specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice. Pe lângă activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi admise
activităţi turistice, educaţionale, organizate.

Situri de importanţă comunitară
Siturile de importanţă comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în
care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a
habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din Direct iva Habitate şi Directiva Păsări şi
care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei Natura 2000 şi/sau contribuie semnificativ la

menţinerea diversităţii biologice în regiunea sau regiunile biogeografice respective.
Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanţă comunitară ar trebui să
corespundă zonelor din areal din care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi
reproducerea acestor specii.

ECONOMIA LOCALĂ
Datorită faptului că principala ocupație a locuitorilor din comuna Breaza este viticulture, in comuna
Breaza investitiile sunt reduse, majoritatea firmelor private inregistrate au ca obiect de activitate
agricultura.
O altă activitate care s-a dezvoltat constant în ultimii ani, o reprezintă comerţul alimentar şi nealimentar cu
amănuntul şi într-o mai mică măsură alimentaţia publică.
Turismul a cunoscut o oarecare dezvoltare, mult prea puțin față de potențialul zonei,serviciile şi
spaţiile de primire pentru turism fiind reprezentate de mai multe locații.
După cum se poate observa, majoritatea firmelor private au un număr redus de personal angajat. De
asemenea, există înregistrate un număr de Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale,
Întreprinderi Individuale, Cabinete ale Medicilor de Familie sau diferite alte cabinete medicale.

CAP III
ANALIZA SWOT
PUNCTE SLABE
PUNCTE
TARI

PUNCTE
SLABE

OPORTUNITATI AMENINTARI

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths
(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri sau amenințări).
Primăria comunei Breaza trebuie să-și însușească și să promoveze o viziune strategică în ceea ce
privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă
dezorganizată în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot consuma irațional resurse prețioase.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:
realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza
sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic. Principiile care au
stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa,
obiectivitatea, coerenţa

şi continuitatea demersului. Pentru a

da roade,

însă, planificarea

strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management
strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în
beneficiul comunităţii. Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund
necesităţilor de dezvoltare a comunei Breaza, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale
disponibile

şi pentru accesarea

fondurilor prin

care Uniunea Europeană susţine politica de

dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comuna Breaza şi de strategiile acesteia, de modul cum se
compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia
concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are niciun control. Analiza SWOT ia
în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii
(presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se
poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul şi în ce condiţii. Ameninţările pot fi concrete sau
potenţiale.

NŢĂRI

UNCT
E TARI

PUNCTE
SLABE

SWOT AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

PUNCTE
TARI

 Condiţii naturale favorabile pentru producţia agricolă;
Existenţa forţei de muncă calificată în agricultură;
 Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii agricole
în general şi pomicole în special;
 Atragerea unor fonduri europene ce au dus la o oarecare dezvoltare a
agriculturii locale;
 Existenţa mai multor societăţi comerciale, PFA -uri , AF-uri sau ÎI ce au
şi activităţi agricole ca domeniu de activitate;
 Suprafaţă agricolă bună;
 Suprafaţă mare ocupată cu vii, fâneţe şi păşuni;
 Existența târgurilor săptămânale şi a rețelelor de comunicații pentru
vânzarea şi promovarea produselor agricole;
 Utilizarea redusa a pesticidelor şi ingrasamintelor chimice;


Existenţa unor suprafeţe mari cu păduri de foioase;

 Existenţa mai multor organizaţii de profil în localitate;


O bună tradiţie în domeniul agricol şi silvic

PUNCTE
SLABE

 Investiţii insuficiente în agricultură;
 Organizarea ineficientă a producătorilor în vederea comercializării
produselor agricole şi numărul mic de contracte de preluare a
producţiei;
Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;
 Temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a
produselor agro-alimentare din gospodărie;
 Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor
agricole;
Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
 Fărămiţarea excesivă a suprafeţelor agricole și existența unui număr
mare de ferme mici;
 Migraţia tinerilor din localitate şi neatractivitatea domeniului de
activitate;
 Lipsa resurselor financiare din partea micilor fermieri, pensii mici
pentru agricultori, ceea ce reprezintă insuficienţa investiţiilor în
agricultură de către aceştia;
 Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi sectorul
vegetal;
 Lipsa unor specialişti în cadrul exploataţiilor agricole;
Lipsa unor centre de prelucrare a produselor agricole şi silvice;
 Lipsa unor asociatii de profil;
 Atragerea unor sume mici din fondurile europene, pentru
dezvoltarea agriculturii.

OP

O
P

 Înfiinţarea/modernizarea fermelor agricole;

O Atragerea tinerilor în activităţi agricole prin preluarea de către aceştia
R

a unor exploataţii agricole şi acordarea unor prime de instalare prin

T

fonduri europene;

U

 Dezvoltarea sectorului prelucrării produselor agricole şi forestiere

N

prin găsirea unor pieţe de desfacere avantajoase;

I

 Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole;

T

 Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) mici;

Ă

 Înfiinţarea unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin

Ţ

a producătorilor;

I

 Reabilitarea fondului forestier prin finanţări europene;

 Adaptarea agriculturii şi silviculturii în acord cu măsurile de creştere
a competitivităţii;
 Potenţialul agricol ridicat în vederea înfiinţării unor

noi ferme

agricole;
 Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii
ecologice;
 Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea
exploatărilor agricole;
 Comasarea terenurilor agricole şi silvice prin înfiinţarea unor forme
asociative sau prin vânzarea terenurilor de către micii proprietari;
 Atragerea unor fonduri de investiţii directe din ţară sau din
străinătate;
 Implementarea unor programe de instruire în domeniul agricol în
vederea creşterii nivelului de instruire al forţei de muncă existente.

A
M
E

 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea
randamentului;

N

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase, în alternanţă cu ploi torenţiale;

I

 Riscul sporit de inundaţii;

N

 Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa

Ţ

Uniunii Europene;

Ă

 Cadrul legislativ instabil;

R

 Sprijin redus din partea altor autorităţi publice;

I

 Creşterea preţurilor la combustibil, a forţei de muncă şi a altor materii prime
agricole şi silvice;
 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
 Migraţia populaţiei tinere din satele componente;
 Îmbătrânirea accentuată a populaţiei şi implicit a forţei de muncă în
agricultură şi silvicultură;
 Scăderea continuă a nivelului de instruire a forţei de muncă;
 Dispariţia sau restructurarea instituţiilor locale din domeniul agricol sau
silvic.

 Apariția unor hazarde naturale și antropice, inclusiv biologice.

SWOT INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

PUNCTE
TARI


Comunei Breaza îi aparţin următoarele localităţi: Breaza, Vispesti, Valeanca-

Vilanesti, Greceanca si Badeni.
 Oraşe importante apropiate: Buzău, Mizil, Ploieşti;
 Căi de acces în oraş: acces la drumul naţional DN1B (Buzău-Ploiesti);
 Drumuri de acces asfaltate sau pietruite în majoritatea localităților componente;
 Transport rutier organizat, inclusiv în satele izolate;
 Staţii auto;
 Reţea de electricitate ce acoperă toată localitatea;
 Reţea modernizată de iluminat public în toate satele aparținătoare;
 Reţea de telefonie mobilă şi rețea de telefonie fixă;
 Reţea extinsă de apă;
 Sistem de colectare centralizat a deşeurilor menajere;
 Suprafeţe mari ocupate cu vegetaţie;
 Existenţa unor rezervaţii naturale
 Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare a legislaţiei privind protecţia
mediului.

PUNCTE
SLABE

 Reţea de canalizare lipsa;
 Drumuri neasfaltate în unele localităti componente comunei;
 Interesul scăzut al agenţilor economici în aplicarea legislaţiei privind
protecţia mediului înconjurător;
 Dotarea insuficientă cu mijloace tehnice şi personal specializat pentru
intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;
 Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de
alunecări de teren;
 Educaţia ecologică este superficială;
 Lipsa colectării selective a deşeurilor menajere;
 Gestionarea deşeurilor necorespunzătoare;
 Depozitarea haotică a deșeurilor menajere în anumite zone ale
localității.

SWOT ECONOMIE
PUNCTE
TARI
 Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice, produse
tradiţionale sau produse ce înglobează înaltă tehnologie;
 Existenţa unor materii prime variate, cum ar fi lemnul, rocile de
constructive, fructele de pădure, etc;
 Pozitia geografica a localitatii in raport cu orasele din jur;
 Structură extinsă de învăţământ preuniversitară;
 Tradiţie economică în diferite ramuri, în special în viticultura, industria

lemnului şi a materialelor de construcţii;
 Suportul administraţiei locale oferit noilor investitori;
 Comerţul cu amănuntul de mărfuri alimentare şi nealimentare, cât şi cu
diverse produse agricole (cereale, legume, fructe etc.), animale şi păsări vii,
articole de uz casnic şi gospodăresc, atât în cadrul târgului săptămânal, cât şi în
cadrul unor magazine specializate, etc;
 Atragerea de investitori în ramuri economice industriale şi de servicii

PUNCTE
SLABE

 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de
marketing;
 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi
produselor;
 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare;
 Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
 Informarea succintă cu privire la normele europene;
 Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /
promovarea unor investiţii;
 Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică
scăzute;

 Migraţia populaţiei tinere şi adulte;
 Lipsa locurilor de muncă;
 Nivel salarial scăzut.

O
P

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

O

 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă;

R

 Construirea infrastructurii publice necesare desfășurării activităţilor

T
U
N
I

economice;
 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea
culturii antreprenoriale în rândul tinerilor;
 Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în

T

prezent;

Ă

 Creşterea capacităţii anteprenoriale în rândul persoanelor cu iniţiativă;

Ţ

 Atragerea unor noi investitori prin facilităţile pe care administraţia locală le

I

pune la dispoziţie;
 Oportunităţi de finanţare a Uniunii Europene;
 Dezvoltarea cooperării locale;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii în zonă;
 Creşterea competitivităţii sectorului IMM;
 Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru
crearea de noi locuri de muncă în mediul mic urban şi rural;

 Programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului
IMM.

A

 Instabilitatea legislativă;

M

 Îmbătrânirea populaţiei;

E

 Migraţia populaţiei;

N

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în oraşul

I

Breaza, din cauza infrastructurii fizice de bază neadecvate, raportat la

N

potenţialul zonei;

Ţ

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei

Ă

care determină decalaje economice mari, greu de recuperat;

R

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);

I

 Rata ridicată a dobânzii la credite;
 Reducerea ponderii populaţiei active ;
 Scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;
 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.
 Hazarde naturale ce se pot transforma în dezastre.
SWOT TURISM

PUNCTE
TARI
 Potenţial ridicat de dezvoltare a agroturismului şi turismului rural;
 Existenţa unor unităţi de cazare tip pensiune turistică;
 Existenţa unor servicii de masă tip pizzerie, fast-food;
 Există rezervaţii naturale, dar şi suprafeţe întinse cu peisaje unice
semi- naturale;
 Conservarea tradiţilor şi ospitalitatea locuitorilor din satele
aparţinătoare comunei;
 Diversitatea resurselor turistice rurale;
 Existenţa obiectivelor culturale de interes turistic pe teritoriul
comunei,
 Distanţe mici faţă de zone de interes turistic din judet.

PUNCTE
SLABE

 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine insuficiente;

 Insuficienţa locurilor de cazare;
 Inexistenţa unor forme de promovare a turismului rural şi agroturismului
pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul localităţii;
 Reticenţa investitorilor faţă de o zonă cu slabă tradiţie în acest domeniu.

O

 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;

P

 Amenajarea parcurilor;

O

 Valorificarea potenţialului turistic din zonă;

R

 Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin

T

utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene;

U

 Promovarea intensă a zonei şi punerea în valoare a condiţiilor naturale;

N

 Diversificarea produselor turistice;

I

 Accesarea fondurilor de investiţii pentru dezvoltarea unor forme de turism

T
Ă
Ţ

recreaţional;
 Creşterea gradului de instruire în domeniul turistic din partea potenţialilor
investitori sau a viitorilor angajaţi.

I

A
M

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

E

 Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;

N

 Migrarea turistică către alte regiuni;

I

 Produse turistice neatractive;

N

 Infrastructura turistică neadecvată;

Ţ

 Migrarea forţei de muncă;

Ă

 Venituri insuficiente pentru a menţine o afacere turistică;

R

 Capacitate redusă de cazare;

I

 Calamităţi naturale.

SWOT EDUCAŢIE, SPORT ŞI CULTURĂ

 Existenţa unei şcoli generale;
PUNCTE

 Existenţa mai multor grădiniţe;

TARI

 Existenţa a 5 unități de cult;
 Existenţa unei săli de sport şi a mai multor terenuri de
fotbal;
S
W
O
Existenţa unei
T biblioteci comunale şi a mai multor biblioteci şcolare;
Existenţa mai multor cămine culturale;
E
Management
D şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public;
U
Personal calificat
într-un procent de peste 98% în toată structura
C
invăţământului
A preuniversitar;
Ţ
Rezultate foarte
bune ale elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare;
I
Integrarea rapidă
a absolvenţilor pe piaţa muncii.
E
,

 Existenţa unei echipe de fotbal la nivelul comunei;









PUNCTE SLABE

PUNCTE SLABE

S
P
O
R
T

Ş
 Populaţia şcolarizată
în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere
I
 Populaţie preşcolari în scădere;
C
 Procent ridicat din populaţie cu vârsta de peste 65 ani;
U
 Lipsa unor programe de reconversie profesională a forţei de muncă
L
disponibilizată; T
U
 Lipsa unor centre alternative de educaţie, puncte de informaţie;
R
Ă
 Lăsarea în degradare
a unor aşezăminte culturale sau de cult;
 Valorificarea insuficientă a spaţiilor de educaţie şi de cultură;
 Lipsa unor programe de educaţie şi culturale permanente

O
P
O

Reabilitarea tuturor şcolilor şi grădiniţilor din comuna
 Dotarea cu mobiler nou a şcolilor şi grădiniţelor;

R

 Amenajarea şi dotarea de spaţii sau centre de joacă pentru copii în toate

T

localităţile componente;

U

 Reabilitarea tuturor bisericilor din oraş;

N

 Dezvoltarea parteneriatelor culturale şi de dezvoltare locală între oraşul

I
T
Ă

Breaza şi alte unităţi admninistrativ teritoriale din spaţiul UE;
 Organizare şi dezvoltare periodică de programe şi acţiuni cultural - artistice
în comuna;

Ţ
I

A

 Îmbătrânirea populaţiei ;

M

 Migrarea populaţiei;

E
N

 Reducerea populaţiei şcolare din cauza declinului natalităţ
 Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;

I

 Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de

N

dotare materială la limita necesarului unităţilor;

Ţ

 Lipsa personalului calificat în accesarea de fonduri europene şi naţionale;

Ă

 Neimplicarea factorilor de decizie la nivelul judeţului sau ministerelor;

R

 Neimplicarea liderilor locali şi a cetăţenilor în luarea decizilor.

I

SWOT RESURSE UMANE – PIAŢA MUNCII
PUNCTE
TARI

 Populaţia comunei Breaza în număr de 2907 persoane ( R.P. 2011);

 Tineri cu vârsta cuprinsă între 20 şi 34 ani, într-un procent de 15%;
 Adulţi, 37%, cu vârsta între 35 şi 64 ani;
 Copiii, preşcolari şi scolari într-un procent de 20 %;
 Persoane vârstnice, peste 65 ani, în procent de 28%
 Rata infracţionalităţii extrem de redusă.
PUNCTE
SLABE

 Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor
spre centre urbane mari);

 Adaptarea mai lentă a populaţiei mature şi vârstnice la schimbările şi provocările
lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în
special;
 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban mare şi străinătate, mai cu
seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;
 Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.
O
P
O
R
T
U
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I
T
Ă
Ţ
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 Atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea
ocupării forţei de muncă;
 Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care
creează noi locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi de studii
superioare;
 Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională;
 Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a
persoanelor active din oraşul Breaza;
 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor
adulte prin cursuri derulate de beneficiari ai unor proiecte finantate prin POCU;
 Calificarea/recalificarea,

instruirea

şi perfecţionarea

ocupate în agricultura de subzistenţă;
 Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei.

persoanelor

A
M
E
N
I
N
Ţ
Ă
R
I

 Îmbătrânirea populaţiei;
 Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa
activă;
 Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu şi a celor cu studii
superioare;
 Migrarea forţei de muncă;
 Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul
aspectelor aplicative;
 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
 Salarii neatractive.

SWOT SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PUNCTE
TARI

 Existenţa în comuna a cabinetelor medicale umane şi veterinare;

 Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este relativ mică;
 Dezvoltarea dialogului social, la nivel teritorial;
 Accesul facil la serviciile sociale publice de asistenţă socială;
 Activităţi de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor temporare sau

permanente

ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea unor persoane aflate
în situaţii de risc social;
 Număr mic de copii abandonaţi de familie.

PUNCTE
SLABE

 Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;

 Număr insuficient de medici în dispensarele medicale Breaza
 Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;
 Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă;
 Personal insuficient pentru asistenţă socială;
 Societatea civilă insuficient implicată;
 Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale;
 Dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate, din cauza
cadrului legal;
 Creşterea riscului de marginalizare a persoanelor în vârstă;
 Insuficienţa promovare a procedurilor de ocupare a posturilor publice;
 Nedeclararea posturilor vacante de persoanele juridice din localitate.

O

P
O
R

T

U
N

I

T
Ă
Ţ

I


Utilizarea mai eficientă a capacităţilor de asistenţă socială existente,
inclusiv a celor aflate în proprietate privată;
Dezvoltarea capacităţii serviciului de asistenţă socială;
Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei;
Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;
Dezvoltarea economică a oraşului care va permite mărirea fondurilor
destinate asistenţei sociale;
Dezvoltarea de parteneriate publice private;
Politica socială susţinută din partea Uniunii Europene;

Promovarea organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care luptă împotriva
fenomenelor deviante si delincvente la copii şi tineri prin promovarea unor programe
specifice;
 Direcţionarea unei cote din profitul firmelor către ONG-uri cu activităţi
sociale.

A
M
E
N
I
N
Ţ
Ă
R
I

 Costurile ridicate pentru serviciile medicale şi sociale conduc la
renunţarea din partea populaţiei a acestor servicii, având drept
consecinţă creşterea mortalităţii;
 Pragul de rentabilitate pentru furnizorii privaţi depinde de numărul de
persoane active asistate;
 Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară.
 Cadru legislativ în schimbare;
 Migrarea personalului medical către piaţa naţională şi europeană, din
cauze diverse;
 Cresterea continuă a costurilor (preţuri in creştere la medicamente,
material sanitare reactive);
 Lipsa fondurilor pentru investiții de la Ministerul Sănătăţii;
 Risc ridicat ca unii intreprinzători să nu-şi manifeste interesul faţă de
proiecte de asistenţă socială, din cauză că nu sunt familiarizaţi cu criteriile de
selecţie şi de implementare a acestora;


Gradul de sărăcie generează fenomene de depopulare, de plecare a
tinerilor şi adulţilor pentru a lucra în străinătate,
îmbătrânirea populaţiei.

adaugându-se şi

SWOT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

PUNCTE
TARI
 Existenţa unei clădiri noi cu suficiente spaţii de birouri, dotată şi utilată
corespunzător;
 Personal calificat pentru toate posturile ocupate;
 Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de
conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie;
 Existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie;
 Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor
şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie;
 Existenţa în cadrul Primăriei Breaza a mai multor departamente;
 Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat
în administraţia publică;
 Transparenţă în recrutarea şi în promovarea personalului;
 Participarea, în limita fondurilor, a tuturor categoriilor de personal la
activităţi de formare continuă;
 Existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a
funcţionarilor publici;
 Existenţa unor

programe de contabilitate, salarii şi încasare taxe şi

impozite;
 Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la
informaţia de interes public şi transparenţa actului administrative.

PUNCTE
SLABE

 Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei;


Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor

instituţiei;
 Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor, din cauza legislaţiei
în vigoare;
 Posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a
persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici;
 Resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire;
 Încarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa
postului;
 Nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici;
 Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici;
 Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului;
 Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative din cauza multitudinii
şi complexităţii acestora;
 Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei
publice locale (colectarea on-line a taxelor şi impozitelor).

O
P
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 Dotarea cu mijloace specifice a serviciului pentru intervenţii în caz
de situaţii de urgenţă;
 Posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod
special modernizării administraţiei publice;
 Dezvoltarea capacităţii administrative a primăriei Breaza prin
introducerea unor departamente noi pentru a veni în sprijinul
nevoilor cetăţenilor;
 Dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judeţean şi
autorităţile locale;
 Mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin programe de
formare cu finanţare europeană.

 Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a

A
M

comunităţii în programele de dezvoltare; E
 Fluctuaţia funcţionarilor publici – din cauze financiare sau alte cauze,

N
I
N
Ţ
Ă
R
I

pe de o parte, pe de altă parte, imposibilitatea angajării imediate a altor
funcţionari publici, influenţând în mod negativ continuitatea
activităţilor;
 Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să
reziste schimbărilor politice;

 Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient

În urma analizei SWOT au fost identificate la nivelul comunei Breaza o serie de aspecte pozitive
(puncte tari) ce fac din această localitate un punct de atractivitate şi de influenţă pentru localităţile din
jur. În acest sens, amintim prezența unor firme din industria vinificatiei ce atrag personal și din
localitățile învecinate, prezența unor pensiuni, super- marketuri care fac să existe un anumit specific din
punct de vedere economic. Populaţia activă ocupată în domeniul secundar și terţiar reprezintă un
procent important din populaţia activă la nivelul oraşului. În acelaşi timp, localitatea Breaza are și un
anumit specific adminsitrativ. În componenţa localităţii sunt 5 localităţi componente. Unele dintre
aceste localităţi au un aspect de aşezare rurală, fără canalizare, unde activităţile de bază sunt cele ale
agriculturii de semisubzistenţă, localităţi unde se resimte şi o îmbătrânire accentuată a populaţiei.
Un aspect negativ, întâlnit de altfel în toată România, constă în scăderea accentuată a populaţiei
la nivelul localităţii. Acest lucru poate deveni dramatic în următoarele decenii pentru viabilitatea
localităţii. O populaţie în continuă scădere şi din ce în ce mai îmbătrânită reprezintă o populaţie
neviabilă care nu poate a se dezvolta economic, social şi cultural, ci poate doar a fi susţinută financiar
de la bugetul local sau central.
Sectorul primar (agricultura) are un specific viticol, zootehnic şi parţial pomicol sau cerealier, însă
majoritatea exploataţiilor agricole sunt foarte

mici, ceea ce

demonstrează practicarea unei

agriculturi de subzistenţă, fărămiţarea terenurilor fiind o altă ma re problemă a acestui sector.
Localitatea beneficiază de suprafeţe întinse de terenuri agricole predominând viile, fâneţele şi pășunile,
existând și plantaţile cu pomi fructiferi.
În vederea elaborării „ Strategiei de dezvoltare locală“ pentru perioada 2021-2027 trebuie să
existe în atenţia conducerii Primăriei comunei Breaza şi a Consiliului Local Breaza mai multe direcţii
prioritare.


Componenta economică. Are nevoie de facilităţi şi informaţii pentru atragerea de investitori

şi crearea de noi locuri de muncă. Sectorul primar (agricultura) poate fi revigorat prin atragerea de
finanţări europene şi naţionale. În acest sens, administraţia locală se poate preocupa mai mult
pentru informarea cetăţenilor despre oportunităţile de finanţare din acest domeniu de activitate.
Sectorul secundar şi cel terţiar pot beneficia la rândul lor de astfel de fonduri de dezvoltare, inclusiv prin
fonduri europene, administraţia locală putând fi implicată mai mult prin diminuarea unor taxe, facilităţi
legate de asigurarea utilităţilor, etc.
Un alt domeniu prioritar este cel legat de infrastructură. Infrastructura de bază, de la drumuri,

alimentare cu apă, trebuie în permanenţă întreţinută, dar este necesară şi realizarea unor investiţii în
modernizarea acesteia. Asfaltarea drumurilor, extinderea alimentării cu apă, extinderea canalizării,
trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a administraţiei locale. În perspectiva reducerii resurselor
lemnoase, alimentarea cu gaze naturale a localităţii ar trebui să fie o prioritate a administraţiei locale,
investiţia realizării infrastructurii nu poate fi suportată de la bugetul local sau de către cetăţeni.


Un al treilea domeniu prioritar ar fi legat de dezvoltarea serviciilor medicale, a serviciilor

sociale şi chiar a serviciilor educaţionale. În acest sens, administraţia locală trebuie să fie
preocupată pentru modernizarea continuă a serviciilor medicale, prin modernizarea și dotarea
dispensarelor, prin motivarea personalului medical în general și a medicilor în special, prin accesarea de
fonduri europene în realizarea unor investiții în infrastructura medicală, prin preocuparea în realizarea
unor parteneriate cu UAT-urile vecine în realizarea unor proiecte comune. Serviciile sociale de bază
trebuie dezvoltate pentru categoriile cele mai vulnerabile, mai ales că au existat proiecte sociale în acest
sens. Un alt aspect important este legat de realizarea unor locuinţe sociale pentru tineri şi persoane
defavorizate. Serviciile educţionale la nivelul preşcolarilor şi şcolarilor trebuie îmbunătăţite în
permanență prin implicarea cadrelor didactice în programe specifice, prin accesarea de fonduri și
investiții europene. Totodată sunt necesare programe de educaţie a adulţilor, programe de formare
profesională şi reconversie profesională, aspecte ce pot fi coordonate de către administraţia locală.


Un al patrulea domeniu prioritar îl reprezintă cultura, programele şi spaţiile de recreere. Baza

culturală este poate insuficient dezvoltată, existând încă cămine culturale care nu au rol de catalizator
cultural în localitățile componente.
Programele şi spaţiile de recreere trebuie dezvoltate nu doar în localitatea de reşedinţă. De asemenea,
proiectele de implicare comunitară a tinerilor ar trebui să reprezinte o preocupare permanentă a
administraţiei locale.

CAP IV
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

VIZIUNE

ZONEDE
INTERVENŢIE

STRA

OBIECTIVE
STRATEGICE

STRATEGIA

DE DED DE

PRIORITATI

OBIECTIVE
SPECIFICE
TEME
ORIZONTALE

Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Breaza pentru
perioada 2021-2027 şi constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină
comuna Breaza în următorii 7 ani. În viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, comuna Breaza
va devein până în anul 2027, o comuna mult mai prospera, cu o economie aflată în dezvoltare şi
durabilă, care va tinde spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, spre gestionare si utilizarea eficientă
a resurselor, pentru o valorificare a potenţialului de inovare ecologică şi social al economiei, astfel încât
să se asigure prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială, devenind un centru rural important
din zonă din punct de vedere social și economic.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei Breaza
prin creşterea competitivităţii economiei locale, diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea
socio-culturală a localităţii.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărţirea acestuia în obiective specifice:
-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 realize creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin
oferirea de consultanţă orientate către toate categoriile de populaţie şi întreprinzatori,prin atragerea de
noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de pregătire a resurselor umane
-va oferi oportunităţi pentrui ntervenţia sectorului privat, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte
izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;
-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 participle şi să se
identifice cu comunitatea;
- va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi garantându–se protecția
factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor natural locale.
OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE
Principalele obiective strategice globale ale comunei Breaza constau în:
1.Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură, piscicultură, industrie,servicii;
2.Garantarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la infrastructură (apă,canalizare,căi
de transport,telefonie,internet);
3. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care
România va trebui să le atingă în totalitate;
4.Să direcţioneze comuna spre dezvoltare economic cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;
5.Să dezvolte un process comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunei, strategia şi acţiunile sale;
6. Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială;
7. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor europene;
8.Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi creşterea ratei de ocupare prin
crearea de noi oportunităţi investiţionale.

Realizarea obiectivelor strategice globale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la
dezvoltare şi/sau regenerare locala. Politicile, planificarea strategică, precum şi realizarea programelor ş proiectelor
se vor face cu respectarea următoarelor principii:

 Dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se roducă schimbări majore de cultură şi
atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populație şi operatorii de piață;
 Întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice în raport
cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile,precum şi cu cerinţele populaţiei;
 reţea rurala în scopul schimbului de informaţii între localităţi cu privire la utilizarea celor mai
bune practice (în managementul rural sau managementul de proiect);
 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realize un effect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu
politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care face parte;
 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,materiale,
financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetic şi material într-un ciclu
natural;
 utilizarea mecanismelo rde piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii,respective emiterea de
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă,evaluarea investiţiilor
după criteriide mediu,luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
 descentralizarea managementului în sectorul energetic;
 design-ul durabil architectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de
construcţii, design-ul unei clădiri,bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spaţială a
clădirilor, „structuriverzi” în jurul clădirilor, microclimat, eficienţă energetică;
 interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
 fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza
planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;
 analiza capacităţii tehnice de execuţie;
 evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;
 evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilorfiscale obţinute;
 identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;
 corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
 evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii administraţiei locale de a asigura accesul
acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
 protecţia mediului;
 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program
sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă există
oportunitatea de a obţine profituri viitoare;
 asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice)
 informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism,planul de
urbanism general şi planurile de urbanism zonal).
OBIECTIVELE GENERALE
Obiectivul general al comunei Breaza în domeniul agriculturii este:
Dezvoltarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va genera creșterea
nivelului de trai. Schimbarea mentalităţii fermierilor în legătură cu valorificarea reziduurilor din ferme
precum şi informarea lor în legatură cu influenţa negativă a acestora asupra mediului înconjurător şi a
sănătăţii umane.
Obiectivul general în domeniul industriei este:

Apariţia şi dezvoltarea acelor ramuri industrial care să valorifice durabil resursele naturale şi umane
existente în comunitate, să realizeze acea competitivitate necesară pentru o dezvoltare durabilă, pe
termen mediu şi lung, în concordanţă cu strategiile de mediu, cele privind energia şi schimbările climatice.
Obiectivul general în domeniul mediului este:
Implementarea şi promovarea măsurilor de mediu în comunitate.
 Obiectivul general în domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale este:
Creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei.
 Obiectivul general în domeniul amenajării teritoriului şi infrastructură este:
Utilizarea optimă a teritoriului comunei si îmbunătăţirea infrastructurii de transport, extinderea reţelelor
de utilităţi actuale, îmbunătăţirea calităţii apei şi epurarea apelor uzate, introducerea reţelei de gaze
naturale.
Obiectivul general în domeniul administraţiei publice este:
Întărirea capacităţii administrative.
Obiectivul general în domeniul educaţiei este:
Dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, dar si asigurarea accesului la
diferite forme de educaţie a populaţiei.
Obiectivul general pentru domeniul cultură, sport,agrement este:
Crearea unui mediu plăcut, sănătos si sustenabil pentru generaţiile prezente si viitoare, asigurând
standard ridicate de protecţie si managementul spaţiilor verzi, utilizarea eficientă a energiei si apei,
utilizarea infrastructurii cultural şi sportive,dezvoltarea de programe culturale, sportive şi de timp liber.
Obiectivul general în domeniul turismului este:
Dezvoltarea, valorificarea şi promovarea potenţialului turistic,agroturistic și ecoturistic local.
Obiectivul general în domeniul altor activităţi terţiare este:
Promovarea şi dezvoltarea serviciilor conexe cum ar fi sistemul bancar, serviciile legate de existenţa
infrastructurii comerciale, etc.
TEME ORIZONTALE
Egalitate de şanse
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 din mediul mic urban şi rural 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 dizabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială şi economică.
Comuna Breaza nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse – analiza indicatorilor nu
evidenţiază existenţa discriminării de gen pe piaţa muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul altor
indicatori generali de dezvoltare umană.
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), 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

calității vieții. Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate astfel încât să
se potrivească cu limitele ecologice oferite de mediul înconjurător şi de resursele planetei. Dezvoltarea
durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare ale comunei Breaza
prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea comunităţii nehoiene într-o societate
durabilă. O societate durabilă este una puternică, sănătoasă şi justă. Îndeplinește nevoile tuturor
oamenilor, precum şi pe cele ale generaţiilor 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, inclusiv cea socială, educaţională şi medicală, cât şi măsuri pentru
construirea unei societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi
oportunităţi pentru toți locuitorii din comuna Breaza, în care costurile inechităţii sociale şi cele de mediu
sunt suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de resurse este încurajat.
PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Obiective specifice pe termen mediu şi lung
I.Populaţia
a)Demografie:
 Condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, cât şi pentru cei din exterior
(care ar dori să sestabilească în comuna);
 Condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.
b)Servicii medicale şi sociale:
 Acces facil la servicii sociale şi medicale de calitate, prompte şi suficiente;
 Populaţie educată privind starea general de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţa sănătoasă;
 eliminarea factorilor de risc privind calitatea vieţii.
c)Forţa de muncă activă:
 locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare pentru
satisfacerea nevoilorde trai;
posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe piaţa muncii.
d) Educaţia:
posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educaţie;
acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul mic rural;
infrastructura şi baza material suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul
educaţional;
posibilitatea de formare continuă pentru adulţi;
practicarea de sporturi individuale şi de masă,cu baze material corespunzătoare.
e)Cultura:
practici tradiţionale revitalizate,uşor de transmis generaţiilor viitoare;
activităţi tradiţionale puse în valoare;
acces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne;
infrastructura corespunzătoare cerinţelor unei societăţi moderne.
II. Infrastructură
a) Dotări edilitare:
dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în condiţii civilizate.;
- dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului mic rural.
b) Transporturi:
 reţea de drumuri functională care să deservească nevoile curente ale locuitorilorşi activităţilor
economice fară să afecteze starea mediului înconjurător;
sistem de transport modern care să coreleze transportul feroviar şi cel rutier (de persoane si
mărfuri;

c) Infrastructura de apă,apă uzată şi epurare:
 sistem de furnizarea apei curente şi de canalizare, capabile să deservească t o t i locuitorii;
 populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate,
asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluării mediului înconjurător;
realizarea de microstaţii de epurare.
III. Economia
a) Agricultura:
practici de agricultură durabilă,adaptate condiţiilor climaterice şi solului din spatiul local;
activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit labugetul local;
asocierea producătorilor;
îmbunătăţirea practicilor agricole;
politici de marketing eficiente;
utilizarea eficientă a fondurilor de dezvoltare rurală.
b) Industria:
activităţi industriale pliate pe specificul local;
valorificarea resurselor natural locale;
valorificarea potenţialului uman;
îmbunătăţirea practicilor de mediu în domeniul industrial;
îmbunătăţirea productivităţii muncii;
promovarea eficientă a produselor şi practicilor industriale;
accesarea de fonduri europene.
c) Comerţul, turismul şi alte servicii:
utilizarea eficientă a tradiţiilor şi resurselor locale;
diversificarea serviciilor;
politici eficiente de marketing;
diversificarea produselor turistice.
IV Mediul înconjurător
Degradarea solului,a aerului şi a apei:
promovarea practicilor de agricultură ecologică;
realizarea unor cursuri de educaţie ecologică;
curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public;
montarea de coşuri d egunoi pe domeniul public,nu doar în localitatea de reşedinţă;
crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor;
realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor;
regularizarea pâraielor şi a torenţilor de pe teritoriul localităţii, prin construirea de microbaraje,
consolidarea malurilor,construirea de podeţe şi alte astfel de lucrări hidrotehnice;
împădurirea suprafeţelor degradate.
ZONE SPECIFICE DE INTERVENŢIE
Atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt presupune realizarea unui Plan de Acţiune
Locală. Acest plan este un document elaborat ca o necesitate în vederea implementării Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Breaza pentru perioada 2021-2027. Planul de acţiune conţine asumarea
sarcinilor, calendarul desfăşurării acţiunilor, resursele financiare, materiale şi umane alocate,
monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse.
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează
resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. Planul de

acţiune va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia economică la nivel
naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la
implementarea lui.
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a comunei Breaza,
reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor
parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca durabilitatea dezvoltării să devină punctul forte al
acesteia.
Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de
planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât procesul să poată fi evaluat
continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Breaza.
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor care trebuie
executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. În timp,pentru a realize un management
unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine
coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificareaa ctivităţilor)
b. Planul de executare (implementarea activităţilor)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).
Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:
-Administraţia Locală – prin Instituţia Primăriei şi Consiliul Local, care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea
instituţională pentru acordarea unui support logistic complex necesar planului de acţiune;
-Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi
participare activă;
-Mediul de afaceri – firme şi instituţii finanţatoare, ca support financiar şi logistic (informaţii şi tehnologii
moderne).
Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi
implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu
complexitatea factorilor sociali,economici, de mediu şi tehnologici prin indicatorii de dezvoltare durabilă
selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Breaza. Utilitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi
complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia
de Dezvoltare Durabilă a comunei.
Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:
1. Funcţia de previziune-cuprinde activităţi care privesc:
-realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi mijloacelor de
realizare pe anii 2021–2027.;
-întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare i realizarea acelora
care au un grad ridicat de certitudine;
-elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri,studii de marketing, analize
cost-beneficiu care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor
propuse.
2.Funcţia de organizare-cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi responsabilităţi,
delegare de competenţe cuprinseîn strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, agenți
economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate din consiliul local.
3.Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, deciziile şi acţiunile
persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai
sus (previziune şi organizare).
4.Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile deimplicare şi motivarea cetăţenilor, a structurilor constituite
şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală.
5.Funcţia de control şi evaluare –cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt măsurate şi
comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansarea programului pentru a se elimina

rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc
măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.
În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Primăria comunei Breaza, ca autoritate publică
locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelurile de decizie şi execuţie, aceasta
presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea resurselor umane,
Identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrative de
alocarea responsabilităţilor. Pentru aputea fi rezolvate problemele curente, dar şi cele ce pot apărea în
viitor, administraţia public locală trebuie să adopte un management eficient.
Materializarea capacităţii instituţionale este un process de durată în care Administraţia public trebuie să
acţioneze pentru schimbarea radical a atitudinii funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la
activitatea administraţiei. Administraţia Publică Locală, fiind o interferenţă între cetăţean şi instituţiile
statului, trebuie să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale si să
realizeze consolidarea cadrului instituţional. În acest sens, autoritatea public locală va realize o dezvoltare
durabilă a comunităţii prin unirea eforturilor tuturor cetăţenilor, va dezvolta infrastructura comunitară, va
ajusta cheltuielile bugetare la posibilităţile reale ale veniturilor la bugetul local. Eficientizarea gestionării
mijloacelor publice se va realiza prin stoparea creşterii volumului de cheltuieli, sporirea responsabilităţilor
persoanelor cu funcţii de răspundere, se va organiza licitaţii de cumpărare pentru achiziţia de bunuri,
lucrări şi servicii pentru necesităţile urgent ale instituţiei publice. Consolidarea bugetului local şi a
finanţelor publice se va realize prin asigurarea surselor financiare, vor fi întreprinse măsuri concrete
pentru acumularea veniturilor proprii, vor fi accesate fonduri naţionale şi europene, se va susţine
antreprenoriatul local. Dezvoltarea capacităţii administraţiei locale va putea fi realizată şi prin stabilirea
unor parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale ce işi desfăşoară activitatea în folosul cetăţeanului,
dar şi cu sectorul economic în cadrul unor proiecte sociale, culturale, de mediu, de tineret.
Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:
-Dezvoltarea managementul resurselor umane prin pregătirea continuă a funcţionarilor publici;
-Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională prin identificarea unui sistem de training adecvat,
identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire,corelarea necesităţilor cu potenţialul uman;
- Utilizarea eficientă a resurselor umane prin identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
personalului şi a regulamentului de ordine interioară, unde personalul angajat lucrează în domenii bine
definite;
-Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale prin responsabilizarea funcţionarilor publici,
conştientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat, transparenţa funcţionării sistemului, acordarea de
stimulente financiare în funcţie de eficienţă şi competitivitate;
-Eficientizarea raportului dintre cetăţean şi administraţia locală prin orientarea în folosul cetăţeanului a
serviciului public, prin eliminarea sau atenuarea blocajelor birocratice, prin participarea cetăţeanului la
luarea deciziilor, prin implementarea unor indicatori de calitate.

CAP V
ESTIMAREA NECESITĂŢII DE FINANŢARE
Pentru a fi atinse obiectivele propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală se urmăreşte atragerea
de fonduri europene şi naţionale (inclusiv private) într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor
provenite de la bugetul de stat. Un subiect foarte dezbătut în ultimii ani în legătură cu fondurile europene
se referă la capacitatea de absorbție. S-au făcut analize în această direcție, încercându-se să se măsoare
capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state. Unul dintre studiile
realizate arată că există trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție: situatia
macroeconomică, situaţia cofinanțării, capacitatea administrativă.
Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:
elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi prioritizarea
proiectelor;
consultarea comunităţiipe parcursul acestui proces;
dezvoltarea proiectului în parteneriat sau cu resurse proprii;
găsirea unei surse de finanțare;
completarea şi depunerea Dosarului de finanţare;
evaluarea şi selecţia proiectului depus;
semnarea Contractului de finanţare;
implementarea proiectului;
evaluarea şi auditarea proiectului.
În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă,odată identificat un
proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi:
realizarea unui studio de prefezabilitate;
elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;
atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;
elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu;
elaborarea bugetului;
elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate, dacă este cazul;
aprobarea studiului de fezabilitate;
elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor effectuate de către o firmă de consultanță sau cu
resurse proprii,dacă este cazul;
elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de vizitare,matricea
cadrul logic etc.);
completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de beneficiar;
depunerea proiectului.
Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt:
 verificarea conformităţii administrative;
 verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului);
 evaluarea tehnică şi financiară.
Atât cofinanţarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate,
întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la bugetul local. Se va acorda o
atenţie deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului

prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice. Un aspect foarte important
al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a nevoilor comunităţii locale. Volumul cheltuielilor
trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile, care
urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului, nu vor avea o structură omogenă şi, din acest
motiv, trebuie să se facă distincţia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune bugetul local.
O primă distincţie important este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi efectuate pentru a pune în
mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului. Primele trebuie efectuate de
regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil
în timp, dar este şi mai îndepărtată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau
proiectului tehnic. Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să se
determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.
Structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor locale evidenţiază gradul de autonomie a
administraţiei locale faţă de bugetul judeţului sau bugetul central şi legăturile existente între diferitele
administrații teritoriale; fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor administraţiilor locale;
modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a deficitelor.
Structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor locale este comună cu cea a bugetului de stat si se
prezinta astfel:
VENITURI
1. Veniturile proprii ale bugetelor locale sunt reglementate prin Legea privind finanţele publice şi Legea
privind finanțele publice locale şi cuprind: impozitele, taxele şi vărsămintele de venituri cuvenite de la
agenţi economici şi instituţii publice de importanţă locală; impozitele şi taxele locale (de la populaţie sau
de la persoanele juridice).
2. Venituri atribuite, în care intră sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit legii, bugetului
de stat.
3. Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea unor obiective de interes naţional, dar
care sunt organizate şi controlate eficient de către organele locale.
4. Împrumuturile contractate pe piaţa financiară internă sau externă, fie direct, în numele organelor
administraţiei publice locale, fie garantate de către Guvern.
CHELTUIELI
1. Autorităţile executive (Serviciile publice generale);
2. Învăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, ajutoare şi indemnizaţii ;
3. Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe;
4. Transporturi, agricultură, alte acţiuni economice ;
5. Alte acţiuni;
6. Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente;
7. Plăţi de dobânzi şi comisioane ;
8. Rambursări de împrumuturi ;
9. Fonduri de rezervă;
10. Cheltuieli cu destinaţie specială .
Planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de realizat din cauza schimbărilor
legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii 7 ani nu se poate exprima exact. Estimarea va
reprezenta necesităţile financiare ale comunei Breaza în perioada 2021-2027 şi va cuprinde totodată o
serie de previziuni cu privire la investiţiile care vor fi realizate în această perioadă. De asemenea,
estimarea va fi corelată cu volumul fondurilor efectiv utilizate în oraş în scopul susţinerii unor investiţii
similare în perioada 2014-2020.
În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcţie de bugetul din anul precedent , în funcţie
de alocările bugetare de la nivelul judeţului, în funcţie de accesarea fondurilor comunitare previzionate
şi executate şi va fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare şi de interes pentru dezvoltarea
comunităţii locale, lucru asumat şi prin Hotarărea Consiliului Local.

CAP VI
INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Atingerea obiectivelorstrategice din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Breaza pentru perioada
2021-2027 se va face prin:
-elaborarea unor planuri anuale de acţiune locală, ce se vor aproba în cadrul Consiliului Local Breaza;
-identificarea, selectarea şi implementarea proiectelor strategice de la nivelul comunei, în vederea găsirii
celor mai bune soluţii de atingere a obiectivelor şi priorităţilor propuse;
-monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor strategice.
Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei Breaza prin
creşterea competitivităţii economiei locale,diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea socioculturală a localităţii.
Indicatorii de realizare a obiectivului general sunt:
- Aducerea infrastructurii la nivel european;
- Educarea şi formarea resurselor umane;
- Sprijinirea mediului de afaceri;
- Încurajarea şi promovarea antreprenoriatului;
- Dezvoltarea ecoturismului şi agroturismului local;
- Încurajarea dezvoltării activităţilor non-agricole;
- Consolidarea fermelorde subzistenţă şi dezvoltarea lor;
- Creşterea numărului de locuride muncă şi a veniturilor salariale;
- Stoparea sau limitarea depopulării prin migraţia populaţiei din unele zone aparţinătoare
comunei Breaza;
Diversificarea serviciilor pentru populaţie;
Încurajarea şi sprijinirea tinerilor pentru întemeierea uneifamilii;
Motivarea tinerilor de a se stabili in localitate.
Indicatorii de realizare a obiectivelor strategice pe domenii sunt:
Domeniul agricultură.
Scopul intervenţiei este acela de a contribui la dezvoltarea unei agriculture competitive, durabile,
bazată pe iniţiativă privată, pentru a proteja patrimonial natural al localităţii. Acest lucru se poate realize
prin:
Modernizarea instalațiilor agricole;
Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență;
Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi;
Diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a
celei ecologice;
Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii;
Activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local;

Îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor
agricole;
Încurajarea înființării grupurilorde producători din sectorul agricol și silvic în vederea obținerii de
produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producție
unitare;
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol, forestier şi de agroturism al comunei Breaza;
Împădurirea terenurilor neproductive;
Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei spontane;
Promovarea iniţiativelorde dezvoltare locală;
Dezvoltarea activităţilor de consultanţă agricolă;
Dezvoltarea prestatorilor de servicii în agricultură;
Îmbunătăţirea potenţialului genetic al animalelor;
Dezvoltarea şi încurajarea agriculturii ecologice;
Menţinerea şi conservarea calităţii solului;
Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier.
Domeniul infrastructură ( de transport şi de utilităţi)
Scopul intervenţiei este de a dezvolta calitatea infrastructurii de transport sau de utilităţi prin:
Extinderea alimentării cu apă potabilă;

Modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi străzilor orăşeneşti;

Extinderea trotuarelor şi aleilor pietonale;

Construcţia de poduri şi podeţe peste pâraie şi torenţi;

Extindere reţea canalizare;

Realizarea de microstaţii de epurare şi tratare a apelor reziduale în toate localităţile
aparţinătoare;

Realizarea studiului de fezabilitate privind distribuţia de gaz metan şi introducerea reţelei de gaz
metan;

Extinderea reţelei de iluminat public din tot oraşul Breaza;

Implementarea unor mijloace de supraveghere şi sistematizare a traficului, semnalizarea şi
protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în proximitatea unităţilor de învăţământ;

Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în acord cu tendinţele de dezvoltare a acestuia;

Reabilitarea reţelelor de utilităţi existente;

Ȋmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influenţele negative asupra
mediului ṣi confortului populaţiei;


Clarificarea aspectelor de proprietate şi domenialitate asupra teritoriului oraşului;

Modernizarea sectorului de transport în scopul asigurării unei protecţii sporite a mediului, a
sănătăţii umane şi îmbunătăţirii siguranţei pasagerilor;

Îmbunătăţirea parametrilor curentului electric.
Domeniul mediu înconjurător

Scopul intervenţiei este de a îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător prin creşterea eficienţei
colectării deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de riscurile unor hazarde naturale,
creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor privind importanţa calităţii
mediului. Aceste aspect pot fi atinse prin:

Lucrări de regularizare a râului Buzău și a pâraielor şi torenţilor de pe teritoriul comunei Breaza.

Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi
transportul deşeurilor.


Dotări cu utilaje şi echipamante pentru serviciul de gospodărire comunala.

Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru mediu;

Minimizarea impactului infrastructurii de transport asupra economiei, societăţii
mediului;

Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;

Evitarea supraexploatării resurselor naturale;

Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri ;

Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate;

Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje;

Reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;

Încurajarea producerii de energie din deşeuri.

şi

Domeniul economie şi mediul de afaceri
Scopul intervenţiei este acela de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Breaza prin crearea
condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper, bazat pe competiţie, pe dezvoltarea nevoilor de
afaceri locale, pe valorificarea resurselor naturale şi umane locale. Acest aspect poate fi atins prin:
 Modernizarea târgului săptămânal;
 Realizarea condiţiilor pentru funcţionarea zilnică a pieţei agroalimentare;
 Dezvoltarea unor activităţi industriale bazate pe resursele natural locale;
 Informarea cetăţenilor cu privire la oportunităţile de finanţare nerambursabile;

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM, în vederea promovării
oportunităţilor de formare profesională şi angajare;
 Menţinerea investiţiilor actuale, sprijinirea şi atragerea de noi investiţii, în principal cele ce utilizează
capacităţi de producţie nepoluante;
 Promovarea bunurilor şi serviciilor locale;
 Alte activităţi specifice.
Domeniul educaţiei, cultură şi sport
Scopul intervenţiei este acela de a contribui la creşterea atractivităţii sociale şi culturale a comunei
Breaza, atât pentru locuitorii acestuia, în special pentru tineri, cât şi pentru locuitorii comunităţilor
vecine şi nu numai. Un aspect esenţial este acela de a valorifica baza materială existentă, prin implicarea
cadrelor didactice, a părinţilor şi a altor persoane interesate. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
 Modernizarea, reabilitarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor din comuna;
 Amenajarea, întreţinerea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii;
 Reabilitarea bisericilor;
 Sprijinirea proiectelor educative şi a tuturor formelor de creativitate şcolară;
 Promovarea diversităţii culturale;
 Modernizarea, reabilitarea şi dotarea tuturor aşezămintelor culturale;
 Încurajarea utilizării tehnologiei informaţiei de câţi mai mulţi locuitori;
 Iniţierea şi dezvoltarea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice, a părinţilor şi
a adulţilor;
 Integrarea copiilor şi tinerilor cu probleme sociale şi economice în viaţa socială şi economică a
comunităţii;
 Încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor;
 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare, atât prin intermediul învăţământului
formal, cât şi prin activităţii nonformale şi informale pentru tineret;


Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de angajare în
toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de inovare joacă un rol important;
 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale;
 Menţinerea în stare optimă a exponatelor şi stabilirea unor programe clare, cu ordine de priorităţi,
pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare;
 Includerea monumentelor istorice în ansambluri culturale care să constituie poli de atracţie
pentru vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente;
 Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrităţii şi securităţii fizice a bunurilor
culturale muzeale împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării şi a altor factori de risc naturali sau
antropici;
 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea
proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi de interpretare la nivel
naţional, regional şi local;
 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor şi a serviciilor
oferite;
 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale;
 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii sportive;
 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agrement;
 Protejarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice;
Domeniul social şi resurse umane
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei Breaza prin
încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi ezvoltării societăţi ibazate pe
cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; creşterea calităţii vieţii
persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin implementarea unor proiecte
într-un cadru partenerial eficient administraţie publică–societate civilă. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane dezavantajate;
Construirea de locuinţe sociale pentru tineri şi persoane defavorizate;
Măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
Program de instruire şi formare profesională continuă a personalului din învăţământ şi asistenţa
socială;
Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care activează în
domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietary de pădure) şi industriei agro-alimentare;
Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de semi-subzistenţă;
Calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de
subzistenţă;
Dezvoltarea capacităţii serviciului de asistenţă social – Primăria comunei Breaza.
Domeniul turism
Scopul intervenţiei este acela de a contribui la o mai bună valorificare a potenţialului touristic natural
şi antropic, la dezvoltarea serviciilor turistice şi agroturistice, la valorificarea unor oportunităţi de
finanţare în acest domeniu. Aceste aspecte pot fiatinse prin:
Includerea monumentelor istorice în ansambluri cultural care să constituie poli de atracţie pentru
vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente;

Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrităţii şi securităţii fizice a bunurilor
cultural împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării şi altor factori de risc naturali sau antropici;


Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement,
introducerea obiectivelor turistice importante din comunitate într-un circuit alături de obiectivele din
comunele învecinate;

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a
resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism;
Valorificarea oportunităţilor de finanţare în turismul ecologic şi agroturism.
Domeniul administraţiei publice
Scopul intervenţiei este acela de a contribui la o mai bună valorificare a resurselor umane angajate în
sectorul administraţiei, transparenţa serviciilor oferite şi a deciziilor adoptate, servirea prompt a
cetăţeanului, îmbunătăţirea relaţiei între funcţionarul public şi cetăţean. Aceste aspecte pot fi atinse prin:
Imbunătăţirea capacităţii administrative;
Imbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii si mediul de afaceri;
Introducerea de noi instrumente şi tehnologii;
Reactualizarea Planului Urbanistic General;
Imbunătăţirea calităţii furnizării de servicii;
Imbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei;
Dezvoltarea unei culture a evaluării la nivel local;
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;
Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor;
Instruirea personalului din administraţie;
Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin norme şi reguli
care pot fi puse efectiv în aplicare;
Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului administrativ şi
luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia publică.
Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;
Dotări ale administraţiei locale;
Sistem informatic integrat de colectare a taxelor şi impozitelor (inclusiv on-line de la cetăţeni).

CAP VII
SISTEMUL DE IMPLEMENTARE
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Breaza 2021-2027 depinde de capacitatea
administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi naţionale în exerciţiul bugetar 2021-2027, pentru a
putea fi finanţate acţiunile şi proiectele selectate. Absorbţia acestor fonduri depinde, pe de o parte, de
eligibilitatea acţiunilor, iar pe de altă parte, de capacitatea instituţională a adminsitraţiei locale de a iniţia
proiecte, dar şi de a lucra în parteneriat cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pentru atingerea
obiectivelor strategice.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Breaza 2021-2027 reprezintă un document legal de lucru al
Consiliului Local Breaza. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi este supus la o permanentă
reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunităţii pentru a fi în concordanţă cu realităţile
economice şi sociale.
Procesul de implementare va cuprinde următoarele activităţi:
-Elaborarea planurilor anuale de acţiune, şi aprobarea acestor planuri prin hotărâre de consiliul local;
-Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localităţii (fişe de proiecte
identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele sectoriale şi strategice,
precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului local), în vederea identificării celor mai
bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale propuse;
- Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
- Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete de dezvoltare;
- Monitorizarea progreselor realizate;
- Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie;
- Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate şi cum
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a oraşului.
Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în cadrul
consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această monitorizare anuală va
avea în vedere proiectele strategice implementate sau în implementare ori care urmează a fi
implementate la nivel local şi efectele pe care le produc la nivelul comunei Breaza.
Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local Breaza de a aborda
integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul
constant cu societatea civilă şi cu comunitatea mediului economic.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un
management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de implementare
şi evaluare a rezultatelor obţinute. Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Acţiune
ale cărei funcţii constau în:
- Urmărirea şi conducerea procesului de implementare;
- Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;
- Propuneri de completare periodică a strategiei;
- Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare .
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, a
programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra
desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora la dezvoltarea comunei.

CAP VIII
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este:
- Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local;
- Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;
- Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul
de implementare şi monitorizare a acesteia.
În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare respectând
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor
planificate. În plan instituţional, principalii actori ai implementării strategiei vor fi:
 Administraţia publică locală – Primarul,Consiliul Local, Primăria;
 Agenţii economici;
 Investitorii;
 Societatea civilă.
Performanţa implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice, elaborate de
Unitatea Administrativ Teritorială Breaza. În elaborarea raportului strategic se va avea în vedere
includerea de date relevante pentru evaluarea eficacităţii şi eficienţei măsurilor aplicate. Aceste
rapoarte strategice vor fi realizate în 2022, 2025 şi 2027, fiind prezentate în cadrul şedinţelor de
Consiliu Local şi date publicităţii.
În cadrul rapoartelor vor fi evidenţiate situaţia şi evoluţia socio-economică la nivel local; realizările,
problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea strategiei; propunerile de modificare,
completările şi adaptările strategiei la noile realităţi sociale şi economice. Rapoartele vor sintetiza
evoluţiile relevante în implementarea strategiei, deficienţele şi întârzierile constatate, recomandările
privind ajustarea strategiei şi a planurilor anuale de acţiune, fiind supuse aprobarii Consiliului Local
Breaza.
Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Breaza va urmări modul
de folosire a resurselor financiare şi umane; realizarea indicatorilor propuşi; eficienţa intervenţiilor.
Vor fi evidenţiaţi factorii de succes şi de eşec, dar şi sustenabilitatea rezultatelor şi impactul strategiei.

CAPIX
PARTENERIATUL

ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ

MEDIULDE
AFACERI

COMUNITATE

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Breaza s-a realizat cu implicarea direct a locuitorilor
comunităţii locale, ţinându-se cont de nevoile şi problemele cetăţenilor. Viziunea locuitorilor este în
spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic şi social, printr-o mai bună valorificare a
resurselor locale material şi umane, atragerea de investiţii şi investitori, atragerea de finanţări
europene

şi

valorificarea oportunităţilor de

finanţare, protejându-se mediul înconjurător şi

păstrându-se tradiţiile, dar şiobiceiurile locale.
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 deproiecte prioritare ale comunei.
Consultarea public s-a realizat prin aplicarea de chestionare la nivelul comunei Breaza şi în
localitățile componente, pentru aflarea atitudinii locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale
comunei pe următorii 7 ani.

ANEXE
FIŞE DE PROIECTE IDENTIFICATE PENTRU
PERIOADA 2021-2027 PE SECTOARE DE
ACTIVITATE

INFRASTRUCTURĂ ŞI TRANSPORT
1
2

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ŞI A DRUMURILOR DIN
LOCALITĂȚILE COMPONENTE
REALIZAREA DE ALEI PIETONALE SI TROTUARE SI CONSTRUIRE STATII DE TRANSPORT
PUBLIC ÎN LOCALITATEA BREAZA ŞI LOCALITĂȚILE COMPONENTE ALE COMUNEI

3

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ

4

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BREAZA
ŞI SATELE COMPONENTE
MODERNIZAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN TOATE SATELEC OMPONENTE

5
6

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE A TRAFICULUI RUTIER ŞI
PIETONAL, ÎN MOD DEOSEBIT ÎN APROPIEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

7
8

AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE, ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA INSTITUŢIILOR
PUBLICE
MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

9

STATII DE INCARCARE MASINI ELECTRICE

1.

REABILITAREA Ș IMODERNIZAREA DRUMURILOR ORĂŞENEŞTI ŞI A DRUMURILOR DIN
LOCALITĂȚILE COMPONENTE COMUNEI BREAZA
PRIMĂRIA
COMUNEI
BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
SOLICITANT
VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAUA.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
P.O. TRANSPORT;PNSPAC post 2020
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
OBIECTIV
GENERAL

Modernizarea drumurilor comunale şi săteşti cu efecte benefice asupra
dezvoltării economice a localitatilor prin conectarea diferitelor zone la drumurile
judeţene şi naţionale.

REZULTATE
OBŢINUTE

Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale; accesul rapid şi confortabil al
populaţiei la locurile de muncă, la servicii medicale, educaţie, cultură, etc;
consolidarea terenurilor afectate de alunecările de teren; fluidizarea transportului
de marfă şi pasageri; etc.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potenţiali investitori; Agenţi economici din zonă;
Participanţi la traficul rutier ce tranzitează zona.

2.

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE SI TROTUARE SI CONSTRUIRE STATII DE TRANSPORT
PUBLIC ÎN LOCALITATEA BREAZA ŞI LOCALITĂȚILE COMPONENTE
ALE COMUNEI
PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
SOLICITANT
VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL
DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local
COFINANŢARE

DE

EXECUŢIE

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANŢARE
PODD;PNS

COFINANŢARE

MINISTERUL MEDIULUI
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea calității vieții prin asigurarea unei infrastructure pietonale
moderne.

Imbunătățirea sistemului pietonal, reducerea accidentelor rutiere,etc
REZULTATE
OBŢINUTE
POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potenţiali investitori; Agenţi economici din zonă; Instituţiile
publice.

3.

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN TOATE
LOCALITĂŢILE COMPONENTE

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
-

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

IDEE
DA

SF

PT

Buget destat

Bugetlocal

FINANŢARE

COFINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE SAU
A.M.

DE

EXECUŢIE

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANŢARE
PODD;POR;PNS

COFINANŢARE

MINISTERUL MEDIULUI
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU

REZULTATE
OBŢINUTE

Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă are ca obiectiv atât
realizarea unei soluţii alternative de alimentarecu apă,cât şi creşterea calităţii vieţii
pentru locuitorii comunei Breaza, acoperirea necesarului de apă, utilizarea eficientă
a resurselor de apă, asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile.
Diminuarea riscurilor provocate agriculturii locale de către secetă; asigurarea unei
cantităţi suficiente de apă pentru populaţie şi agenţi economici; asigurarea unei
calităţi certificate a apei în localitatea Breaza.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potenţiali investitori; Agenţi economici din zonă; Instituţiile
publice.

OBIECTIV
GENERAL

OBIECTIVE
SPECIFICE

PRIORITĂŢI

4.

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BREAZA ŞI
SATELE COMPONENTE

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
IDEE

STADIU
PROIECT

DA

SF

PT

DE

EXECUŢIE

SURSA DE
FINANŢARE

Buget de stat

Buget local

FINANŢARE

COFINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANŢARE
PODD;PNS

COFINANŢARE

MINISTERUL MEDIULUI
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltării
economice, prin crearea de noi locuri de muncă,se va îmbunătăţi calitatea
mediului înconjurător, în special a pânzei freatice.

OBIECTIV
GENERAL
REZULTATE
OBŢINUTE

Accesul populaţiei, a instituţiilor publice şi a firmelor la infrastructura edilitară; se
va colecta şi epura cantitatea de apă menajeră şi nu numai; va creşte calitatea
apei din pânza freatică.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potenţiali investitori; Agenţi economici din zonă; Instituţiile
publice.

5.

MODERNIZAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN TOATE SATELE COMPONENTE

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
IDEE

STADIU
PROIECT
SURSA DE
FINANŢARE

SF

PT

DE

EXECUŢIE

DA
Buget de stat

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANŢARE
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

COFINANŢARE
FINANŢARE
POR;PNSPAC post 2020
PNDL3
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public are ca obiectiv îmbunătăţirea
calităţii vieţii pentru locuitorii comunităţii, prin creşterea siguranţei cetăţenilor pe
timp de noapte,creşterea siguranţei de transport a pasagerilor şi mărfurilor pe timp
de noapte, scăderea consumului de energie electrică, îmbunătăţirea calităţii
mediului.
Scăderea consumului de energie electrică; îmbunătăţirea calităţii mediului;
schimbarea reţelei electrice şi înlocuirea sau montarea unor becuri economice.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potenţiali investitori; Agenţi economici din zonă; Participanţi la
traficul rutier ce tranzitează zona.

6.

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO A TRAFICULUI
RUTIER ŞI PIETONAL,ÎN MOD DEOSEBIT ÎN APROPIEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
IDEE

SF

PT

DE

EXECUŢIE

DA
Buget de stat

Bugetlocal

FINANŢARE

COFINANŢARE

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANŢARE
POT;PNS;POR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REZULTATE
OBŢINUTE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Prin extinderea si modernizarea unui sistem video de supraveghere video a
traficului rutier şi pietonal va duce la creşterea siguranţei cetăţenilor participanţi
la traficul rutier şi pietonal.
Scăderea numărului de accidente rutiere; responsabilizarea tuturor
participanţilor la traficul rutier şi pietonal; creşterea sentimentului de siguranţă a
cetăţenilor; scăderea numărului de furturi din maşini şi/sau locuinţe.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii din zonă; Potenţiali investitori; Agenţi economici din zonă;
Participanţi la traficul rutier şi pietonal ce tranzitează zona.

OBIECTIV
GENERAL

7.

AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE ,ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA INSTITUŢIILOR
PUBLICE

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
IDEE
DA

SF

PT

Buget de stat

Buget local

FINANŢARE

COFINANŢARE

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
PNS;POR;PNDL3

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Prin amenajarea unor spaţii de parcare, în special în apropierea unităţilor
publice, se va decongestiona traficul rutier şi pietonal, se vorcrea condiţii
civilizate de parcare, se vor disciplina şoferii şi pietonii, nu se vor mai încălca
regulile de circulaţie.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea numărului de locuri de parcare; creşterea numărului de locuri de muncă;
creşterea veniturilor la bugetul local; creşterea gradului de civilizaţie urbană.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii comunei şi nu numai;
Potenţiali investitori;
Agenţi economici din zonă;

8.

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

PT

Buget de stat

Buget local

FINANŢARE

COFINANŢARE

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
POT;PNS;POR

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Prin modernizarea sistemului rutier va creşte siguranţa în traffic a tuturor
participanţilor, se va decongestiona traficul rutier, se vor încălca mai puţine reguli
de circulaţie, va scădea poluarea aerului

REZULTATE
OBŢINUTE

Scăderea numărului de evenimente rutiere;scăderea numărului de încălcare a
regulilor decirculaţie; creşterea gradului de siguranţă în trafic; realizarea unui grad
ridicat de civilizaţie rurala.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii comunei şi cei din afara lui;
Participanţi la traficul rutier ce tranzitează zona.

9.

STATII DE INCARCARE MASINI ELECTRICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE
POTENŢIALI
BENEFICIARI

COFINANŢARE
FINANŢARE
POT;PNS;POR; PNDL3;
PNRR; ANFM
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Prin realizarea unei statii de incarcare masini electrice va creşte numarul
masinilor electrice achizitionate de catre populatia comunei Breaza si nu numai, va
scădea poluarea aerului si se va reduce semnificativ costurile de intretinere a
mijloacelor de transport ale locuitorilor
Scaderea poluarii aerului; reducerea costurilor; cresterea numaruluyi de masini
electrice; realizarea unui grad ridicat de civilizaţie rurala.
Locuitorii comunei şi cei din afara lui;
Participanţi la traficul rutier ce tranzitează zona.

AMENAJAREA TERITORIULUI
1.

CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ŞI DOMENIALITATE ASUPRA
TERITORIULUI
SISTEMATIZARE PE ORIZONTALA A ZONEI CENTRALE A SATULUI BREAZA

2.
3.

1.

REABILITAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC

CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ŞI DOMENIALITATE ASUPRA
TERITORIULUI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POR; PNS; PNDD; PNDL3; BUGET LOCAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Clarificarea aspectelor de proprietate asupra teritoriului.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Realizarea evidenţei bunurilor domeniale; Creşterea responsabilităţii locuitorilor
faţă de bunurile proprii; Reparcelare pentru eliberarea titlurilor de proprietate

Locuitorii comunei; Consiliul
local; Potenţiali investitori;
Agenţi economici din zonă.

2.

SISTEMATIZARE PE ORIZONTALA A ZONEI CENTRALE A SATULUI BREAZA

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

COFINANŢARE
FINANŢARE
POR; PNS;BUGET LOCAL
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

EXECUŢIE

Surse private

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL
REZULTATE
OBŢINUTE
POTENŢIALI
BENEFICIARI

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Sistematizare pe orizontala a zonei centrale a satului Breaza
Se vor realiza modernizari, reabilitari de accese carosabile, reabilitarea platformelor
de parcare existente si amenajarea unor parcari noi,realizand latimi si lungimi de
parcare conform normativelor in vigoare
Locuitorii din zonă; Potenţiali
investitori; Agenţi economici din
zonă; Consiliul Local.

3.

REABILITAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

SURSA DE
FINANŢARE

FINANŢARE

COFINANŢARE

FINANŢARE

POR; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3; PODD
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

POTENŢIALI
BENEFICIARI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Reabilitarea clădirilor de interes public, prin aducerea lorla un standard
acceptabil de siguranţă şi confort.

Reabilitarea unor clădiri de interes public

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori; Agenţii
economici;
Angajaţii instituţiilor respective.

MEDIU

1.

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE

2.

REALIZAREA UNEI STAŢII DE SORTARE ŞI TRANSFER DEŞEURI

3.

ACHIZIŢIONAREA PUBELELOR ECOLOGICE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE

4.

ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC

5.

DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢI IDE URGENŢĂ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATILOR DE INVATAMANT
ANVELOPARE TERMICA SI SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIREA APEI ÎN
INSTITUŢIILE PUBLICE
INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, CONFORM
STANDARDELOR EUROPENE
LUCRĂRI DE STABILIZAREA VERSANŢILOR ŞI STINGEREA ALUNECĂRILOR DE
TEREN
ÎMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE
LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL
INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC

1.

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reutilizarea şi refolosirea unor deşeuri din
plastic,sticlă şi hârtie.

REZULTATE
OBŢINUTE

Colectarea selectivă a deşeurilor din locuinţele individuale; creşterea eficienţei
activităţii de salubrizare; scăderea costurilor de salubrizare, inclusiv pentru
populaţie; îndeplinirea unor angajamente luate faţă de UE; creşterea gradului
de civilizaţie.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Instituţiile publice;
Agenţii economici.

2.

REALIZAREA UNEI STAŢII DE SORTARE ŞI TRANSFER DEŞEURI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin selectarea materialelor reutilizabile şi
depozitarea deşeurilor neutilizabileî ntr-o statie de deşeuri ecologică.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea cantităţilor de material reutilizabile, scăderea cheltuielilor de
salubrizare,înfiinţarea de noi locuride muncă.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Agenţi economici din zonă;

BENEFICIARI

3.

ACHIZIŢIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea gradului de colectare
centralizată şi ecologică a deşeurilor.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea cantităţii de deşeuri colectate ecologic; creşterea gradului de
civilizaţie locala.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Agenţii economici.

BENEFICIARI

4.

ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞIDEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin scăderea consumului de energie
electrică.

REZULTATE
OBŢINUTE

Scăderea costurilor la iluminatul public; creşterea gradului de civilizaţie;
creşterea calităţii mediului prin scăderea consumului de energie electrică.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Agenţii economici.

BENEFICIARI

5.

DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3; POR

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Prevenirea şi reducerea efectelor produse de hazardele natural şi
antropice,prin modernizarea şi dotarea serviciului situaţii de urgenţă.

REZULTATE
OBŢINUTE

Achiziţionarea mai multor tipuri de echipamente: autospecială cu spumă şi
apă,autospecială de intervenţii în caz de accidente,ambulanţă de prim
ajutor,echipamente pentru central de comandă şi control, maşini de
deszăpezire autoşelinată, alte echipamente.
Creşterea gradului de intervenţie şi răspuns în situaţii de urgenţă;
Înfiinţarea de noi locuri de muncă.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Agenţii economici.

BENEFICIARI

6.

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A UNITATILOR DE INVATAMANT

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătăţirea calităţii mediului printr-un consum mai scăzut de resurse
energetice şi creşterea confortului termic.

REZULTATE
OBŢINUTE

Scăderea costurilor de întreţinere; creşterea gradului de confort termic;
creşterea calităţii mediului

POTENŢIALI

Elevii scolilor comunei Breaza
Cadrele didactice

BENEFICIARI

7.

ANVELOPAREA TERMICA SI SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIREA APEI ÎN
INSTITUŢIILE PUBLICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIACOMUNEIBREAZA,CONSILIULLOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD;PNS;BUGETLOCAL;PNDL3

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin scăderea consumului de resurse
energetice convenţionale.

REZULTATE
OBŢINUTE

Scăderea costurilor de întreţinere în instituţiile publice; creşterea gradului de
confort şi civilizaţie în instituţiile de interes public; creşterea calităţii mediului
înconjurător.

POTENŢIALI

Salariaţii instituţiilor publice;
Beneficiarii serviciilor din instituţiile publice;

BENEFICIARI

8.

INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, CONFORM
STANDARDELOR EUROPENE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

PT

Buget local

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD;PNS;BUGETLOCAL;PNDL3

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Promovarea de tehnologii nepoluante.

Utilizarea mult mai frecventă de către agenţii economici a unor tehnologii
nepoluante.

POTENŢIALI
Potenţiali investitori; Agenţi ieconomici.
BENEFICIARI

DE

9.

LUCRĂRI DE STABILIZARE A VERSANŢILOR ŞI STINGEREA ALUNECĂRILOR DE TEREN

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD;PNS;BUGETLOCAL;PNDL3

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

MINISTERULMEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin stabilizarea terenurilor, introducerea în
circuitul agricol şi silvic a unor terenuri degradate.

REZULTATE
OBŢINUTE

Stabilizarea unor terenuri degradate; stingerea unor alunecări de teren;
Reducerea riscurilor privind producerea unor hazarde geomorfologice.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei; Potenţiali investitori; Agenţ ieconomici din zonă;

BENEFICIARI

10.

ÎMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL3

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea suprafeţelor silvice, în general şi a celor impădurite, în special;
Reducerea riscurilor de producere aalunecărilor de teren şi distrugerea de
drumuri, case sau alte proprietăţi publice şi private; creşterea calităţii mediului.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei; Potenţiali investitori; Agenţii economici din oraş;

BENEFICIARI

11.

LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PT

Bugetlocal

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PODD; BUGETL OCAL;

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU

OBIECTIV
GENERAL

Supravegherea şi eliminarea totală a practicilor ilegale de deversare pe sol
a oricăror substanţe lichide poluante precum şi a depozitării necontrolate
de deşeuri.

REZULTATE
OBŢINUTE

Protejarea solului; reducerea deversărilor şi depozitărilor necontrolate de
substanţe şi materii pe sol.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Agenţi economici din zonă;
Mediul înconjurător.

BENEFICIARI

12.

INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat

PT

Bugetlocal

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

COFINANŢARE
FINANŢARE
ANFM; PNRR; PODD;
BUGET LOCAL;
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU

Producere energie verde

REZULTATE
OBŢINUTE

Protejarea mediului; capacitate de producere a energiei electrice prin
valorificarea energiei solare.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Potenţiali investitori;
Agenţi economici din zonă;
Mediul înconjurător.

BENEFICIARI

EDUCAŢIE

1.

CONSTRUCTIA UNEI CRESE

2.

PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ŞCOLAR

3.
4.

BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE
PROGRAME DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ŞOMERI,
PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

5.

PROGRAME DE EDUCAŢIE CIVICĂ

6.
7.

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL

8.

CENTRU DE TINERET

1.

CONSTRUCTIA UNEI CRESE

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
-

STADIU
PROIECT

IDEE
DA

SURSADE
FINANŢARE

SF

PT

DE

Buget de stat

Buget local

Fonduri
comunitare

FINANŢARE

COFINANŢARE

FINANŢARE

EXECUŢIE

Surse private

POCU; POCID;PNS
FONDULDE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL
REZULTATE
OBŢINUTE
POTENŢIALI
BENEFICIARI

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Crearea de spatii specifice educationale invatamantului prescolar.
Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale de calitate în vederea
asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor; sprijinirea astfel și
participarea părinților pe piața forței de muncă.
Populaţia preşcolară şi familiile acestora din comuna Breaza.

2.

PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ŞCOLAR

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

PRIMĂRIACOMUNEI BREAZA,CONSILIULLOCAL BREAZA
IDEE
DA
Buget de stat

SURSA DE
FINANŢARE

FINANŢARE

SF

PT

Buget local

DE
Fonduri
comunitare

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU; POCID; PNS; PROGRAME NAŢIONALE

EXECUŢIE
Surse private

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL
REZULTATE
OBŢINUTE
POTENŢIALI
BENEFICIARI

3.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞIDEZVOLTĂRII RURALE
Scăderea abandonului şcolar şi creşterea rezultatelor şcolare.
Scăderea procentului de analfabeţi ;creşterea numărului de copii şi tineri ce
frecventează o formă de învăţământ obligatorie.
Populaţia de vârstă şcolarăşi familiile acestora din comuna Breaza;
Cadrele didactice şi cele auxiliare.

BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE

SOLICITANT
VALOARE
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA
IDEE

STADIU
PROIECT
SURSA DE
FINANŢARE

SF

OBIECTIV
GENERAL
REZULTATE
OBŢINUTE
POTENŢIALI
BENEFICIARI

4.

DE

EXECUŢIE

DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PT

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU; PNS; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru tinerii de vârstă şcolară şi a
Familiilor acestora.
Rezultate şcolare mai bune pentru tinerii de vârstă şcolară; Creşterea
condiţiilor de viaţă pentru tinerii ce frecventează o formă de învăţământ
obligatorie.
Tinerii ce provin din familii cu probleme sociale şi economice.
Familiile acestor tineri.

PROGRAME DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ŞOMERI,
PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

-

IDEE
DA

SF

PT

Buget de stat

Buget local

FINANŢARE

COFINANŢARE

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
POCU; POCID

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Creşterea gradului de instruire şi formare a şomerilor, persoanelor inactive sau a
celor in căutarea unui loc de muncă.

REZULTATE
OBŢINUTE

Scăderea numărului de persoane inactive sau a celor în căutarea unui loc de
muncă;creşterea mobilităţii forţei de muncă în interiorul şi în afara comunei.

POTENŢIALI

Şomerii sau persoanele aflate în căutarea unu loc de muncă, precum şi
Familiile acestora.

BENEFICIARI

5.

PROGRAME DE EDUCAŢIE CIVICĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU; PNS; BUGET LOCAL
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creşterea nivelului de educaţie civică.

REZULTATE
OBŢINUTE

Formare civică pe diferite teme (instituţii europene şi modul de funcţionare
a acestora), participare civică la programe şi proiecte de intervenţie
comunitară, în general şi socială, în special.

POTENŢIALI

Tineri,elevi,studenţi,altepersoaneinteresateşifamiliileacestora,cadre
didactice.

BENEFICIARI

6

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSADE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDULDE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU; POCID; PNS
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Creşterea calității actului educațional.

REZULTATE
OBŢINUTE

Cadre didactice înalt pregătite ce se adaptează cerinţelor şcolare actuale;
creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale; motivarea elevilor;
scăderea abandonului şcolar.

POTENŢIALI

Cadrele didactice şi cele auxiliare din unităţile de învăţământ de pe raza localităţii
Breaza;
Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Breaza.

BENEFICIARI

7.

ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU; POCID; PNS
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Creşterea calității actului educațional.

Creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale; motivarea elevilor;
Scăderea abandonului şcolar.

POTENŢIALI
Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Breaza.
BENEFICIARI

EXECUŢIE

8.

CENTRU DE TINERET

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

SF

PT

Buget local

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU;POCID;PNS
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Creşterea șanselor de integrare sociala a tinerilordin comuna Breaza.

Scăderea șomajului în rândul tinerilor, creșterea sentimentului de utilitate,
scăderea gradului de infracționalitate în rândul tinerilor.

POTENŢIALI
Tinerii de pe raza comunei Breaza.
BENEFICIARI

DE

1.

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA BISERICILOR (INTERIOR ŞI EXTERIOR) DIN
COMUNA BREAZA
ZILELE COMUNEI BREAZA
ORGANIZAREA DE FESTIVALURI CONCURS
E-BIBLIOTECĂ

2.
3.
4.

1.

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA BISERICILOR (INTERIOR ŞI EXTERIOR) DIN COMUNA
BREAZA

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS;

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Reabilitarea şi modernizarea bisericilor din comuna.

REZULTATE
OBŢINUTE

Repararea gardurilor exterioare ale bisericilor; amenajarea grădiniţelorcu flori şi
a curţilor interioare; amenajarea de alei interioare; modernizarea interioară a
bisericilor cu echipamente de aer condiţionat şi încălzire termică.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alţi enoriaşi ce frecventează bisericile.

BENEFICIARI

2.

ZILELE COMUNEI BREAZA

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCID

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea gradului de cultură în rândul locuitorilor comunei Breaza și nu
numai.

REZULTATE
OBŢINUTE

Manifestarea sentimentului de apartenență la valorile comunității
locale.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

3.

ORGANIZAREA DE FESTIVALURI CONCURS

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

-

IDEE
DA

SF

PT

DE

Buget de stat

Buget local

Fonduri
comunitare

FINANŢARE

COFINANŢARE

FINANŢARE

EXECUŢIE

Surse private

PROGRAME NAŢIONALE; POCID
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Menținerea tradițiilor cultural artistice ale comunei noastre.

REZULTATE
OBŢINUTE

Promovarea artiștilor locali, descoperirea tinerelor talente, animarea
comunității locale, promovarea comunei la nivel județean și național.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

E-BIBLIOTECĂ

4.
SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PT

DE

EXECUŢIE

DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

SF

Buget local

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCID

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Introducerea sistemului de interconectivitate între biblioteca comunala şi şcolile
din comuna Breaza.

REZULTATE
OBŢINUTE

Gestionarea arhivelor şi a cărţilor în format electronic; introducerea programului
e-bibliotecă, program ce va centraliza cărţile în format digital, cărţi care,pentru
abonaţi, pot fi accesate on-line.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

1

ÎNFIINŢARE CENTRE SOCIALE MULTIFUNCȚIONALE

2.

ÎNFIINŢARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

3.

BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ

1.

ÎNFIINŢARE CENTRE SOCIALE MULTIFUNCȚIONALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

PT

Buget de stat

Buget local

FINANŢARE

COFINANŢARE

DE

EXECUŢIE

Fonduri
comunitare

Surse private

FINANŢARE
POCU;PNS;

COFINANŢARE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Creșterea calității vieții pentru persoanele defavorizate social și economic de pe
raza comunei Breaza.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea veniturilor pentru beneficiarii serviciilor sociale,creșterea speranței
de viață, scăderea morbidității, scăderea abandonului şcolar, creşterea
rezultatelor şcolare.

POTENŢIALI

Persoane defavorizate social și economic de pe raza comunei Breaza.

BENEFICIARI

2.

ÎNFIINŢARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

PT

DE

EXECUŢIE

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
POCU; PNS; BUGET LOCAL

COFINANŢARE

Buget local

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Funcţionarea unui serviciu social destinat persoanelor vârstnice cu
probleme sociale şi economice.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea calităţii vieţii pentru beneficiarii serviciului şi a familiilor lor prin
oferirea unor servicii sociale şi medicale la domiciliul acestora.

POTENŢIALI

Persoane vârstnice cu probleme sociale şi economice.

BENEFICIARI

3.

BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

SURSA DE
FINANŢARE

FINANŢARE

COFINANŢARE

FINANŢARE

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL; PNS
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERULMUNCII,FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă.

REZULTATE
OBŢINUTE

Promovarea locurilor de muncă vacante şi a firmelor ce le oferă; îmbunătăţirea
accesului la informaţie pentru populaţia aflată în căutarea unui loc de muncă.

POTENŢIALI

Şomeri, persoane inactive sau în căutarea unui loc de muncă şi alte persoane
interesate.

BENEFICIARI

SĂNĂTATE
1.
2.

REABILITARE ȘI DOTARE CABINETE MEDICALE
ÎNFIINŢARE CABINETE MEDICALE ÎN ȘCOLILE DE PE RAZA COMUNEI

1.

REABILITARE ȘI DOTARE CABINETE MEDICALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.
OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

POTENŢIALI
BENEFICIARI

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PN de Sanatate; POR

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Asigurarea unor servicii medicale calificate, inclusiv de urgenţă, 24 de ore pe zi,
şapte zile pe săptămână, pentru locuitorii comunei Breaza şi a celor din
localitățile învecinate.

Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii comunei; creşterea speranţei de
viaţă; îmbunătăţirea actului medical în spaţiul rural.

Locuitorii comunei Breaza şi a celor din localitățile învecinate.

2.

ÎNFIINŢARE CABINETE MEDICALE ÎN ȘCOLILE DE PE RAZA COMUNEI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL; PN de Sanatate
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Asigurarea unor servicii medicale calificate pentru populaţia şcolară.

REZULTATE
OBŢINUTE

Servicii medicale specializate; supraveghere medicală; acordarea primului
ajutor în caz de necesitate.

POTENŢIALI

Populaţia de vârstă şcolară;
Cadre didactice şi auxiliare;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI

SPORT ŞI AGREMENT
1.
2.

MODERNIZAREA TERENURILOR DE FOTBAL DIN COMUNA BREAZA
CONSTRUIREA SI AMENAJAREA DE PARCURI IN COMUNA

3.

PROGRAME DE EDUCAŢIE SPORTIVĂ

4.

AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ

1.

MODERNIZAREA TERENURILOR DE FOTBAL DIN COMUNA BREAZA

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
MINISTERULDEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Modernizarea terenurilor de fotbal din comuna Breaza.

REZULTATE
OBŢINUTE

Reabilitare sau construcţie tribune;amenajare vestiare; întreţinere gazon.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

2.

CONSTRUIREA SI AMENAJAREA DE PARCURI IN COMUNA

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
STADIU
PROIECT

SURSADE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

DE

EXECUŢIE

Fonduri
comunitare

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS

COFINANŢARE

Buget local

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Construcţia de parcuri.

REZULTATE
OBŢINUTE

Existenţa unui loc de agrement pentru locuitorii comunei si nu numai, prin
amenajarea unor locuri de relaxare.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

4.

PROGRAME DE EDUCAŢIE SPORTIVĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS

MINISTERULTINERETULUI ŞI SPORTULUI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creşterea gradului de sănătate a locuitorilor comunei Breaza.

REZULTATE
OBŢINUTE

Scăderea riscului de îmbolnăvire la populaţia şcolară, îmbunătăţirea calităţii
vieţii, creşterea randamentului şcolar şi profesional.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

5.

AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

POTENŢIALI
BENEFICIARI

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
COFINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea spațiilor de petrecerea timpului liber pe raza comunei Breaza.

Petrecerea timpului liber de către copii și tineri în spații deschise, special dotate și
amenajate.

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

CAPACITATEA DMINISTRATIVĂ
1.

CONSTRUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE PENTRU TINERI ŞI FAMILII NEVOIAŞE

2.

ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN

3.

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ
ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

4.
5.

DIGITALIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

6.

BUNĂ GUVERNARE

7.

ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

1.

CONSTRUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE PENTRU TINERI ŞI FAMILII NEVOIAŞE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIACOMUNEIBREAZA,CONSILIULLOCALBREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNDL3; PNS

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRULOCUINŢE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea condiţiilorde viaţă pentru populaţia comunei Breaza.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea numărului de locuinţe destinate persoanelor vulnerabile; stabilizarea
populaţiei tinere; creşterea nivelului de trai; creşterea gradului de civilizaţie
rurala.

POTENŢIALI

Tinerii şi familiile nevoiaşe din comuna Breaza.

BENEFICIARI

2.

ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME INTERNAŢIONALE; POCU; PNDL3

ONG-URI INTERNAŢIONALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

Creşterea gradului de siguranţă în comuna Breaza.

REZULTATE
OBŢINUTE

Înfiinţarea unui centru de ecarisaj în comuna Breaza; scăderea numărului de
câini abandonaţi; scăderea riscului de îmbolnăviri din cauza muşcăturilor
de câine.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane aflate în tranzit.

BENEFICIARI

3.

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creşterea gradului de intervenţie în situaţii de urgenţă.

REZULTATE
OBŢINUTE

Achiziția de maşini şi utilaje de intervenţie; capacitate ridicată de răspuns
in cazul producerii unor hazarde naturale sau antropice.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane.

BENEFICIARI

4.

ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

SF

PT

Buget local

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCU; PNS

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea capacităţii administrative.

Adaptarea anuală a organigramei, a regulamentului de organizare şi funcţionare
şi adaptarea fişelor de post la nevoile şi cerinţele instituţiei, la schimbările
legislative naţionale şi europene.

POTENŢIALI
BENEFICIARI

DE

Locuitorii comunei Breaza;
Angajaţii Primăriei.

5.

DEZVOLTAREA TURISMULUI ZONAL PRIN AMENAJARE DE TRASEE TURISTICE DE
INTERS LOCAL

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCU; PNS

CONSILIULJUDEŢEANBUZĂU
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Îmbunătăţirea capacităţii administrative.

REZULTATE
OBŢINUTE

Facilitarea interactiunii dintre cetateni si administratia publica; imbunatatirea
activitatii administrative; cresterea eficientei functionarilor publici prin
eliminarea procedurilor birocratice

POTENŢIALI

Funcţionarii publici din Primăria comunei Breaza.
Locuitorii comunei Breaza.

BENEFICIARI

6.

BUNĂ GUVERNARE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA,CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget de stat

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

O mai bună gestionare a fondurilor publice.

REZULTATE
OBŢINUTE

Consultări periodice a cetăţenilor în probleme comunitare; Creşterea
eficienţei utilizării banilor publice; Prioritizarea investiţiilor în funcţie de
nevoile comunităţii;

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza;
Angajaţii Primăriei.

BENEFICIARI

7.

ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL; POR
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

REZULTATE
OBŢINUTE

POTENŢIALI
BENEFICIARI

MINISTERULDEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creșterea condițiilor de locuire pentru cetățeni.

Scăderea costurilor de încălzire prin creșterea randamentului de ardere a
combustibilului. Îmbunătățirea condițiilorde locuire.

Locuitorii comunei;
Angajaţii Primăriei.

ECONOMIE

1.

INFIINTAREA UNUI TÂRG DE ANIMALE

2.

MODERNIZAREA PIEŢEI DE LEGUME –FRUCTE

3.

PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE

4.

PROMOVAREA RESURSELOR ŞI A PRODUSELOR LOCALE

1.

INFIINTAREA UNUI TÂRG DE ANIMALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNDL3; BUGETULLOCAL
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞIDEZVOLTĂRII RURALE

Practicarea unui comerţ civilizat într-o piaţă de animale unde este facilitată
cererea şi oferta.

REZULTATE
OBŢINUTE

Dinamizarea comerţului cu animale şi produse cerealiere; existenţa unei pieţe
moderne; creşterea gradului de confort şi civilizaţie rurala.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza;
Firme şi întreprinzători; alte
persoane interesate.

BENEFICIARI

2.

MODERNIZAREA PIEŢEI DE LEGUME FRUCTE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

FINANŢARE
COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNDL3; PNS; BUGETUL LOCAL; POR
FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Practicarea unui comerţ civilizat, într-un spaţiu adecvat,dotat conform
normelor europene.

REZULTATE
OBŢINUTE

Apariţia unei pieţe moderne, dotată cu tarabe încălzite,cu apă potabilă,
canalizare, spaţii de depozitare;creşterea gradului de confort şi civilizaţie
rurala.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza;
Firme şi întreprinzători; alte
persoane interesate.

BENEFICIARI

3.

PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; POCU; BUGET LOCAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Informare şi asistenţă pentru accesarea de fonduri europene.

REZULTATE
OBŢINUTE

Dezvoltarea economic a comunităţii; atragerea de fonduri nerambursabile;
stabilizarea tinerilor;stoparea emigraţiei forţei de muncă; creşterea nivelului de
trai; creşterea veniturilor bugetare locale.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza;
Potenţiali întreprinzători;
Firme, alte persoane interesate.

BENEFICIARI

4.

PROMOVAREA RESURSELOR ŞI A PRODUSELOR LOCALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creşterea vizibilităţii resurselor şi produselor locale în vederea atragerii de
investiţii interne şi externe.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea numărului de locuride muncă; valorificarea potenţialului natural şi
antropic local; creşterea veniturilor atât pentru firme,cât şi pentru locuitori;
creşterea veniturilor,din taxe şi impozite,la bugetul local.

POTENŢIALI

Locuitorii Comunei Breaza;
Firme;
Potenţiali întreprinzători;
alte persoane interesate.

BENEFICIARI

AGRICULTURĂ

1.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI

2.

CENTRU DE INFORMARE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU AGRICULTORI

3.
4.

ÎNFIINŢARE LINIE PENTRU PROCESARE STRUGURI
PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC

1.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget de stat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAMENAŢIONALE;PNS;

MINISTERULDEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Creşterea gradului de informare şi instruire pentru agricultori.

REZULTATE
OBŢINUTE

Îmbunătăţirea randamentului şi a tehnologiilor folosite în agricultură; creşterea
producţiei agricole; creşterea investiţiilor agricole; valorificarea eficientă a
producţiei agricole.

POTENŢIALI

Fermieri;
Potenţiali investitori în agricultură;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI

2.

CENTRU DEI NFORMARE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU AGRICULTORI

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

-

IDEE
DA

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAMENAŢIONALE;PNS;BUGETULLOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Sprijinirea agricultorilor în vederea creşterii eficienţei activităţii agricole.

REZULTATE
OBŢINUTE

Oferirea de suport şi consultanţă la un nivel înalt de calificare pentru fermieri,
întreprinzători în agricultură, potenţiali întreprinzători; creşterea numărului de
locuri de muncă; valorificarea eficientăa producţiei agricole; accesarea de fonduri
europene.

POTENŢIALI

Fermieri;
Întreprinzători în agricultură;
Potenţiali întreprinzători;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI

3.

ÎNFIINŢARE LINIE PENTRU PROCESARE STRUGURI

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

Buget destat
FINANŢARE

SF

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS; BUGET LOCAL

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OBIECTIV
GENERAL

Valorificarea eficientă a producţiei de struguri din comunitatea brezeana şi
comunităţile învecinate.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea producţiei de struguri; vânzarea strugurilor cu valoare adăugată;
creşterea veniturilor fermierilor; introducerea în circuitul agricol a unor
suprafeţe neproductive; creşterea investiţiilor în agricultură.

POTENŢIALI

Fermieri;
Investitori în agricultură;
Potenţiali investitori în agricultură;

BENEFICIARI

4.

PROGRAME DE SPRIJINIREA SECTORULUI ZOOTEHNIC

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAMENAŢIONALE;PN;BUGETULLOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Eficientizarea activităţii zootehnice.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea producţieizootehnice;valorificareaeficientăa producţiei
zootehnice;creşterea număruluilocurilordemuncă;valorificareaeficientă
asuprafeţelordefâneţeşipăşuni.

POTENŢIALI

Fermieri;
Întreprinzători în agricultură;
Potenţiali întreprinzători.

BENEFICIARI

TURISM

1.
2.
3.

DEZVOLTAREA TURISMULUI ZONAL PRIN AMENAJARE DE TRASEE TURISTICE DE
INTERES LOCAL
PROMOVAREA TRADIŢIILOR ŞI A SĂRBĂTORILOR LOCALE
PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM

1.

DEZVOLTAREA TURISMULUI ZONAL PRIN AMENAJARE DE TRASEE TURISTICE DE
INTERS LOCAL

SOLICITANT

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

-

IDEE
DA

SF

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNDL3; POR

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Promovarea potenţialului touristic natural şi antropic din comunitatea
locala şi a produselor turistice locale.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creşterea numărului de turişti în localitatea Breaza şi în comunităţile
învecinate; creşterea veniturilor din activitatea turistică;creşterea
numărului de locuri de muncă în turismul rural şi cel agroturistic.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Investitori în turism;
Potenţiali investitori.

BENEFICIARI

2.

PROMOVAREA TRADIŢIILOR ŞI A SĂRBĂTORILOR LOCALE

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; PNS; BUGETULLOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALEŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Valorificarea potenţialului touristic cultural local.

REZULTATE
OBŢINUTE

Promovarea sărbătorilor locale; promovarea tradiţiilor; înfiinţarea şi sprijinirea
ansamblurilor folclorice; promovarea evenimentelor cultural.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei;
Alte persoane interesate.

BENEFICIARI

3.

PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM

SOLICITANT

VALOARE
PROIECT

STADIU
PROIECT

SURSA DE
FINANŢARE

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA,CONSILIUL LOCAL BREAZA

-

IDEE
DA

SF

Buget destat
FINANŢARE

FONDUL DE
FINANŢARE
SAU
A.M.

OBIECTIV
GENERAL

PT

Buget local

DE

Fonduri
comunitare

EXECUŢIE

Surse private

COFINANŢARE
FINANŢARE
PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Promovarea comunei, a unitățilorde cazare, a potențialului turistic
brezean.

REZULTATE
OBŢINUTE

Creșterea numărului de turiști,creșterea încasărilor din activitatea turistică,
creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului locurilor de
muncă.

POTENŢIALI

Locuitorii comunei Breaza şi alte persoane interesate.

BENEFICIARI

